
 

1952. évi III. törvény 

a polgári perrendtartásról 

ELSO RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I. FEJEZET 

Alapveto elvek 

A törvény célja 

1. § Ennek a törvénynek az a célja, hogy a természetes személyek és más személyek vagyoni és személyi jogaival 
kapcsolatban felmerült jogviták bíróság elotti eljárásban való pártatlan eldöntését az e fejezetben meghatározott 
alapelvek érvényesítésével biztosítsa. 

A polgári eljárásnak két fajtája van: a peres és a nemperes eljárás. Az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Pp.) a peres eljárás, a polgári per törvénykönyve. A törvény célja - amely tartalma szerint megegyezik a 
polgári per céljával - a bírósági útra tartozó polgári ügyekben az érdekeltek között keletkezett jogviták 
eldöntése. Polgári ügynek nevezzük mindazokat az ügyeket, amelyeket a bíróság a polgári eljárásjog 
szabályai szerint tárgyal és bírál el. A törvény tárgyi hatálya tehát kiterjed a polgári anyagi jogi, családjogi, 
munkaügyi, szövetkezeti tagsági viszonnyal kapcsolatos jogvitákra, de a bíróság a Pp. szabályai szerint jár el 
a közigazgatási határozatok törvényességének felülvizsgálata során is. A bíróságok szervezetérol és 
igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 8. §-a elvi jelleggel fogalmazza meg, hogy bírói útra tartozó 
ügyeket csak törvény állapíthat meg. Törvényi rendelkezés alapján a Pp. szabályait kell alkalmazni a közjogi 
természetu jogviták elbírálásánál. Így pl. az állampolgárság fennállásával (1993. évi LV. törvény 22. §), az 
egyesülési jog (1989. évi II. törvény 10. §), a gyülekezési jog gyakorlásával (1989. évi III. törvény 9. §), a 
pártok megszunésével és gazdálkodásával (1989. évi XXXIII. törvény 3. §, 10. §), vagy a helyi 
önkormányzatok határozataival [1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 11. § (3), Ötv. 99. § (2) b)] 
kapcsolatos jogvitákban. 
A polgári eljárás alanyai rendszerint magyar állampolgárok, jogi személyek, de annak sincs akadálya, hogy 
külföldi magánszemély, jogi személy pert indítson, illetve alperesként perben álljon. A törvény személyi 
hatálya kiterjed a nem Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárokra és külföldi jogi személyekre is, 
ha a bíróság elott folyamatban lévo eljárásban érdekeltek. Nem terjed ki azonban a jogszabály személyi 
hatálya a diplomáciai és egyéb (konzuli) mentességet élvezo személyekre (Pp. 395. §). 
Az 1999. évi CX. törvény a Pp. I. fejezetének rendelkezését 2000. január 1. napjától kezdodo hatállyal - és az 
új Pp. 2. § (3) bekezdésének rendelkezését kivéve a hatálybalépését követoen indult eljárásokban 
alkalmazandóan - újraszabályozta. A módosítással a törvényalkotó egyrészt azt kívánta biztosítani, hogy az 
eljárásjogi törvény alapelvei minden tekintetben összhangba kerüljenek azoknak a nemzetközi 
egyezményeknek a rendelkezéseivel, amelyekhez hazánk csatlakozott, másrészt pedig egyértelmuvé kívánta 
tenni azokat a rendezo elveket, amelyeket a korábbi törvénymódosítások valósítottak meg (pl. a hivatalbóli 
eljárás visszaszorítása, a perhatékonyság, a felek esélyegyenlosége stb.). 
A jelen § korábbi rendelkezése a törvény célját a jogviták eldöntésének az igazság, azaz az objektív 
valóságnak megfelelo tényállás megállapítása alapján történo biztosításában fogalmazta meg. A bírói döntés 
"igazságosságát" ugyanakkor az adott jogvitára irányadó anyagi jogi szabályok tartalma határozza meg, 
ezért a törvénynek és az alapelveknek sem lehet célja az abszolút értelemben vett igazságosság biztosítása. Az 
eljárásjogi törvénynek azt kell garantálnia, hogy a jogvita eldöntésének rendje pártatlan és tisztességes 
legyen, azaz az alapelvekben meghatározottak töretlenül érvényesüljenek. 
BH2003. 65. A rendkívüli perorvoslatot elbíráló bíróság ellen nincs helye kártérítési igény érvényesítésének 
arra hivatkozással, hogy a bíróság a felülvizsgálati eljárásban jogellenesen, az eljárási szabályok 



megsértésével hozta meg döntését. [1997. évi LXVI. tv. 2. §, 7. §, Pp. 1. §, 229. § (1) bek., 270. § (1) bek., 271. 
§ (1)-(2) bek., 275/A. § (2) bek., Ptk. 339. § (1) bek., 349. § (1) és (3) bek.]. 
BH2001. 130. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelo Rt. (ÁPV Rt.) konszernjogi felelosségének 
megállapítása körében irányadó szempontok [1992. évi LIII. tv. 2. § (1) bek., 3. § (3) bek., 4. § (1), (3) és (5) 
bek., 1995. évi XXXIX. tv. 5. § (1) bek. és (2) bek. a) pont, 9. § (4) bek., 21. § (1) bek., 23. § (1) bek., 70. §, 
1988. évi VI. tv.  13. §, 251. § (2) bek., 287. §, 326. § (1) és (2) bek., 328. § (2) bek., 329. § (1) bek., Pp. 1. §, 
2. § (1) bek., 3. § (3) bek., 275/A. § (2) bek., 76/1994. (V. 17.) Korm. r., 59/1991. (XI. 19.) AB határozat, 
33/1993. (V. 28.) AB határozat]. 
BH1999. 177. Felülvizsgálati eljárásban hozott határozattal elrendelt újratárgyalás eredményeként született 
újabb jogeros bírósági határozat ellen is helye van - akár a korábban felülvizsgálattal élo fél részérol is - 
felülvizsgálati kérelem eloterjesztésének [Pp. 1. §, 3. §, 270. § (1) bek., 275. § (1) bek., 275/A. § (2) és (3) 
bek.]. 
BH1987. 97. Bírósági útra tartozik annak az eldöntése, hogy a vállalkozót a követelt vállalkozási díj 
megilleti-e. Ezért a díj megfizetése iránt indított pert nem lehet megszüntetni, sem felfüggeszteni azon az 
alapon, hogy a bírósági határozatot az ugyanebben a kérdésben folytatott államigazgatási eljárás jogeros 
befejezésének meg kell eloznie [Pp. 1. §, 152. § (1) bek., 365. § (1) bek.]. 
BH1982. 303. Tartozatlanul fizetett társadalombiztosítási járulék visszafizetésére irányuló követelés nem a 
társadalombiztosítási szerv elbírálására, hanem bírósági útra tartozik [Ptk. 7. §, Pp. 1. §, 1975. évi II. tv. 
115. § (1) bek., 117. §]. 
BH1981. 479. I. Ha a perújítás során eljárt szakérto véleménye eltér az alapperben eljárt szakérto 
véleményétol, a munkaügyi bíróságnak a szakvélemények közötti ellentmondás feloldását a szakértok újbóli 
meghallgatásával meg kell kísérelnie és ennek eredménytelensége esetén más szakértot kell véleményadásra 
felhívnia [Pp. 1. §, 3. § (1) bek., 164. § (2) bek., 182. § (3) bek., 260. § (1) bek. a) pont, 268., 269. §]. 
BH1979. 294. Ha a keresetlevél vagy mellékleteinek tartalma, illetoleg a rendelkezésre álló egyéb adatokra 
tekintettel kétséges vagy aggályos a követelés jogalapja vagy összege, a bíróság akkor jár el helyesen, ha a 
bírósági meghagyás kibocsátása helyett új tárgyalásra tuz ki határnapot [Pp. 136. § (2) és (4) bek., 1. §, 3. §, 
PK 400. sz.]. 
BH1979. 279. III. Tanulmányi szerzodés megszegésével kapcsolatban keletkezett jogvita eldöntése esetén 
mellozhetetlenül szükséges a szerzodés beszerzése, mert annak tartalma ismerete nélkül a vitát eldönto szerv 
nincs abban a helyzetben, hogy érdemben dönthessen [Pp. 1. §, 3. § (1) bek., 167. § (2) bek., 355. § (2) bek.]. 
BH1979. 269. Az apaság bírói megállapítása iránt indult perekben a tényállás teljes felderítésére és az 
igazság kiderítésére a bíróságnak hivatalból is messzemenoen törekednie kell [Csjt. 38. § (2) bek. c) pont, Pp. 
1. §, PK 261. sz.]. 

A bíróság feladatai a polgári perben 

2. § (1) A bíróságnak az a feladata, hogy - összhangban az 1. §-ban foglaltakkal - a feleknek a jogviták 
elbírálásához, a perek tisztességes lefolytatásához és ésszeru idon belül történo befejezéséhez való jogát érvényesítse. 

(2) A per befejezésének ésszeru idotartama a jogvita tárgyát és természetét, valamint az eljárás lefolytatásának 
egyedi körülményeit is figyelembe véve határozható meg. Nem hivatkozhat a per ésszeru idon belül történo 
befejezésének követelményére az a fél, aki magatartásával, illetve mulasztásával a per elhúzódásához maga is 
hozzájárult. 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a fél - az alapveto jogait ért sérelemre 
hivatkozással - méltányos elégtételt biztosító kártérítésre tarthat igényt, feltéve, hogy a sérelem a jogorvoslati 
eljárásban nem orvosolható. Az igény elbírálása során a bíróság soron kívül jár el. A kártérítés megállapítását nem 
zárja ki, ha a bíróság nevében eljárt személynek az okozott jogsérelem közvetlenül nem volt felróható. 

(4) A bíróság e törvény alkalmazása során annak rendelkezéseit, csak az ebben a fejezetben meghatározott 
alapelvekkel összhangban értelmezheti. 

A törvény 1. §-ában meghatározott céljának elérése nem biztosítható az azok érvényesítésébol a bíróságra 
háruló kötelezettségek maradéktalan teljesítése nélkül. 
Az eljárásjogi törvény 2000. január 1. napjától hatályos jelen új szakaszának (1) bekezdése a bíróságok 
szervezetérol és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bsz.) 9. §-ának rendelkezésével 
összhangban határozza meg a bíróság feladatát, tartalmában módosítva és kiegészítve a Pp. megelozoen 
hatályos - de a 2000. január 1. napját megelozoen indult ügyekben továbbra is irányadó - Pp. 3. § (1)-(2) 
bekezdésének rendelkezéseit. 



A feleknek a jogviták bírósági eljárásban elbírálásához való jogát az Alkotmány 57. §-ával azonosan nevesíti 
a törvény. E jog perbeni érvényesítése egyrészt azt jelenti, hogy a bíróság törvény által a polgári peres, illetve 
nem peres eljárásra utalt jogviták eldöntését nem háríthatja el, másrészt pedig azt is, hogy köteles biztosítani 
azokat a feltételeket, amelyek a fél jogérvényesíto képességének megteremtéséhez szükségesek (pl. 
költségmentesség, pártfogó ügyvéd kirendelése, a fél szóban eloterjesztett kérelmének jegyzokönyvbe 
foglalása stb.). 
A feleknek a perek tisztességes lefolytatásához való jogát a bíróság olyan eljárása érvényesíti, amelynek 
minden mozzanatában biztosítja az alapelvekben megfogalmazottak érvényesülését. Ennek megfeleloen a 
tisztességes eljárás fogalma nem csak a bírói pártatlanságot feltételezi, de a felek rendelkezési jogának, a 
tárgyalási elvnek, a tájékoztatási jog korlátainak a tiszteletben tartását éppúgy, mint a jóhiszemu 
joggyakorlás követelményének érvényre juttatását, vagy a nyelvhasználat jogának biztosítását. 
A törvény az emberi jogok és alapveto szabadságok védelmérol szóló, Rómában, 1950. november 4-én aláírt 
egyezmény 6. Cikk 1. pontjában megfogalmazottakkal összhangban a bíróság feladatául szabja, hogy eljárása 
során érvényesítse a feleknek a per ésszeru határidon belül történo befejezéséhez fuzodo jogát. A per 
idotartamának alakulását számtalan körülmény befolyásolja. Így a jogvita jellege (egyszerubb vagy nehezebb 
ténybeli és jogi megítélésu), összetettsége (egy vagy több kereseti kérelem, illetve visszontkereset, beszámítási 
kifogás tárgyában kell-e dönteni); az érdemi döntéshez szükséges bizonyítás terjedelme és idoigényessége; a 
feleknek a pervitel során tanúsított magatartása, a tanúk, szakértok kötelezettségének mikénti teljesítése, de 
arra kihat a bíróság helyzete, azaz az ítélkezés szubjektív és objektív feltételrendszere is. A peres felek 
szempontjából azonban azok a körülmények, amelyek mellett az adott bíróság muködik (bírói létszám, a bírák 
felkészültsége, folyamatban lévo ügyeinek száma stb.) közömbösek. Az ítélkezés tárgyi és személyi feltételei 
ezért a per tartamának minosítése során figyelmen kívül maradnak; azaz a bíróság leterheltsége, 
ügyhátraléka nem szolgálhat igazolásul a jogszolgáltatás késedelmességére. Ez következik a § (2) 
bekezdésének rendelkezésébol, amely tételesen nevesíti azokat a fo szempontokat (a jogvita tárgya, 
természete, az ügy egyedi körülményei), amelyek együttes mérlegelésével kell abban a kérdésben állást 
foglalni, hogy az adott per befejezésére e követelmény betartásával vagy annak megsértésével került-e sor. 
Az ésszeru pertartam biztosítását szolgálják a törvény azon rendelkezései is, amelyek az adott bírói intézkedés 
megtételére határidot szabnak a keresetlevél megvizsgálásának, a tárgyalás kituzésérol szóló rendelkezés 
megtételének törvényi határideje, az elso tárgyalás határnapjának idopontja [Pp. 124. § (1), Pp. 125. § (1)-
(4)], de azok is, amelyek a korábbi szabály módosításával a fél által eloterjesztheto egyes kérelmek 
határidejét rövidítik [pl. a Pp. 107. § (1) bekezdése az igazolási kérelem eloterjesztésének objektív határidejét 
a törvény a korábbi hat hónapról három hónapra csökkentette], illetve annak benyújtását kizárják [pl. a bírói 
határido meghosszabbítása iránt ismételt kérelem a Pp. 104. § (2) bekezdése alapján a 2000. január 1. napja 
után indult ügyekben nem terjesztheto elo]. 
A § (2) bekezdés második mondatának rendelkezése kizárja, hogy az a fél kifogásolja a per befejezésének az 
ésszeru idot meghaladó voltát, akinek saját mulasztása a per befejezését hátráltatta. A "maga is hozzájárult" 
szóhasználatból következoen a fél ilyen közrehatása akkor is kizárja, hogy a pertartam törvényi 
követelményének megsértésére hivatkozzon, ha nem kizárólag a saját mulasztása, de más okok is szerepet 
játszottak az eljárás idotartamának indokolatlan meghosszabbodásában. Ugyanakkor a fél önhibájából 
történt határido vagy határnap mulasztása önmagában nem, csak akkor jár a kifogás kizárásának 
következményével, ha ez valóban a pertartam nem kívánt meghosszabbodását idézte elo. Így például, ha a fél 
nem jelenik meg azon a tárgyaláson, amelyen a bíróság tanúkat kívánt meghallgatni, de ügyintézési mulasztás 
miatt a tanúk részére az idézés kiadása elmaradt, s ezért a bíróság a tárgyalást elhalasztotta, a pertartam 
meghosszabbodását az ügyintézési hiba, és nem a fél mulasztása idézte elo. 
A per befejezését késlelteto eredménnyel járó mulasztás, mint rosszhiszemu pervitelt megvalósító magatartás, 
a Pp. 8. § (4)-(5) bekezdése alapján pénzbírság kiszabását vonhatja maga után. E két törvényi rendelkezés 
egymáshoz való viszonyát illetoen egyértelmu, hogy ha a bíróság jogeros végzéssel a rosszhiszemu pervitel 
miatt a felet pénzbírsággal sújtotta, e fél az ésszeru idotartam követelményének megsértésére nem 
hivatkozhat. Az ilyen szankció alkalmazásának hiánya ugyanakkor a § (2) bekezdésének második mondatában 
foglaltak körében súlytalan, azaz a nemlegességbol még nem következik minden további vizsgálat nélkül, hogy 
a fél az eljárás során nem követett el olyan mulasztást, amely a pertartam meghosszabbodását idézte elo. 
A § 2003. január 1. napjától hatályba lépo, és az ezt követoen indult ügyekben alkalmazandó (3) bekezdése 
értelmében a felet kártérítés illeti meg, ha az (1) bekezdésben meghatározott alapveto jogai, vagy azok 
bármelyike az adott eljárásban sérelmet szenvedett, és az a fellebbezési eljárásban nem orvosolható. 
E törvényi rendelkezés kártérítési felelosségi, azaz nem eljárásjogi, hanem anyagi jogi szabály, ezért annak 
elhelyezése az eljárásjogi törvényben igencsak vitatható. 



A Ptk. 349. § (3) bekezdése értelmében: a bírósági jogkörben okozott kár megtérítésére - jogszabály eltéro 
rendelkezése hiányában - az államigazgatási jogkörben okozott kárért való felelosségnek a Ptk. 349. § (1) 
bekezdésében szabályozott rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezen általános felelosségi szabályhoz viszonyítva 
az eljárásjogi törvény most tárgyalt rendelkezése a bíróság kártérítési felelosségének egyik, és külön 
nevesített esete lehetne. Ennek azonban ellent mond az a tény, hogy a Pp. 3. § (3) bekezdése a Ptk. vonatkozó 
rendelkezésére utaló szabályt nem tartalmaz, de az is, hogy a kár-felelosségnek e két törvényben szabályozott 
feltételrendszere sem azonos, és önállóan szabályozza az eljárásjogi törvény a kártérítés módját is. E tények 
arra engednek következtetni, hogy az 1999. évi CX. törvény 2. §-ának új rendelkezése - bár "hallgatólagosan" 
- egyben olyan jogszabályi kivételt jelent, amelyre figyelemmel a félnek a Pp. 3. § (1) bekezdésében foglalt 
jogainak megsértésébol eredo kártérítési követelésére a Ptk. 349. §-ának, valamint a kártérítés általános 
anyagi jogi feltételeire vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatóak. Feltételezheto, hogy a jogalkotónak a 
szándéka nem erre irányult, ezért az anyagi jogi felelosségi szabályok megbontott egységének helyreállítása 
jogszabály módosítást igényel. 
Abból, hogy a § (3) bekezdése nem nevesíti a Ptk. 349. § (1) bekezdésében foglalt azt a további feltételt, hogy 
a félnek igénybe kell vennie a rendes jogorvoslati lehetoséget, az következik, hogy nem kizárt a jelen § alapján 
a kártérítési igény jogszerusége akkor sem, ha a fél a rendelkezésére álló jogorvoslat lehetoségét nem 
merítette ki. A "fellebbezési eljárásban nem orvosolható" feltétel megléte ilyen esetben annak alapján 
vizsgálandó, hogy a kártérítési követelés alapjául szolgáló jogsérelemre történo hivatkozást tartalmazó, de 
elmulasztott fellebbezés esetén a másodfokú bíróság döntése a sérelmet kiküszöbölhette volna, vagy sem. A 
sérelem fellebbezési szakban történo elháríthatóságának kérdésének az elozoek szerinti objektív megítélése az 
irányadó akkor is, ha a fél ugyan fellebbezett, de fellebbezésében nem hivatkozott az ot ért - és késobbi 
kártérítési követelése alapjául szolgáló - jogsérelemre. 
A kártérítési követelés megalapozottsága ugyanakkor független attól, hogy a jogsérelem bekövetkezésében a 
bíróság részérol eljárt bármely személy vétkessége megállapítható-e, vagy sem. 
E kártérítési perekben a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg [1990. évi XCIII. törvény (a 
továbbiakban: Itv.) 62. § (1) bekezdésének új m) pontja], s a perben a bíróság soron kívül jár el. 
A Pp. I. Fejezetében meghatározott alapelvek a törvény tételes eloírásaiban öltenek testet. Az egyes törvényi 
rendelkezéseknek ezért a jogalkalmazó nem tulajdoníthat olyan tartalmat, amely az itt szabályozottakkal 
ellentétes. Az alapveto rendezo elvek sérelmét elkerülendo, a § (4) bekezdésének új szabálya ezért mondja ki, 
hogy a bíróság a törvény egyes rendelkezéseit is csak úgy értelmezheti, hogy az összhangban álljon az 
alapelvekkel. 
BH2003. 119. I. Az ügyész perindítási jogosultsága a termoföld elidegenítése tárgyában kötött szerzodés 
érvénytelenségének megállapítása érdekében [Pp. 2. § (5) bek., 1992. évi V. tv. 14. § (3) bek., 1994. évi LV. 
tv. 9. § (2) bek.]. 
BH2001. 388. Annak elbírálása, hogy a felperes igényérvényesítési jogosultsága (kereshetoségi joga) az 
általa nevezett alperesekkel szemben fennáll-e, az ügy érdemére tartozó olyan anyagi jogi kérdés, amelynek 
tárgyában a bíróságnak ítélettel kell határoznia. Ez esetben nem kerülhet sor sem a keresetlevél idézés 
kibocsátása nélküli elutasítására, sem a per megszüntetésére [Ptk. 200. § (1) bek., 339. §, 349. §, 1991. évi 
LXIX. tv. 16. § (1) bek., 53. § (5) és (6) bek., 1988. évi VI. tv.  321. §, 328. § (1) bek., 329. § (1) bek., 330. §, 
1957. évi IV. tv. 72. § (1) bek., Pp. 2. § (1) bek., 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) pont, 213. § (2) bek.]. 
BH2001. 335. I. A semmis szerzodés érvénytelenségére bárki határido nélkül hivatkozhat, ez azonban nem 
jelent bárki számára keresetindítási jogosultságot. Keresetindítási jogosultság csak a jogi érdekeltségét 
igazoló felperest illeti meg. A jogi érdekeltség megállapítása körében irányadó szempontok [Ptk. 112. §, 115. 
§ (1) bek., 117. § (3) és (4) bek., 200. § (2) bek., 234. §, 237. § (2) bek., 328. § (1) bek., Pp. 2. §, 123. §, 1988. 
évi VI. tv.  157. § (2) bek. a) pont, 1995. évi XXXIX. tv. 5. §, 1972. évi 31. tvr.  31. §, 27/1972. (XII. 31.) MÉM 
rendelet 93. §]. 
BH2001. 233. A szövetkezeti tagi jogosultságok nem terjednek addig, hogy a szövetkezet tagja a szövetkezet 
és harmadik személy között létrejött szerzodéseket - arra hivatkozással, hogy tagi érdekei sérültek - 
megtámadhassa, vagy azok semmisségének megállapítását kérhesse [1992. évi 1. tv. (Szvt.) 45. § (1) bek. a)-
e) pontjai és (2) bek., 91. § (1) bek., Ptk. 78. § (2) bek., Pp. 2. §, 123. §, 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 31. § (1) bek. 
a)-e) pontjai és (2) bek., 61. § (3) bek.]. 
BH2001. 130. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelo Rt. (ÁPV Rt.) konszernjogi felelosségének 
megállapítása körében irányadó szempontok [1992. évi LIII. tv. 2. § (1) bek., 3. § (3) bek., 4. § (1), (3) és (5) 
bek., 1995. évi XXXIX. tv. 5. § (1) bek. és (2) bek. a) pont, 9. § (4) bek., 21. § (1) bek., 23. § (1) bek., 70. §, 
1988. évi VI. tv.  13. §, 251. § (2) bek., 287. §, 326. § (1) és (2) bek., 328. § (2) bek., 329. § (1) bek., Pp. 1. §, 



2. § (1) bek., 3. § (3) bek., 275/A. § (2) bek., 76/1994. (V. 17.) Korm. r., 59/1991. (XI. 19.) AB határozat, 
33/1993. (V. 28.) AB határozat]. 
BH2000. 68. II. A bíróság jogszeruen állapítja meg annak az egyéni elofizetoként közüzemi eloszerzodést köto 
félnek a perbeli legitimációját, aki ugyan a keresetlevélen ügyvédi mivoltát jelzi, de a keresetlevél tartalmából 
az egyéni elofizetoi eljárási jogosultsága egyébként kitunik [Pp. 2. § (1) bek., 121. § (1) bek. c) pont, 130. § 
(1) bek. j) és g) pont, 1992. évi LXXII. tv.]. 
BH1998. 599. II. Semmisségi okra hivatkozó kereset esetén a perlési jogosultság vagy törvényi felhatalmazás 
alapján, vagy a jogi érdekeltség bizonyítása esetén állapítható meg [Ptk. 200. § (2) bek., Pp. 2. § (1) bek., 49. 
§ (1) bek.]. 
BH1997. 199. A perbizomány intézményét a magyar jog nem ismeri, ezért - törvényi felhatalmazás hiányában 
- nincs perbeli legitimációja annak, aki saját nevében más jogát kívánja perben érvényesíteni [Ptk. 222. §, 
328. § (1) bek., 329. §, Pp. 2. §, 67. § (1) bek.]. 
BH1994. 616. Ha egységes pertársaság esetén a felperes keresetétol az egyik alperessel szemben eláll, és az 
elálláshoz az alperes hozzájárul, a bíróság a felperes kérelmére az említett alperessel szemben köteles a pert 
megszüntetni, nem jogosult tehát vizsgálni azt, hogy az elállás mennyiben "indokolt" [Pp. 2. § (1) bek., 51. §, 
157. §, 160. §]. 
BH1991. 107. A semmis szerzodéssel kapcsolatos perindítási lehetoséget vagy a jogi érdekeltség (jogviszony) 
vagy a perlési jogosultságot biztosító törvényi (jogszabályi) felhatalmazás alapozza meg [Pp 2. § (1) bek., 49. 
§ (1) bek., 123. §, Ptk 234. § (1) bek.]. 
BH1988. 85. A tartozásátvállaláshoz a jogosult felperes hozzájárulásának hiányában a keresetlevélnek a 
tartozásátvallalaló székhelye szerint illetékes bírósághoz való téves áttétele [Pp. 2. § (1) bek., 30. § (1) bek., 
61-62. §, 121. § (1) bek., 129., 370. § Ptk. 332. §] 
BH1985. 81. IV. A munkaügyi bíróság a munkaügyi döntobizottság határozatát csak erre irányuló kereseti 
kérelem esetén bírálhatja felül [Pp. 2. § (1) bek., 349. § (1) bek., 350. §, 356. § (3) bek.]. 
BH1978. 92. III. A fegyelmi eljárás alá vont dolgozónak a felfüggesztés idejére járó átlagkeresetét a 
munkaügyi bíróság - a fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése vagy megváltoztatása esetén - csak 
kifejezetten erre irányuló kereseti kérelem esetén ítélheti meg. A munkaügyi bíróság azonban köteles a 
dolgozót az e tekintetben fennálló jogairól tájékoztatni [Pp. 2. § (1) bek., 3. § (1) bek., 215. §, 34/1967. (X. 8.) 
Korm. rendelet 92. § (2) bek.]. 

3. § (1) A bíróság a polgári ügyek körében felmerült jogvitát erre irányuló kérelem esetén bírálja el. Ilyen kérelmet 
- ha törvény eltéroen nem rendelkezik - csak a vitában érdekelt fél terjeszthet elo. 

A polgári per kérelemre indul. A perindítás elofeltétele az írásbeli keresetlevél eloterjesztése, amely 
tartalmazza a keresetet és a per megindításához szükséges egyéb adatokat. A perindítás joga elsodlegesen a 
vitában érdekelt felet, az anyagi jog jogosultját illeti meg. A rendszerint kifejezés arra utal, hogy e törvény 
vagy külön jogszabály az ügyészt (Pp. 9. §) vagy más szervet is feljogosíthat a perindításra. Így saját nevében, 
de idegen jog iránt indíthat pert a gyámhatóság (egyes személyállapottal kapcsolatos perek, örökbefogadás 
felbontása, kiskorút illeto tartási követelés) és a jegyzo (szülotartás). A szakszervezet perindítási jogát 
biztosítja az 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Munka tv.) 23. § (5) bekezdése. A fogyatékos személyek 
jogairól és esélyegyenloségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 25. §-ának új (6) bekezdése a 
fogyatékos személyek jogainak megsértése esetén perindításra jogosítja fel az Országos Fogyatékosügyi 
Tanácsot, valamint a fogyatékos személyek országos érdek-képviseleti szerveit. 
A jelen törvényhely szabálya a 2000. január 1. napját követoen indult ügyekre irányadó, de annak tartalma 
teljes egészében megegyezik a folyamatos ügyekben alkalmazandó, korábbi Pp. 2. § (1) bekezdésében 
foglaltakkal. 

(2) A bíróság - törvény eltéro rendelkezése hiányában - a felek által eloterjesztett kérelmekhez és 
jognyilatkozatokhoz kötve van. A bíróság a fél által eloadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem alakszeru 
megjelölésük, hanem tartalmuk szerint veszi figyelembe. 

A rendelkezési elv, és a jognyilatkozatok értelmezésének törvényi szabálya azonos a Pp. 1999. december 31. 
napjáig hatályos - és a 2000. január 1. napja elott indult ügyekben továbbra is alkalmazandó - korábbi Pp. 4. 
§-ának, valamint Pp. 3. § (1) bekezdésének utolsó mondatával. 
Foszabályként a bíróság kötve van a felek által eloterjesztett kérelmekhez és jognyilatkozatokhoz. Mindez 
egyrészt azt jelenti, hogy a polgári eljárás megindítására a fél jogosult, a bíróság a felmerült jogvitát csak az 
erre irányuló kérelem eloterjesztése esetén bírálja el. A felek jogosultak a perbeli jognyilatkozatok 
megtételére, így pl. a keresettol való elállásra, a szünetelésre irányuló közös kérelem, fellebbezés 
eloterjesztésére, és az ún. rendelkezo cselekményekre (jogról való lemondás, jogelismerés és egyezségkötés). 
Az alapelvbol következoen a bíróság erre irányuló kérelem nélkül, keresettel, viszontkeresettel nem 



érvényesített jog iránt a hivatalból nem folytathat le eljárást, és döntést sem hozhat. Az eloterjesztett kérelmet 
(keresetet, viszontkeresetet), jognyilatkozatot viszont teljes terjedelmében köteles elintézni vagy elbírálni. Így 
a bíróság dönt a per megszüntetésérol, a rendelkezo cselekmények figyelembevételérol, így pl. az egyezség 
jóváhagyásáról vagy megtagadásáról. 
A rendelkezési jog alapelve másrészrol azt is jelenti, hogy a felek által eloterjesztett kérelmeken az érdemi 
döntés nem terjedhet túl. Ebbol következik, hogy a kereseti kérelem, ellenkérelem korlátja az érdemi 
döntésnek (Pp. 215. §) ezért a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletét is csak a fellebbezési 
(csatlakozó fellebbezési) kérelem és a fellebbezési ellenkérelem korlátai között változtathatja meg [Pp. 253. § 
(3)]. A döntés jogszabálysérto, ha túlterjed a kereseti kérelmen, mert pl. a bíróság a kamatfizetés kezdo 
idopontját a kereseti kérelemben megjelöltnél korábbi idopontban határozza meg (BH1991. 287.). 
Nem érvényesül azonban a kereseti kérelemhez kötöttség elve a kártérítés módjának megállapításánál (PK 44. 
számú állásfoglalás). Ha a bíróság valamely szerzodés semmisségét megállapítja, hivatalból kell rendelkeznie 
az eredeti állapot helyreállításáról [Ptk. 237. § (1)]. Tehát nem tekintheto kereseten túlterjeszkedésnek, ha 
ilyen perben a bíróság a kereseti kérelemre és ellenkérelemre tekintet nélkül rendezi a felek jogviszonyát. 
A rendelkezési elv következetes érvényesülését erosítik a törvénynek azok az új rendelkezései, melyeket az 
1999. évi CX. törvény módosító szabályai vezettek be, így például a fellebbezési jogról történo együttes és 
elozetes lemondás [Pp. 228. § (2)], vagy a tárgyaláson kívüli döntés kötelezettsége, ha a felek felhívás 
ellenére tárgyalás tartását nem kérték [Pp. 256/A. § (4)]. 
Ha a fél által eloadott kérelem (nyilatkozat) alakszeru megjelölése és tartalma között nincs összhang, az 
ítélkezési gyakorlatban töretlenül érvényesül az az elv, hogy a bíróság a kérelmet (nyilatkozatot) nem 
alakszeru megjelölése, hanem tartalma szerint minosíti. Így például: kereset leszállításként kell figyelembe 
venni az elállásként megjelölt nyilatkozatot, ha az idoközi teljesítés miatt a felperes az alperest a perköltség és 
a feljegyzett illeték megfizetésére kéri kötelezni (BH1991. 236.). Fellebbezésnek kell tekinteni a szakértoi díjat 
megállapító végzés összegszeruségének eltúlzottságára utaló beadványt (BH1989. 154.). Fellebbezési 
kérelemként kell elbírálni az ítélet kiegészítés megnevezésu kérelmet, ha abban a felperes a kereseti kérelem 
részbeni elutasítását sérelmezi (BH1989. 244.). 
Maga a törvény is tartalmaz olyan külön rendelkezéseket, amelyek ebbol az elvbol következnek. Így a 
fellebbezéssel támadható határozatok esetén a határidoben benyújtott és azt sérelmezo beadványra [Pp. 234. 
§ (3)], a fellebbezési határidoben benyújtott csatlakozó fellebbezésre [Pp. 244. § (4)]. 
Ki kell itt emelnünk, hogy e törvényi szabály értelemszeruen kizárja, hogy a bíróság ugyanazt a beadványt 
kétszeresen: téves megnevezése szerint, és valós tartalma szerint is elbírálja. Így például ha a fél a 
fellebbezését elkésettség miatt hivatalból elutasító végzés ellen fellebbezésnek nevezett, de tartalma szerint a 
igazolási kérelemnek minosülo beadványt terjeszt elo, a bíróságnak az igazolási kérelem tárgyában kell 
döntenie, és fogalmilag kizárt annak "fellebbezés" címén történo elbírálása is. 

(3) A jogvita elbírálásához szükséges bizonyítékok rendelkezésre bocsátása - ha törvény eltéroen nem rendelkezik 
- a feleket terheli. A bizonyítás indítványozása elmulasztásának, illetve a bizonyítási indítvány elkésett voltának 
jogkövetkezményei, valamint a bizonyítás esetleges sikertelensége törvény eltéro rendelkezése hiányában a 
bizonyításra kötelezett felet terheli. A bíróság köteles a jogvita eldöntése érdekében a bizonyításra szoruló tényekrol, 
a bizonyítási teherrol, illetve a bizonyítás sikertelenségének következményeirol a feleket elozetesen tájékoztatni. 

A feleket megilleto rendelkezési jog [Pp. 3 § (2)] csak akkor teljes, ha az a peres eljárás minden 
mozzanatában, így a bizonyítás során is érvényesül. A 2000. január 1. napjától hatályos - és a hatálybalépést 
követoen indult ügyekben alkalmazandó - jelen törvényhely szabálya egyértelmusíti, hogy a felek azok, akik 
jogosultak, és egyben kötelesek is arra, hogy az ügy eldöntéséhez szükséges bizonyítékaikat rendelkezésre 
bocsássák, bizonyítási indítványaikat eloterjesszék, és viseljék annak következményét, ha ennek a 
kötelezettségüknek nem a törvényben eloírt módon, vagy sikertelenül tesznek eleget. 
A bíróság feladata ebben a körben a jóhiszemu joggyakorlás követelményének biztosításán túl, a bizonyítási 
teherrel összefüggo kötelezo elozetes tájékoztatásra korlátozódik. A törvény tételesen nevesíti azokat a 
körülményeket, amelyekre e tájékoztatásnak ki kell terjednie. Ebbol következoen a bíróság a bizonyítandó 
tény, illetve a bizonyító fél megnevezésén, valamint a bizonyítás kötelezettségének sikertelenségéhez 
kapcsolódó törvényi jogkövetkezmények ismertetését meghaladó tartalommal - így például az alkalmazandó 
anyagi jogi szabályról, annak értelmezésérol - nem adhat tájékoztatást. 
A törvény korlátozó rendelkezést nem tartalmaz, ezért a fenti körben az elozetes tájékoztatási kötelezettség a 
bíróságot nem csak a személyesen eljáró féllel szemben, hanem akkor is terheli, ha a félnek jogi képviseloje 
van. Ha a bíróság az elozetes tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem teljes köruen tesz eleget, 
jogszeruen nem alkalmazhatja azokat a jogkövetkezményeket, amelyeket a törvény annak elmulasztásához, 
vagy sikertelenségéhez fuz. 



Garanciális jellegu az a szabály, amelynek értelmében a Pp. 3. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltéro 
rendelkezést csak törvény tehet. Ilyen kivételt szabályoz például a bizonyítékok rendelkezésre bocsátása 
körében a Pp. 174. §-ának rendelkezése, melynek értelmében a tanú kötelezheto a birtokában lévo okirat 
bemutatására, illetve másolatának csatolására. 

(4) A bíróság a bizonyítási indítványhoz, illetve a bizonyítást elrendelo határozatához nincs kötve. A bíróság 
mellozi a bizonyítás elrendelését, vagy a már elrendelt bizonyítás lefolytatását (kiegészítését, megismétlését), ha az a 
jogvita elbírálása szempontjából szükségtelen. A bíróság a bizonyítás elrendelését mellozni köteles, ha a bizonyítási 
indítványt a fél neki felróható okból elkésetten, vagy egyébként a jóhiszemu pervitellel össze nem egyeztetheto 
módon terjeszti elo, kivéve, ha a törvény eltéroen rendelkezik. 

Az 1999. évi CX. törvény által megállapított, és a 2000. január 1. napját követoen indult ügyekben 
alkalmazandó új szabály jelentoségénél fogva az alapveto elvek közé emelte, s egyben tartalmában 
kiegészítette a Pp. 165. §-ának korábbi rendelkezését. 
A polgári perben a bizonyítási indítvány eloterjesztésének joga és kötelezettsége a feleket illeti és terheli, a 
bizonyítás lefolytatása azonban a bíróság feladata. Ennek keretében a bíróság dönt arról, hogy az ügyben 
bizonyítandó releváns tények az indítványban foglalt mely bizonyítás elrendelését indokolják. Az indítványhoz 
kötetlenség szabálya kiterjesztoen nem értelmezheto, csak akként, hogy a bíróság nem köteles a fél által 
eloterjesztett valamennyi indítványnak eleget tenni. Olyan bizonyítást, amelyet a felek egyike sem 
indítványozott, a bíróság hivatalból csak törvény külön felhatalmazása alapján rendelhet el (lásd a Pp. 164. 
§-ához fuzött magyarázatot). 
A bíróság ugyanakkor nem csak a fél indítványához nincs kötve, de a bizonyítást elrendelo, ún. pervezeto 
végzéséhez sem. Ezért 
- bármikor elrendelheti a per eldöntése szempontjából lényeges tényekre a bizonyítás megismétlését, 
kiegészítését, illetve 
- a már elrendelt bizonyítás lefolytatását is mellozheti, ha az valamely perbeli cselekmény folytán 
szükségtelenné válik (például elismerés, egyezo eloadás stb.). Mellozésre adhat alapot, ha a bíróság a 
bizonyítás anyagából már meggyozodött a bizonyítandó tény fennállásáról, vagy fenn nem állásáról, illetve 
arról, hogy a bizonyítandó tény a jogvita elbírálására nincs kihatással. 
A bizonyítás elrendelésének mellozésére azonban nemcsak a bíróság mérlegelése alapján kerülhet sor. A 
polgári perben a feleknek nem csak jogai, de kötelezettségei is vannak. Alapveto kötelességük, hogy a perbeli 
jogaikat rendeltetésszeruen gyakorolják, illetve kötelezettségeiknek határidoben, maradéktalanul eleget 
tegyenek. E kötelezettségek betartatása a bíróság kötelessége [Pp. 8. § (1)-(2)], azok megszegése pedig a 
törvényben meghatározott jogkövetkezményeket vonják, illetve vonhatják maguk után. Ha a fél a bizonyítási 
indítványát neki felróható okból késedelmesen, vagy a jóhiszemu pervitel követelményét sérto módon terjeszti 
elo, ennek szankciójaként a bíróság köteles a bizonyítás elrendelését mellozni, és nem mérlegelheti, hogy arra 
a jogvita elbírálása szempontjából szükség van-e, vagy sem. 
A bizonyítás mellozése tárgyában a bíróságnak külön alakszeru határozatot nem kell hoznia. Köteles azonban 
arra, hogy az ítéletében adja meg azokat az indokokat, amelyekre figyelemmel az adott bizonyítási indítványt 
mérlegelési jogkörében, vagy kötelezoen mellozte [Pp. 221. § (1)]. 

(5) Ha törvény másként nem rendelkezik, a bíróság a polgári perben alakszeru bizonyítási szabályokhoz, a 
bizonyítás meghatározott módjához vagy meghatározott bizonyítási eszközök alkalmazásához nincs kötve, szabadon 
felhasználhatja a felek eloadásait, valamint felhasználhat minden egyéb bizonyítékot, amely a tényállás felderítésére 
alkalmas. E rendelkezések nem érintik a törvényes vélelmeket, ideértve azokat a jogszabályokat is, amelyek szerint 
valamely körülményt az ellenkezo bizonyításáig valónak kell tekinteni. 

A szabad bizonyítás alapveto elvének szabályait a törvény 2000. január 1. napjától hatályos rendelkezése a 
megelozoen hatályban volt - és a folyamatos ügyekben továbbra is alkalmazandó - Pp. 6. § (1) és (2) 
bekezdésével azonos tartalommal rögzíti. 
A polgári perben a szabad bizonyítási rendszer érvényesül. A konkrét ügyben alakszeru bizonyítási szabályok 
a bíróságot nem kötik. A tényállás megállapítása érdekében a bíróság dönt a bizonyítás módjáról és a 
bizonyítási eszközök - így tanú, szakérto, okirati bizonyítás stb. - alkalmazásáról. 
A bizonyítási szabályok csak annyiban alakszeruek, hogy a bizonyítási eszköz bejelentése, a bizonyítás 
elrendelése, a bizonyítási kérelem elutasítása, a bizonyítás felvétele, továbbá eredményének, illetve 
lefolytatásának jegyzokönyvi rögzítése a perjogilag kötött rendben történik ("Polgári eljárásjog - kommentár 
a gyakorlat részére" hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest 1997. I/26.). 
A közvetlenség elvének megfeleloen a bizonyítást rendszerint a perbíróság a felek jelenlétében a tárgyaláson 
folytatja le [Pp. 201. § (1)], mert döntését az általa közvetlenül észlelt tények és bizonyítékok alapján hozhatja 
meg. A törvény azonban lehetové teszi az általános szabálytól eltéro módon lefolytatott bizonyítást is, feltéve, 



hogy azt célszeruségi szempontok (költségkímélés, akadályoztatás, gyorsaság) indokolják. Így a bizonyítást a 
perbíróság helyett a megkeresett bíróság is lefolytathatja (lásd a Pp. 201-202. §-okhoz fuzött magyarázatot). 
A törvényben meghatározott esetekben - bíróságon kívüli tanúkihallgatás [Pp. 176. § (1)], helyszíni szemle 
[Pp. 188. § (1)], okirat helyszíni megszemlélése [Pp. 194. § (1)] - a bizonyítást a bíróság teljes összetételu 
tanácsa helyett kiküldött bíró, elso fokon a tanács elnöke (Pp. 203. §), másodfokon a tanács bármely tagja 
[Pp. 249. § (3)] lefolytathatja. 
A szabad bizonyítási rendszerben a bíróság bármely, a bizonyítandó tény észlelésére alkalmas bizonyítási 
eszközt (pl. videofelvétel) felhasználhat. De nem hallgathatja ki tanúként, aki tanúvallomásra képtelen [Pp. 
169. § (1)], vagy akit a titoktartási kötelezettség terhel [Pp. 169. § (2)]. A Pp. 178. § (2) bekezdése alapján 
kizárt szakérto sem vehet részt az eljárásban. Egyéb tilalmat a törvény nem tartalmaz. 
A bíróság szabadon értékelhet bármely bizonyítékot. Nem veheto bizonyítékként figyelembe - az eljárási 
szabályok megsértésével - a titoktartási kötelezettség ellenére kihallgatott [Pp. 169. § (6)], valamint a 
mentességre való alapos hivatkozása ellenére vallomástételre kötelezett tanú vallomása [Pp. 170. § (5)]. 
Meghaladóan a törvény egyéb bizonyításértékelési tilalomról nem rendelkezik. A bírói gyakorlat a peren kívül 
jogellenesen megszerzett bizonyítási eszköz és bizonyíték (pl. titkos magnetofon- vagy fényképfelvétel) perbeli 
felhasználását elutasítja (BH1997. 53., BH1993. 365., BH1987. 122.). 
A bizonyítási eszközök közül a bíróság csak a szakérto, illetve a tolmács alkalmazására köteles a törvényben 
meghatározott feltételek fennállása esetén. Így a bíróság szakértot rendel ki, ha a szükséges szakértelemmel 
nem rendelkezik [Pp. 177. § (1)]. Egy szakkérdésre egy idoben azonban csak egy szakérto hallgatható meg. 
Tolmácsot kell kirendelni, ha a bíróságnak a meghallgatandó személy által használt nyelvben nincs kello 
jártassága [Pp. 6. § (2), Pp. 184. § (1)]. 
Köti ugyanakkor a bíróságot az elitélést tartalmazó jogeros bünteto bírói ítélet, mert az elköveto bunössége 
kérdésében eltéro döntést nem hozhat [Pp. 4. § (2)]. 
A vélelmek (lásd a Pp. 164. §-ához fuzött magyarázatot) és egyes törvényi rendelkezések - pl. közokirat (Pp. 
195. §), teljes bizonyító ereju magánokirat (Pp. 196. §) bizonyító ereje - az ellenbizonyítás lehetoségének 
biztosításával - megkönnyítik az érdemi döntés meghozatalát. 

(6) A bíróság köteles gondoskodni arról, hogy a felek minden, az eljárás során eloterjesztett kérelmet, 
jognyilatkozatot, valamint a bírósághoz benyújtott okiratot megismerhessenek és azokra - törvényben eloírt idon 
belül - nyilatkozhassanak. 

Az 1999. évi CX. törvénnyel megállapított, 2000. január 1. napjától hatályos - és az ezt követoen induló 
ügyekben alkalmazandó - új rendelkezés az ún. fegyveregyenloség elvét fogalmazza meg. A felek perbeli 
esélyegyenloségének biztosítása megköveteli, hogy az ügyben tett kérelmek, jognyilatkozatok, okiratok 
tartalmát ismerjék, és az abban foglaltakra nyilatkozatukat megtehessék. A módosító törvény indokolásából 
kitunoen a felek e jogát semmi nem korlátozhatja, így a bíróság adott esetben nem tagadhatja meg a titkosított 
iratokba való betekintés lehetoségét sem. 
BH2004. 7. A sajtóhelyreigazítási perben a felperessel szemben nem alkalmazható a tárgyalás 
elmulasztásának jogkövetkezménye, ha a tárgyalás távollétében való megtartását kérte [Ptk. 79. §, Pp. 3. § 
(2) bek., 136. §, 151. § (1) bek., 251. § (1) bek., 270. § (2) bek. ba) pont, 343. § (2) bek., 344. § (3) bek., 345. § 
(1) bek.]. 
BH2003. 509. II. A másodfokú eljárásban eloterjesztheto új bizonyítékok köre [Pp. 3. §, 141. § (2) és (6) bek., 
235. § (1) bek.]. 
BH2003. 405. Önmagában az a körülmény, hogy a bentlakó tulajdonostárs sem a megváltást, sem a 
kiköltözést nem vállalja, nem akadályozhatja meg a közös tulajdon megszüntetését. [Ptk. 5. § (1)-(2) bek., 
140. § (1) bek., 147. §, 148. § (2) bek., Pp. 3. § (1)-(2) bek., 206. § (1) bek., Legf. Bír. PK 8. és 10. 
állásfoglalás]. 
BH2003. 356. A szakértoi bizottság testületi véleményének alapját képezo szak- és korreferensi vélemények 
elokészíto anyagnak minosülnek, amelyekre az érintett információs önrendelkezési joga nem terjed ki, ezért 
ezek kiadását, megismerését az adatvédelmi szabályokra hivatkozással nem kérheti. A szakértoi testület 
kizárólag arról köteles és jogosult felvilágosítást adni, hogy a bizottsághoz érkezett ügyek miként állnak, 
illetve kik a szakeloadók [Ptk. 75. § (1) bek., 76-83. §, 1992. évi LXIII. tv. 2. § 1. pont, 2. pont b), 5. pont, 10. 
§ (2) bek., 1. § (1) bek. a) pont, 12. § (1) bek., 13. §, 16. §, 17. § (1) és (3) bek., Pp. 3. § (1) bek., 221. §, 
18/1999. (VI. 16.) EüM. r., 13/1994. (IX. 13.) NM r.]. 
BH2003. 294. A felszámolási eljárásban az adós résztulajdonosa által ebben a minoségben benyújtott 
kifogást alanyi jogosultság hiányában el kell utasítani. Ez esetben a további feltételek fennállását - 
kifogásolási határido stb. - szükségtelen vizsgálni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel 



módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 3. § (1) bek. c) pont, 6. § (2) és (4) bek., 8. § (1) bek., 51. § 
(1) bek., Pp. 3. § (2) bek., 51. § a) pont, 130. § (1) bek. b), g) és j) pont]. 
BH2003. 249. I. Általános kártérítés megállapítására nem kerülhet sor csupán azért, mert a kár mértékének 
megállapítása hosszadalmas, vagy esetleg terjedelmes bizonyítási eljárást tenne szükségessé [Ptk. 355. § (1) 
és (4) bek., 359. § (1) bek., Pp. 3. § (3) bek., 164. § (1) és (2) bek., 206. § (3) bek.]. 
BH2003. 208. - olyan bizonyítékot nem nyújt be, amely a kérelem érdemi elbírálásához szükséges [Pp. 3. § 
(3) bek., 163. (1) bek., 164. § (1) bek., 190. §, 192. §, 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel 
módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 3. § (1) bek. c) pont, 6. § (2) bek., 51. § (1) bek., 57. § (1) 
bek. a), f) pont és (2) bek. a) pont]. 
BH2002. 309. Önkormányzati bérlakásra vonatkozó vételi jog gyakorlása [1993. évi LXXVIII. tv. (Ltv.) 45. §, 
48. § (1) bek., 1957. évi IV. tv. (Áe.) 16. § (2)-(3) bek., Pp. 3. § (1) bek., 196. § (1) bek., 1989. évi XXXII. tv. 
(Abtv.) 43. § (2) bek.]. 
BH2002. 276. A részvényekre vonatkozó adásvételi szerzodés megtámadása esetén a felek közös téves 
feltevésének megállapítása körében vizsgálandó és irányadó szempontok [Ptk. 210. § (1), (3) és (4) bek., 237. 
§ (1) bek., 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 238. § (2) bek., 325. § a) pont, 328. § (2) bek., Pp. 3. §, 4. §, 121. § (1) 
bek., 206. §, 215. §, 253. § (3) bek., 1996. évi CXI. tv.  48-53. §-ai]. 
BH2002. 110. II. A felszámolónak az adós képviselojeként kell gondoskodnia az adós gazdálkodó szervezet 
iratanyagának selejtezésérol, rendezésérol, meghatározott ideig történo orzésérol. Az ezzel kapcsolatos 
kiadások pedig felszámolási költségnek minosülnek [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. 
(mód. Cstv.) 3. § (1) bek. c) pont, 38. (3) bek., 52. § (1) bek., 53. §, Pp. 3. § (1) bek.]. 
BH2002. 21. Az árveréssel szemben az elovásárlási jog bejelentése végrehajtási kifogásnak minosül [Vht. 9. 
§, 217. § (1) bek., Pp. 3. § (2) bek., 258. § (1) bek.]. 
BH2001. 586. A keresetlevélben eloadottak tartalmának értékelése. A kereset tárgya lehet minden olyan 
jogviszony, amelybol eredo jogvita eldöntése polgári perben kérheto [Ptk. 5. §, 6. §, 241. §, 318. §, 339. §, 
528. § (3) bek., Pp. 3. § (1) bek., 121. § (1) bek. c) pont, 106/1988. (XII. 26.) MT r.  2. § (1) és (4) bek., 
77/1988. (XII. 27.) PM-ÉVM r.  6. §]. 
BH2001. 547. A kollektív szerzodés módosítása érvényességének kérdésében eloterjesztett kérelem alapján 
indult eljárásban nem döntheto el a jogvita az eredeti szerzodés megkötésében részt vett felek perben állása 
nélkül. A vita tárgyára tekintettel - kivételes rendelkezés hiányában - a kérelemrol nem lehet nemperes 
eljárásban dönteni, azt keresetként kell elbírálni [Mt. 33. §, 37. § (3) bek., Pp. 3. § (2) bek.]. 
BH2001. 532. Költségmentesség esetén a bíróság pártfogó ügyvédet a fél kérelmére rendel ki. Ilyen kérelem 
hiányában a bíróságnak a kérelem eloterjesztésének lehetoségérol a Pp. 3. §-a - korábban hatályban volt - (1) 
bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján csak akkor kell a felet tájékoztatnia, ha az indokolt [Pp. 87. (1) 
bek. 3. § (1) bek.]. 
BH2001. 490. II. A közbenso mérleg még abban az esetben sem tekintheto a felszámoló jogszabálysérto, 
valamint a felek vagy más személy érdekét sérto intézkedésének, ha nem hagyható jóvá. Így azzal 
összefüggésben a hitelezok kifogást nem terjeszthetnek elo, megilleti azonban a hitelezoket az észrevételezés 
joga [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 50. § (5) bek., 51. § (1) bek., Pp. 3. § 
(1) bek.]. 
BH2001. 437. III. A gazdálkodó szervezet ügyvezetojének tanúvallomása nem minosül a fél olyan 
nyilatkozatának, amellyel kapcsolatban a Pp. 66. §-a (2) bekezdésének alkalmazására kerülhetne sor. Azt a 
bizonyítékok értékelése körében kell figyelembe venni [Pp. 3. §, 4. §, 66. § (2) bek.]. 
BH2001. 403. A földkiadási kérelem elbírálásának jogszeruségét nem érinti a felperesnek az érintett 
szövetkezethez címzett - kiválással kapcsolatos - földkiadás iránti kérelme teljesítésének elmulasztása. Ha az 
igényelt földterület a kérelmek teljesítéséhez elegendo, egyezség létrehozását nem kell megkísérelni, sorsolást 
nem kell tartani [1993. évi II. tv. 5. § (1) bek., 6. § (1)-(5) bek., 7. § (1) bek., 13. § (1) bek., Pp. 1., 3. §, 324. § 
(1) bek., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 10. § (3) bek.]. 
BH2001. 389. II. Ha a felperes keresetének elbírálására a magyar bíróságnak nincs joghatósága, és az azzal 
összefüggo jogviszonyból eredo viszontkereset elbírálására sincs joghatósága, a pert a viszontkereset 
tárgyában is meg kell szüntetni [Pp. 3. § (1) bek., 130. § (1) bek. a) pont, 147. § (1) bek., 157. § a) pont]. 
BH2001. 287. I. Az alperes a perben nem álló harmadik személlyel szemben viszontkeresetet nem terjeszthet 
elo. Az ilyen keresetet új ügyszám alatt lajstromozandó kezdo iratnak, új keresetlevélnek kell tekinteni [Pp. 3. 
§ (1) bek., 149. § (1) bek.]. 
BH2001. 168. II. A bizonyítási teher alkalmazásánál irányadó szempontok [Pp. 3. § (1) bek., 164. § (1) bek.]. 
BH2001. 130. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelo Rt. (ÁPV Rt.) konszernjogi felelosségének 
megállapítása körében irányadó szempontok [1992. évi LIII. tv. 2. § (1) bek., 3. § (3) bek., 4. § (1), (3) és (5) 



bek., 1995. évi XXXIX. tv. 5. § (1) bek. és (2) bek. a) pont, 9. § (4) bek., 21. § (1) bek., 23. § (1) bek., 70. §, 
1988. évi VI. tv.  13. §, 251. § (2) bek., 287. §, 326. § (1) és (2) bek., 328. § (2) bek., 329. § (1) bek., Pp. 1. §, 
2. § (1) bek., 3. § (3) bek., 275/A. § (2) bek., 76/1994. (V. 17.) Korm. r., 59/1991. (XI. 19.) AB határozat, 
33/1993. (V. 28.) AB határozat]. 
BH2001. 110. III. Más nyilatkozatát tartalmazó hangfelvétel akkor is felhasználható a polgári perben 
bizonyítékként, ha személyhez fuzodo jogok megsértésével keletkezett, vagy jutott nyilvánosságra [Pp. 3. § (1) 
bek., 6. § (1) bek.]. 
BH2000. 217. II. A bíróság jogszabályi rendelkezésen alapuló kioktatási kötelezettsége a keresetváltoztatás 
szükségességére vonatkozó figyelemfelhívásra nem terjed ki [Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 146. § (3) bek., 1996. évi 
CXXII. tv.]. 
BH2000. 110. A felperes jogosult dönteni abban, hogy a vele szemben megindított nyomozás miatt kártérítést 
vagy kártalanítást kíván-e érvényesíteni. Kérelméhez a bíróság - a hatáskör szempontjából is - kötve van [Be. 
385/B. § (1) bek., Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 23. § (1) bek. b) pont]. 
BH2000. 61. A végrehajtónak a letéti kamat elszámolását megtagadó intézkedése ellen végrehajtási 
kifogásnak van helye [Vht. 9. §, 217. § (1)-(3) bek., Pp. 3. §, 129. §, 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 
251. § (1) bek.]. 
BH2000. 20. I. A jogcím téves megjelölése miatt a kereseti követelés nem utasítható el, ha a követelést 
eloterjeszto fél által eloadott tények valónak bizonyulnak [Pp. 3. § (1) bek.]. 
BH1999. 572. A felszámolás alatt álló adós vagyonához tartozó ingóságok orzésével, tárolásával kapcsolatos 
költségekre vonatkozó igény is csak a felszámolási eljárás keretében érvényesítheto [Ptk. 479. §, 486. § (2) 
bek., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 38. § (3) bek., 54. §, Pp. 3. § (1) bek., 
4. §, 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont]. 
BH1999. 367. A bíróságok tájékoztatási kötelezettsége a perbeli jogok helyes gyakorlása és a kötelezettségek 
teljesítése érdekében [Pp. 3. § (1) bek., 146. §, 1995. évi LX. tv. 2. §, 31. § (2) bek.]. 
BH1999. 177. Felülvizsgálati eljárásban hozott határozattal elrendelt újratárgyalás eredményeként született 
újabb jogeros bírósági határozat ellen is helye van - akár a korábban felülvizsgálattal élo fél részérol is - 
felülvizsgálati kérelem eloterjesztésének [Pp. 1. §, 3. §, 270. § (1) bek., 275. § (1) bek., 275/A. § (2) és (3) 
bek.]. 
BH1999. 34. I. A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a Pp. 132. §-a nem alkalmazható. Jogerosen 
elutasított ilyen kérelem esetén a cég köteles a tevékenységét megszüntetni, ezért a 30 napon belül benyújtott 
újabb bejegyzési kérelem a korábbi eljárást nem éleszti fel [1988. évi VI. tv. 11. § (4) bek., 26. §, Pp. 3. §, 
130. § (1) bek. j) pont, 132. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 16. § (2) bek., 11/1991. (IX. 4.) IM r. 7. (1) 
bek., 11/1993. (V. 28.) IM r. (BUSZ) 125. §, 135. §)]. 
BH1998. 339. A bíróság nem köteles tájékoztatni a jogi képviselo nélkül eljáró felet a perbe hívás 
lehetoségérol, ha a tájékoztatás elmaradása nem jár hátránnyal [Pp. 3. § (1) bek., 57. § (1) bek., 217. § (2) 
bek.]. 
BH1998. 284. Visszatartott vámáruval kapcsolatos igény közigazgatási határozat hiányában nem 
közigazgatási pernek, hanem polgári jogviszonyból eredo igényt érinto pernek minosül [Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 
23. § (1) bek., 121. § (1)-(2) bek., Ptk. 98. §, Áe. 72. § (1) bek.]. 
BH1998. 51. A rendkívüli felmondás olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely a másik fél hozzájárulása nélkül a 
munkaviszonyt azonnali hatállyal megszünteti. E jognyilatkozat visszavonására csak a másik fél kifejezett, 
egyértelmu hozzájáruló nyilatkozata alapján van lehetoség [1992. évi XXII. törvény 8. § (1) bek., 9. §, 96. § 
(1) bek. a) pont, 100. §, Pp. 3. § (1) bek., 206. § (1) bek., 215. §]. 
BH1998. 30. A költségmentesség utólagos engedélyezésének szabályai nem alkalmazhatók, ha a bíróság a 
keresetlevélben eloadottak ellenére nem határozott a költségmentesség engedélyezésérol [Pp. 3. §, 6/1986. 
(VI. 26.) IM r. 13. § (1) bek., 14. §]. 
BH1997. 547. II. Nem jogszabálysérto, ha a bíróság, bár ez nem lenne kötelezettsége, a jogi képviselovel 
rendelkezo fél részére is megadja az általa szükségesnek tartott tájékoztatást [Pp. 3. § (1) bek., 146. § (3) bek. 
]. 
BH1997. 232. Amennyiben a személyesen eljáró fél a tárgyi illetékfeljegyzési jogú perben keresetleveléhez a 
vagyoni, jövedelmi viszonyait tartalmazó nyomtatványt csatolt, a bíróság köteles tájékoztatni, hogy 
költségmentességet csak erre irányuló kérelemre engedélyezhet [Pp. 3. § (1) bek., 86. § (1) bek., 95. § (1) 
bek., 1990. évi XCIII. tv. 39. § (1) bek., 62. § (1) bek.]. 
BH1997. 53. A bíróságnak az igazság kiderítését célzó kötelezettsége nem jelenti azt, hogy korlátozás nélkül, 
más jogszabályok rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva, bármilyen bizonyítást elrendelhetne, illetoleg 
bármilyen bizonyítási eszközt felhasználhatna. A szabad bizonyítás elvét sem lehet akként értelmezni, hogy a 



felek minden korlátozás nélkül, bármilyen eredetu és tartalmú eszközt felhasználhatnak az igényük 
érvényesítése érdekében [Pp. 3. § (1) bek. 6. § (1) bek.]. 
BH1996. 416. Az önálló hatósági jogkörrel rendelkezo megyei (fovárosi) kárrendezési hivatalok polgári jogi 
jogképesség hiányában polgári perben félként nem járhatnak el [Ptk. 29. § (1) bek., 30. § (1) bek., (2) bek., 
36. § (1) bek., Pp. 3. §, 48. §, 146. §, 252. § (2) bek., 101/1991. (VII. 27.) Korm. r. 2. § (3) bek.]. 
BH1996. 171. A bíróság a felek kérelméhez általában kötve van, ezért ha a felperes keresetlevelet nyújt be a 
bírósághoz a felszámoló - és nem a felszámolásra kerülo cég - ellen, ezt hivatalból nem minosítheti 
kifogásnak, s ennek következtében azt a felszámolási eljárást végzo bírósághoz sem teheti át [1991. évi IL. tv. 
38., § (3) bek., 51. § (1) bek., Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 42. §, 124. § (1) bek., 126. §, 129. § (1) bek., 130. § (1) 
bek. b) pont, 156. § (3) bek., 157. § a) pont, Ptké. 26-29. §]. 
BH1995. 703. A megtámadási határido eltelte után a szerzodés megtámadására tett perbeli nyilatkozat 
értelmezésének kérdései [Ptk. 236. § (3) bek., Pp. 3. §]. 
BH1995. 166. Nincs helye felülvizsgálatnak a fellebbezés hivatalból való elutasítása folytán elsofokon 
jogerore emelkedett egyezséget jóváhagyó végzés ellen [Pp. 3. § (1) bek., 148. § (2) bek., 228. § (2) bek., 237. 
§, 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1994. 245. I. A bíróságot terhelo tájékoztatási kötelezettség értelmezése [Pp. 3. § (1) bek.]. 
BH1993. 700. A kötelezett ingó és ingatlan vagyonára megindított végrehajtás során a korlátolt felelosségu 
társaságban levo üzletrész végrehajtás alá vonása [1988. évi VI. tv. 173. §, Pp. 3. § (1) bek., 1979. évi 18. tvr. 
12. § (1) bek., 114. § 14/1979. (IX. 17.) IM r. 1. § (3) bek.]. 
BH1993. 303. II. A tartási szerzodés megszüntetése tárgyában hozott jogeros ítélet ellen nem tekintheto 
perújításnak az alapperben nem érintett és a felperesek egymás közötti viszonyában felmerült öröklési vita 
[Pp. 3. §, 229. § (1) bek.]. 
BH1993. 239. Helyiség kikötheto bérleti díjának - a bizonyítási szabályok megsértésével - elmaradt 
haszonként való megalapozatlan megállapítása [Pp. 3. § (1) bek., 163. § (1) bek.]. 
BH1992. 648. A cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásának lefolytatását a gazdasági társaság kizárt 
tagja is kérheti [1988. évi VI. tv. 182. § (3) bek., 1989. évi 23. tvr. 19. §. (3) bek., 25. § (1) bek., Pp. 3. § (1) 
bek.]. 
BH1992. 561. A keresettol való elállás az ügy felperesének olyan eljárásjogi cselekménye, amellyel azt 
juttatja kifejezésre, hogy az eljárás folytatását és a per érdemi befejezését nem kívánja. Ezért az elállásra 
vonatkozó nyilatkozatoknak kifejezettnek, egyértelmunek és minden befolyástól mentes, szabad akarat 
elhatározásúnak kell lennie [Pp. 356. § (2) bek., 3. § (1) bek.]. 
BH1992. 471. Tájékoztatási kötelezettség, ha a jogvita a kiskorú gyermek perben állása nélkül nem döntheto 
el [Pp. 3. §, 130. § (1) bek. g) pont, 147. § a) pont, 1990. évi XCIII. tv. 58. § d) pont, 60. § (1) bek.]. 
BH1992. 466. A volt házastársi közös lakás rendezésére irányuló tervezett bírói egyezséggel kapcsolatos 
tájékoztatási kötelezettség szempontjai [Csjt. 31/B § (3) bek., 31/C § (3) bek., Pp. 3. §, 148. § (2) bek., 1/1971. 
(II. 18.) Korm. r. 15. §, 118. § (2) bek., 120. § (1) bek. d) pont, 1/1971. (II. 8.) ÉVM r. 28. § b) pont]. 
BH1992. 386. Meghalt személy alpereskénti perbe vonására, részére ügygondnok kirendelésére nincs jogi 
lehetoség [Ptk. 22. §, Pp. 3. § (1) bek., 48. §, 50. § (1) bek., 74. §, 101. § (2) bek., 102. § (3) bek.]. 
BH1992. 252. A volt házastársak tervezett egyezségkötésének irányadó tájékoztatási kötelezettség [Pp. 3. § 
(1) bek., 148. § (2) bek., Csjt. 31/C. § (2) bek.]. 
BH1992. 178. A bíróság elott a közös tulajdon megszüntetése tárgyában kötött egyezség 
végrehajthatóságával kapcsolatban a bíróságot tájékoztatási kötelezettség terheli [Pp. 3. §, 148. §, Ptk. 148. 
§]. 
BH1992. 113. A bíróság a fél által benyújtott beadványban eloadott kérelmet tartalma szerint veszi 
figyelembe [Pp. 3. § (1) bek.]. 
BH1992. 111. A szakértoi bizonyítás költségeinek elolegezésével összefüggo kérdések [Pp. 3. §, 76. § (1) bek., 
164. § (1) bek., 177. § (1) bek.]. 
BH1991. 236. A keresettol való elállásként megjelölt nyilatkozatot tartalma szerint kereset leszállításaként 
kell figyelembe venni, ha a felperes az alperest - idoközi teljesítésére tekintettel - a perköltség és a feljegyzett 
illeték megfizetésére kéri kötelezni [Pp. 3. § (1) bek., 78. § (1)-(2) bek., 80. §]. 
BH1990. 358. II. A jogellenesen megszüntetett munkaviszony helyreállítása esetén a munkáltatónak meg kell 
térítenie a dolgozó elmaradt munkabérét és egyéb járandóságait; e tekintetben a bíróságot kioktatási 
kötelezettség terheli [48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 29. § (1) bek., Pp. 3. § (1) bek., MK 14. sz.]. 
BH1990. 264. I. Ha az ellentmondásban arra történik hivatkozás, hogy a fizetési meghagyás kötelezettjeként 
megjelölt gazdasági munkaközösség már megszunt, akkor a bíróságnak a cégbíróságnál való tájékozódás 
eredményétol függoen kell intézkednie [Pp. 121. § (1) bek. b) pont, 3. § (1) bek., 319. § (1) bek.]. 



BH1989. 497. Ha az üzemi balesetet szenvedett dolgozó nem vagyoni kárpótlás iránti igénye elévült, és a 
dolgozó arra hivatkozik, hogy igényének az elévülési idon belüli érvényesítésében akadályozva volt, a 
munkaügyi bíróságnak körültekintoen kell vizsgálnia, hogy a dolgozó által eloadottak alkalmasak-e a 
késedelmének kimentésére [1967. évi II. törvény 5. § (1)-(2) bek., Pp. 3. § (1) bek., 48/1979. (XII. 1.) MT 
rendelet 83. § (5) bek.]. 
BH1989. 449. A szerzodés megtámadásának megalapozottsága kérdésében a bíróság a keresettol eltéro 
jogcím alapján a felek elozetes figyelmeztetése nélkül nem határozhat [Ptk. 201. § (2) bek., 210. § (1) bek., 
Pp. 3. § (1) bek.]. 
BH1989. 275. A fellebbezés hiányosságainak kiküszöbölésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség 
alakulása [Pp. 3. §, 95. §]. 
BH1989. 248. Az év végi részesedés és a prémium megvonása fegyelmi büntetésként szabható ki, de a 
kollektív szerzodés úgy is rendelkezhet, hogy az együtt jár az elbocsátás és áthelyezés büntetéssel [48/1979. 
(XII. 1.) MT rendelet 71. §, Pp. 3. §]. 
BH1989. 244. A kereseti kérelmet részben elutasító ítélet ellen benyújtott azt a kiegészítés iránti kérelmet, 
amely az elutasítást sérelmezi, fellebbezési kérelemként kell elbírálni [Pp. 3. § (1) bek., 225. § (1) bek.]. 
BH1989. 188. Azt a kérdést, hogy a vevo által átadott pénzösszeget elolegnek vagy foglalónak kell-e tekinteni, 
egymagában nem dönti el az összeg rendeltetésének az írásbeli szerzodésben használt elnevezése - Vita esetén 
a fél figyelmét fel kell hívni az ellenbizonyítás lehetoségére és módjára [Ptk 243. § (1) és (2) bek., Pp 3. §]. 
BH1989. 154. Fellebbezésnek kell tekinteni az elozetes bizonyítás során felmerült szakértoi díjat megállapító 
végzés összegszeruségének eltúlzottságára utaló beadványt [Pp. 3. § (1) bek., 187. § (2) bek., 211. § (3) bek., 
234. § (3) bek.]. 
BH1989. 129. Ha a perben az a vitás, hogy a munkabér kifizetése megtörtént-e, s erre nézve okirati bizonyíték 
nem áll rendelkezésre a felek által felajánlott tanúbizonyítás foganatosítása nem mellozheto [Pp 3. §]. 
BH1989. 106. A lakáshasználati jog ellenértéke szempontjából közömbös, hogy a volt házastársi közös lakást 
a munkáltató kikötéssel biztosította a házastársaknak. Ez a belso viszonyt nem érinti. [1/1971. (II. 8.) ÉVM sz. 
r. 42. §, Csjt 31/A., 31/C. §-ok, Pp 3. § és 148. § (2) bek.]. 
BH1988. 465. A bedolgozóval a munka kiadásával egyidejuleg írásban közölni kell a munka elvégzéséért járó 
díjazást. Azt, hogy a bedolgozónak kifizetett összeg magában foglalja a bedolgozó rezsiköltségét is, vita esetén 
a munkáltató tartozik bizonyítani [10/1981. (IX. 29.) MüM sz. r. 3. § (1) bek., 7. § (2) bek., 9. § (1) bek., Pp. 3. 
§ (1) bek.]. 
BH1988. 355. A bíróság a fél által eloadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem alakszeru megjelenésük, hanem 
tartalmuk szerint veszi figyelembe. Ezért a szívességi lakáshasználat megszüntetése iránti igényt érvényesíto 
özvegy haszonélvezeti jogának korlátozására irányuló kérelmet viszontkeresetként kell elbírálni akkor is, ha a 
kérelem ilyen megjelölést nem tartalmaz [Pp. 3. § (1) bek.]. 
BH1988. 38. Az az örökös, aki a hagyatéki eljárásban önhibáján kívül nem vett részt, a hagyatékátadó végzés 
jogerore emelkedésétol számított egy éven belül jogosult a hagyatéki eljárás megismétlését kérni [Pp. 3. §, 
6/1958. (VII. 4.) IM sz. r. (He.) 76/a-76/c. §]. 
BH1988. 4. A gyermektartásdíj felemelése iránti perben a bíróság a személyesen eljáró felperest a 
jogérvényesítési lehetoségekrol széles köru tájékoztatásban köteles részesíteni [Csjt 65. §, 69. §, Pp 3. § (1) 
bek., 230. §, 12/1974. (V. 14.) MT sz. r. 3. § (1) bek., 8/1974. (VI. 27) IM sz. r. 3. § (1) bek., PK 108. sz.]  
BH1987. 455. A cégbejegyzésre vagy a cégbeli változások bejegyzésére irányuló kérelem benyújtásának 
késedelme esetén helye van igazolási kérelemnek; a késedelem ténye egymagában nem alapozza meg a 
pénzbírság kiszabását, a bíróságnak mérlegelnie kell, hogy fennállnak-e a pénzbírság alkalmazásának 
törvényes feltételei [Pp. 3. § (1) bek., 109. § (1) bek., 1985. évi 16. sz. tvr. 7. § (1) és (2) bek.]. 
BH1987. 443. A bíróság a fél által eloadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem alakszeru megjelölésük, hanem 
tartalmuk szerint veszi figyelembe. Ezért új keresetet tartalmazó keresetlevélnek kell tekinteni azt a perújítási 
kérelem elnevezésu beadványt, amely a feltuno értékaránytalanság miatt indított megtámadási keresetet 
elutasító határozattal szemben új tényként arra hivatkozik, hogy a fél a szerzodés megkötésekor 
cselekvoképtelen állapotban volt, ezért a szerzodés semmis [Pp. 3. § (1) bek., 260. § (1) bek., 121. § (1) bek.]. 
BH1987. 413. Átszervezésre alapított felmondás esetén a munkaügyi vitát eldönto szervnek vizsgálnia kell, 
hogy valóban történt-e átszervezés, és az mennyiben érintette a dolgozó munkakörét [1967. évi II. törvény 29. 
§, Pp. 3. § (1) bek., 221. § (1) bek.]. 
BH1987. 411. A bíróság nem háríthatja át a szakértore a per eldöntéséhez szükséges tények és körülmények 
felderítésének feladatát, és nem engedheti át a szakértonek a bizonyítékok mérlegelésére vonatkozó jogkörét 
[Pp. 3. § (1) bek., 163. § (1) bek., 166. § (1) bek., 177. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 



BH1987. 401. II. A bíróság feladata az igazság kiderítésében az uzsorás szerzodés fennállásának 
megállapítására irányuló bizonyítási eljárásban [Pp. 3. §, Ptk. 202. §]. 
BH1987. 217. A gazdasági perben is hivatalból figyelmeztetni kell jogai helyes gyakorlására azt a felet, 
amelyet nem jogtanácsos képvisel. Ennek elmulasztása lényeges eljárási szabálysértés [Pp 3. § (1) bek.]. 
BH1987. 177. Ha a perbehívott nem fogadja el a perbehívást, a bíróságnak - az igazság kiderítése és a 
megalapozott határozathozatal érdekében - igénybe kell venni a perben nem álló személyektol való 
adatbeszerzés törvényadta lehetoségét [Pp 3. § (1) bek., 149. § (2) bek., 379. § (1) bek.]. 
BH1987. 101. II. A helyettesítési díjra való jogosultságot az e szempontból jelentoséggel bíró körülmények 
alapos vizsgálata és megfelelo értékelése alapján kell elbírálni. A havidíjas dolgozót a helyettesítés elso 
harminc napjára nem illeti meg helyettesítési díj [17/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 51. § Pp. 3. § (1) bek.]. 
BH1987. 87. I. A bíróságnak a felek közötti vita megnyugtató rendezésére kell törekedni, ennek érdekében 
körültekintoen tájékoztatni kell a feleket [Pp. 3. § (1) bek., 146. § (3) bek.]. 
BH1987. 46. II. A végrehajtási eljárás során is nem alakszeru megjelölésük, hanem a tartalmuk szerint kell 
megítélni a felek jognyilatkozatait [1979. évi 18. tvr. 114. §, Pp. 3. § (1) bek.] 
BH1986. 518. A bíróság ítéleti döntésének ki kell terjednie a kereseti követelés egészére. Ha kétséges a 
kereseti kérelem terjedelme, a bíróságnak a felperest fel kell hívnia megfelelo nyilatkozattételre [Pp. 3. § (1) 
bek., 213. § (1) bek.]. 
BH1986. 437. Éjszakai és délutáni muszakpótlékra jogosult az a több muszakos munkaidobeosztásban 
foglalkoztatott autóbuszvezeto, akinek munkaidejének egy része a 22-6, illetoleg a 14-22 óra közötti idore 
esek [15/1977. (V. 22.) MT sz. r. 3. §, 4. § (1) bek., 6. § (3) bek., Pp. 3. §]. 
BH1986. 433. Nem kerülhet másodfokú elbírálás alá és a határozat kiegészítésére sem alkalmas az a 
fellebbezésnek nevezett kérelem, amely azon alapszik, hogy a felperes az elso fokú eljárásban tévedésbol 
szállította le a keresetét. Az ilyen kérelmet új keresetnek kell tekinteni. amelynek tárgyában elsofokú 
határozathozatalnak van helye [Pp. 3. § (1) bek., 225. § (1) bek.]. 
BH1986. 193. A gyermektartásdíj fizetési kötelezettség körében a bíróságnak hivatalból is kötelessége 
mindenkor annak vizsgálata, vajon megfeleloen biztosítva van-e a kiskorú gyermek tartása. A bíróság nem 
hagyhatja jóvá a felek a munkaviszonyban nem álló, jövedelemmel még nem rendelkezo 15 éves gyermek 
tartása végett terhelo fizetési kötelezettség megszüntetésére kötött egyezséget [Pp. 148. § (2) bek., 3. § (1) 
bek., Csjt. 60. § (1) bek.]. 
BH1986. 65. Valamely dolog teljes tulajdonjogának egy jogcímen történt megszerzése esetén további szerzési 
jogcím fogalmilag kizárt. Ha a felperes a tulajdonszerzésének több jogcímére hivatkozik, és az elso fokú 
bíróság a tulajdonszerzést az elsodleges jogcímen állapítja meg, a másodfokú bíróság e jogcím 
bizonyítatlansága esetén a fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátaitól függetlenül vizsgálja a másodlagos 
jogcím fennállását [Pp. 3. § (1) bek., 253. § (3) bek.]. 
BH1985. 431. Amennyiben a bíróság a tárgyalás során azt észleli, hogy a kereseti kérelem nem meríti ki a 
felperest megilleto jogokat, erre figyelmeztetnie kell, s tájékoztatnia kell a felperest a keresetváltoztatás 
lehetoségérol is. A bíróságnak ez a kötelezettsége akkor is fennáll, ha a félnek jogi képviseloje van [Pp. 3. § 
(1) bek., 146. § (3) bek.]. 
BH1985. 399. A jogeros fizetési meghagyással szemben megengedett perújítási eljárásban nincs helye 
keresetváltoztatásnak és újabb kereset eloterjesztésének, az újabb keresetet azonban a bíróságnak a perújítási 
ügytol elkülönítve le kell tárgyalnia [Pp. 3. § (2) bek., 267. § (1) bek.]. 
BH1985. 281. Az igazság kiderítéséhez fuzodo eljárásjogi alapelvbol következik, hogy a bíróság a 
tárgyaláson kívüli eljárásban is köteles a perben valamennyi félnek módot nyújtani az álláspontjának 
kifejtésére, a becsatolt okiratokra vonatkozó észrevételének megtételére [Pp. 3. § (1) bek.]. 
BH1985. 66. A tárgyalási jegyzokönyvben foglalt olyan végzéssel kapcsolatban, amely ellen fellebbezésnek 
van helye, a bíróság köteles a fellebbezés lehetoségérol tájékoztatást adni, és ennek megtörténtét a 
jegyzokönyvben feltüntetni. Ha a tájékoztatás elmaradása folytán az elso fokú bíróság végzését nem lehet 
szabályosan közöltnek tekinteni, ennek a végzésnek az írásban kézbesített ítélet elleni fellebbezéssel történt 
egyideju megtámadása nem késett el [Pp. 220. § (3) bek., 222. § (1), (2) bek., 234. § (3) bek., 3. § (1) bek.]. 
BH1984. 207. A dolgozó a volt munkáltatója ellen nem kezdeményezhet munkaügyi vitát a nála 
munkaviszonyban töltött ido megállapítása végett, ha a kért megállapítás nem a volt munkáltatójával, hanem 
a késobbi munkáltatójával, illetve a társadalombiztosítási szervvel szemben támasztható jogainak 
megalapozására irányul [Pp. 3. § (1) bek., 64. § (2) bek., 123. §]. 
BH1984. 62. Gyermektartásdíj megállapításának szempontjai magánkereskedovel szemben [8/1974. (VI. 27.) 
IM sz. r. 1. § (1) bek., 3. §, 38/1980. (XI. 22.) PM sz. r. 33. § (2) bek., 12/1974. (V. 14.) MT sz. r. 1. § (3) bek., 
2. §, Csjt. 65. §, Pp. 3. § (1) bek.]. 



BH1984. 37. Póthatárido eredménytelen eltelte esetén az újabb póthatárido megállapítása iránt benyújtott 
keresetet végrehajtási lap kibocsátása végett eloterjesztett kérelemnek kell tekinteni [Pp. 3. § (1) bek., 130. § 
(1) bek. d) pont]. 
BH1983. 501. A tervezo és a kivitelezo közös károkozása esetén mindkét károkozó perbenállása nélkül nem 
lehetséges a közrehatás arányának meghatározása. Ezért ilyen esetben a bíróságnak figyelmeztetnie kell a 
károsult felperest és a perbenálló vállalkozót arra, hogy a másik károkozó ellen bármelyikük igényt 
érvényesíthet [Ptk. 344. § (1) és (2) bek., Pp. 3. § (1) bek., GKT 29/1973. és GKT 3/1981. sz.]. 
BH1983. 495. Ha a perbeli vita a felek szerzodésének valamely kikötésével kapcsolatos, a bíróság csak a 
szerzodés tartalmának teljes ismeterében hozhat megalapozott ítéletet [Pp. 3. §, 377. § (1) bek.]. 
BH1983. 139. I. A munkaügyi bíróság a felek kérelmeit nem alakszeru megjelölésük, hanem tartalmuk szerint 
veszi figyelembe [Pp. 3. § (1) bek.]. 
BH1983. 27. Az örökös a hagyatéki tárgyalás kituzését a tárgyalás nélkül hozott hagyatékátadó végzés 
jogerore emelkedése elott kérheti. Nem érheti hátrány azonban amiatt, hogy a hagyatékátadó végzés 
kiadmányában elofordult leírási hiba folytán tévedésben volt a részére nyitva álló határido tartamát illetoen, 
és ezért kérelmét a törvényben megállapított határido lejárta után nyújtotta be. [Pp. 3. § (1) bek., 106. §, 
6/1958. (VII. 4.) IM sz. r. (He.) 69. § (4) bek., 89. § (1) bek.]. 
BH1982. 487. A munkaügyi döntobizottság, ha tanuk kihallgatását tartja szükségesnek, a tanukat csak 
szabályszeruen megtartott tárgyaláson hallgathatja ki. A nem ilyen módon kihallgatott tanú vallomására - ha 
a tanú által eloadottak valóságát a felek valamelyike kétségbe vonja - a munkaügyi bíróság sem alapíthatja az 
ítéleti döntését, mert ezzel megsértené az eljárási jog alapveto elveit [Pp. 3. §, 19/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 
15. § (2) bek.]. 
BH1982. 292. A bíróság tájékoztatási kötelezettsége keretében köteles gondoskodni arról is, hogy a jogi 
képviselet nélkül eljáró felperes helyesen válassza meg a perre illetékes bíróságot [Pp. 3. § (1) bek., 124. § (1) 
bek.]. 
BH1982. 161. Az alperes összegszeruségi kifogása esetén a bíróság erre nézve akkor sem mellozheti a 
bizonyítás lefolytatását, ha az alperes a kituzött tárgyaláson nem jelent meg [Pp. 3. § (1) bek., 164. §]. 
BH1982. 148. I. A bíróság a tájékoztatási kötelezettséget sérti meg és a hatályon kívül helyezésre alapot adó 
eljárási szabálysértést követ el, ha a felperest nem világosítja fel arról, hogy kereseti kérelme nem meríti ki az 
ot megilleto jogokat [Pp. 3. § (1) bek., 146. § (3) bek., 252. § (2) bek., PK 285. sz.]. 
BH1982. 146. II. A bíróság által adott téves tájékoztatásra tekintettel tett felperesi nyilatkozatra alapított 
permegszunteto határozat törvénysérto [Pp. 3. § (1) bek]. 
BH1982. 109. A felperes olyan jognyilatkozatát, amely szerint "keresetét az illetékre szállítja le", a keresettol 
való elállásként kell értékelni és az illetékkövetkezményt ennek megfeleloen kell alkalmazni [Pp. 3. §, 157. § 
e) pont, 212. §, 78. § (2) bek., 11/1976. (VI. 29.) PM sz. r. 119/B. § (1) bek., 19/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 23. §, 
24. § (2) bek., Ptk. 4. §]. 
BH1982. 100. Ingatlannyilvántartási bejegyzés kiigazítására irányuló kérelem eloterjesztésének akkor is 
helye van, ha az ingatlannyilvántartás szerkesztése során nem történt felszólalás. A kérelmet nem alakszeru 
megjelölése, hanem tartalma szerint kell figyelembe venni [1972. évi 31. sz. tvr. 30. § (1) bek. c) pont, (2) 
bek., 32. §, Pp. 3. § (1) bek.]. 
BH1982. 9. A jogi képviselet nélkül eljáró baleseti sérültet a bíróság köteles figyelmeztetni a vagyoni és nem 
vagyoni jellegu kárigényének érvényesítésének lehetoségére és feltételeire egyaránt [Pp. 3. § (1) bek., 146. § 
(3) bek., Ptk. 355. § (4) bek., 354. §]. 
BH1981. 479. I. Ha a perújítás során eljárt szakérto véleménye eltér az alapperben eljárt szakérto 
véleményétol, a munkaügyi bíróságnak a szakvélemények közötti ellentmondás feloldását a szakértok újbóli 
meghallgatásával meg kell kísérelnie és ennek eredménytelensége esetén más szakértot kell véleményadásra 
felhívnia [Pp. 1. §, 3. § (1) bek., 164. § (2) bek., 182. § (3) bek., 260. § (1) bek. a) pont, 268., 269. §]. 
BH1981. 324. Ha a fizetési meghagyás kibocsátása után az derül ki, hogy a fizetési meghagyás a kötelezett 
részére lakóhelyének ismeretlen volta miatt nem kézbesítheto, figyelmeztetni kell a jogosultat, hogy a 
kötelezett lakáscímét 30 napon belül jelentse be, mert a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem 
eloterjesztéséhez fuzodo joghatások csak igy tarthatók fenn. A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra is, hogy a 
jogosult követelését kereset levél utján is érvényesítheti és hirdetményi idézést kérhet [Pp. 3. §, 132. (1) és (2) 
bek., 314. §, 316. § (1) bek.]. 
BH1981. 276. II. Amikor a perbeli ellenfelek érdekazonossága a fennálló családi kapcsolatra is tekintettel 
nyilvánvaló, s a kereseti követelés az állam érdekeinek kijátszására is irányulhat, a felek nyilatkozataitól 
függetlenül a bíróságnak hivatalból is törekednie kell a tényállás hiánytalan felderítésére [Pp. 3. § (1) bek., 
163. § (2) bek., 164. § (2) bek.]. 



BH1981. 24. I. Az apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perekben jelentos egyéni és társadalmi 
érdek fuzodik ahhoz, hogy a bíróság a tényállás maradéktalan feltárásával, szükség esetén hivatalból is 
gondoskodjék az igazság kiderítésérol [Pp. 3. §, 164. § (2) bek.]. 
BH1980. 411. A munkaügyi bíróság az egyezséget csak akkor hagyhatja jóvá, ha meggyozodött arról, hogy az 
megfelel a jogszabályoknak és a felek méltányos érdekeinek. E feltételek fennállását a bíróságnak az egyezség 
jóváhagyását megelozoen - ha szükséges bizonyítás felvételével tisztáznia kell [Pp. 3. § (1) bek., 4., 148. §, 
2/1964. (IV. 3.) Müm sz. r. 9. § (1) bek., MK 67. sz.]. 
BH1980. 410. A bíróságnak a felek kérelmeit nem megnevezésük, hanem a tartalmuk szerint kell elbírálnia. 
Ha nyilvánvaló, hogy a felperesnek a per megszüntetése iránt eloterjesztett kérelme nem felel meg a valódi 
tartalmának, a bíróság e kérelemnek nem tehet eleget [Pp. 3. § (1) bek.]. 
BH1980. 395. A díjleszállításon alapuló - a szavatossági felelosség körébe tartozó fizetési kötelezettség a 
kötelezettek (kivitelezo, tervezo stb.) között nem osztható meg [Ptk. 305. § (2) bek., Pp. 3. §]. 
BH1980. 357. A bíróságnak a fél által eloadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem az alakszeru megjelölésük, 
hanem a tartalmuk szerint kell figyelembe vennie. A dolgozónak a döntobizottság határozatának 
megváltoztatására irányuló kérelmét - a kérelem megjelölésére való tekintet nélkül - keresetlevélnek kell 
tekinteni [Pp. 3. § (1) bek., 349. § (2) bek.]. 
BH1980. 313. A polgári eljárásjog alapveto elveinek a munkaügyi vitákban is maradéktalanul érvényesülniük 
kell. A jogról való olyan lemondást, amely a fél méltányos érdekeivel nyilvánvalóan ellentétben áll, a 
munkaügyi bíróság nem veheti figyelembe. [Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 157. § e) pont, 356. § (2) bek., 1967. évi II. 
törvény 1. §, 62. § (1) bek., 9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 43. § (2) bek. c) pont, 47. § (2) bek.]. 
BH1980. 148. II. A bíróság csak az olyan egyezséget hagyhatja jóvá, amely a jogszabályoknak és a felek 
méltányos érdekeinek egyaránt megfelel. A jogról való olyan lemondást, amely a fél méltányos érdekeivel 
nyilvánvalóan ellentétben áll, a bíróság nem köteles figyelembe venni [Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 148. § (2) bek., 
1967. évi II. törvény 62. §, MK 31. sz.]. 
BH1980. 134. A felek nyilatkozatait és kérelmeit tartalmuk szerint kell figyelembe venni. Szükség esetén fel 
kell hívni a felperes figyelmét a keresetváltoztatás lehetoségére is [Pp. 3. § (1) bek., 146. § (3) bek., PK 258. 
sz.]. 
BH1980. 24. Az elso tárgyalás elmulasztásának következményeként - amennyiben a törvény kizáró 
rendelkezést nem tartalmaz - valamennyi keresetfajta tekintetében helye van bírósági meghagyás 
kibocsátásának. A bíróság azonban akkor is mellozheti a bírósági meghagyás kibocsátását, ha a Pp. 136. §-
ának (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. A kereseti kérelem aggályossága esetén a 
Pp. 1. és 3. §-ában foglalt jogelvekkel összhangban az a helyes eljárás, ha a bíróság az ügyben tárgyalást tart 
és a bizonyítási eljárást lefolytatja [Pp. 136. § (2) bek., PK 400. sz.]. 
BH1980. 14. II. Ha a felperesek kereseti kérelme - lényeges tartalma szerint - a közös tulajdonnak társasház-
tulajdonná való átalakítására irányult, a bíróságnak arra kell törekednie, hogy a megállapodás útjában álló 
vitás kérdések megoldása érdekében a feleket tevékeny közremuködésre szorítsa; ha pedig a felek elfogadható 
tervezetet nem terjesztenek elo, akkor a vitás körülmények felderítése és egyéb szükséges bizonyítás után az 
alapító okiratot ítélettel pótolja. [Ptk. 149. §, 1977. évi 11. sz. tvr., 2. §, Pp. 3. § (1) bek.]. 
BH1979. 343. II. Nem vonható a dolgozó fegyelmi úton felelosségre, ha a cselekmény elkövetésekor az 
ügyeinek viteléhez szükséges belátási képessége hiányzott. Ha a cselekvoképesség hiányára a perben adatok 
merültek fel, a munkaügyi bíróság az elmeorvos-szakértoi bizonyítást hivatalból köteles elrendelni [Pp. 3. § 
(1) bek., 163. § (1) bek., 164. § (2) bek., 177. § (1) bek.]. 
BH1979. 339. Az a tény, hogy a felperes a bíróság által elrendelt egyeztetést nem kezdeményezi, illetoleg nem 
folytatja le, nem tekintheto az alperes elévülési kifogása elismerésének [Pp. 3. § (1) bek., 163. § (1), (2) bek., 
376. § (5) bek., 377. § (1) bek.]. 
BH1979. 294. Ha a keresetlevél vagy mellékleteinek tartalma, illetoleg a rendelkezésre álló egyéb adatokra 
tekintettel kétséges vagy aggályos a követelés jogalapja vagy összege, a bíróság akkor jár el helyesen, ha a 
bírósági meghagyás kibocsátása helyett új tárgyalásra tuz ki határnapot [Pp. 136. § (2) és (4) bek., 1. §, 3. §, 
PK 400. sz.]. 
BH1979. 293. A gondnokság alá helyezés iránt indult perben csak a tényállás minden oldalú tisztázása után 
lehet állást foglalni abban a kérdésben, hogy a gondnokság alá helyezés feltételei fennállanak-e. Ha a 
beszerzett elmeszakértoi vélemény hiányos, a bíróságnak fel kell hívnia a szakértot véleményének 
kiegészítésére [Pp. 3. §, 164. § (2) bek., 182. § (3) bek., Ptk. 16. § (2) bek.]. 
BH1979. 279. III. Tanulmányi szerzodés megszegésével kapcsolatban keletkezett jogvita eldöntése esetén 
mellozhetetlenül szükséges a szerzodés beszerzése, mert annak tartalma ismerete nélkül a vitát eldönto szerv 
nincs abban a helyzetben, hogy érdemben dönthessen [Pp. 1. §, 3. § (1) bek., 167. § (2) bek., 355. § (2) bek.]. 



BH1979. 184. I. A származás megállapítás iránt indult perekben a bíróságnak a tényállás felderítésére 
hivatalból is messzemenoen törekednie kell [Csjt. 38. § Pp. 3. §, PK. 261. sz., Pk. 264. sz.]. 
BH1979. 72. III. A beadványt nem alakszeru megjelölése, hanem lényeges tartalma alapján kell elbírálni [Pp. 
3. § (1) bek.]. 
BH1979. 39. II. Felmondás hatálytalanítása iránt indított perben a bíróságnak a tényállást körültekintoen 
tisztáznia kell és a felek eloadásai között fennálló ellentét feloldása céljából a szükséges bizonyítást hivatalból 
is el kell rendelnie [Pp. 3. § (1) bek., 163. §, 355. § (2) bek.]. 
BH1978. 543. II. Ha a szövetkezeti szervnek a közjegyzo végrehajtási záradékával ellátott határozata alapján 
indult végrehajtási eljárásban az adós azt sérelmezi, hogy a határozat nem emelkedett jogerore, kérelmet a 
végrehajtási záradék törlése iránti panasznak kell tekinteni [Pp. 3. § (1) bek., 1955. évi 21. tvr. 4. § (1) bek., 
12-14. §, 16. §, 193. § (3) bek.]. 
BH1978. 490. A bíróságnak a per során hozott olyan végzése, amellyel saját illetékességét megállapította, 
fellebbezéssel nem támadható meg [Pp. 3. § (1) bek., 30. § (1) bek., 31. § (1) bek., 233. § (3) bek., 367. § a) 
pont, 368. § (1) bek. a) pont]. 
BH1978. 396. Perújítási kérelem keretében nem érvényesítheto olyan követelés, amely a jogeros ítélet után 
keletkezett. Ilyen követelésre külön kereset eloterjesztésének van helye [Pp. 3. § (1) bek., 253. § (2) bek., 259. 
§, 266. § (2) és (3) bek., 267. § (1) bek., Ptk. 296. § (1) bek.]. 
BH1978. 356. III. A munkaügyi bíróság köteles a jogi képviselo nélkül eljáró dolgozót a jogai helyes 
gyakorlására vonatkozóan a szükséges tájékoztatással ellátni [Pp. 3. § (1) bek.]. 
BH1978. 341. Ha a szülo saját nevében indít pert, de a keresetlevélbol kitunik, hogy a követelés nem ot, 
hanem a kiskorú gyermekét illeti meg, keresetét úgy kell tekinteni mint amelyet a kiskorú nevében, annak 
törvényes képviselojeként terjesztett elo [Pp. 49. § (1) és (2) bek., 3. § (1) bek., 146. § (3) bek., Ptk. 14. § (2) 
bek.]. 
BH1978. 301. II. A bíróságot a keresetbe vett követelésnek a fél által megjelölt jogcíme nem köti [Pp. 3. § (1) 
bek. J. 
BH1978. 288. Bírósági meghagyás kibocsátása helyett a bíróságnak tárgyalásra kell határnapot kituznie, ha 
a keresetlevélnek vagy mellékleteinek a tartalmára, illetoleg a rendelkezésre álló egyéb adatokra tekintettel 
kétséges a követelés jogalapja vagy összege [Pp. 136. § (2) és (4) bek., 1., 3. §]. 
BH1978. 263. A munkaügyi döntobizottság egyik tagja a vállalat, másik tagja a szakszervezeti szerv jelöltje. 
Ha mindkét tagját vagy a vállalat vagy a szakszervezeti szerv jelölte, a munkaügyi bíróságnak a szabálytalan 
összetételben eljárt döntobizottság határozatát hatályon kívül kell helyeznie és a döntobizottságot új eljárásra 
kell utasítania [Pp. 357. § (1) bek., 3. § (1) bek., 9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 23. § (2) bek.]. 
BH1978. 262. A megosztott özvegyi nyugdíjra jogosult az özvegyi nyugdíj más arányú megosztását a többi 
jogosult ellen indított perben kérheti [1975. évi II. tv. 66. §, Pp. 3. § (2) bek., MK 44. sz.]. 
BH1978. 225. A perben érvényesített jog fennállása kérdésében - vita esetén - a munkaügyi bíróságnak a 
bizonyítás valamennyi rendelkezésre álló eszközének felhasználásával kell a tényállás tisztázására törekednie 
(Pp. 3. §). 
BH1978. 92. III. A fegyelmi eljárás alá vont dolgozónak a felfüggesztés idejére járó átlagkeresetét a 
munkaügyi bíróság - a fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése vagy megváltoztatása esetén - csak 
kifejezetten erre irányuló kereseti kérelem esetén ítélheti meg. A munkaügyi bíróság azonban köteles a 
dolgozót az e tekintetben fennálló jogairól tájékoztatni [Pp. 2. § (1) bek., 3. § (1) bek., 215. §, 34/1967. (X. 8.) 
Korm. rendelet 92. § (2) bek.]. 
BH1977. 551. A hagyatéki hitelezoi igény érvényesítésének nem feltétele a követelés tárgyában hagyatéki 
(póthagyatéki) eljárás lefolytatása. A bíróságot terhelo tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, illetoleg téves 
felvilágosítás adása esetén nem lehet a jóhiszemuen eljáró félre hárítani a nyilatkozata folytán sérelmére 
jelentkezo hátrányos jogkövetkezményeket [Pp. 3. § (1) bek.] 
BH1977. 543. Az egyik házastárs szülei által mindkét házastárs részére történt ajándékozás esetében az 
ajándékozási szerzodést az ajándékozó szülok gyermeke is - mint az idoközben meghalt szülo örököse - 
megtámadhatja, ha a megtámadásnak megvannak a törvényben meghatározott feltételei. Ezt az igényt a 
házastársi közös vagyon megosztása iránt indított perben is érvényesíteni lehet. E vonatkozásban a bíróságot 
tájékoztatási kötelezettség terheli [Ptk. 210. §, 235. § (2) bek., Csjt. 31. §, Pp. 3. § (1) bek., 146. § (3) bek., 
292. § (1) bek., 10. sz. Irányelv 9. pontja, PK 96. sz.]. 
BH1977. 498. Ha az eloterjesztett kérelem - elnevezésétol függetlenül - tartalma szerint igazolási kérelemnek 
az minosül, azt a mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezések szerint kell elbírálni. Az igazolás tárgyában 
az a bíróság határoz, amelynek eljárása alatt a mulasztás történt [Pp. 3. § (1) bek., 109. § (1) bek., 94. § (1), 
(4) bek.]. 



BH1977. 443. Az ideiglenes gondnoki kirendelés perindításra nem jogosít. A helyes joggyakorlás 
érvényesülése érdekében a bíróságnak gondoskodnia kell arról, hogy a fél a per megindításához szerezze be a 
gyámhatóság hozzájárulását [Pp. 3. § (1) bek., 44. § (2) bek., Ptk. 19. §]. 
BH1977. 380. Szünetelés megengedése esetén a bíróság a jogi képviselet nélkül eljáró felet arról is köteles 
tájékoztatni, hogy egy évi szünetelés után a per megszunik [Pp. 3. § (1) bek., 137. § (3) bek.]. 
BH1977. 335. A fél által eloadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem alakszeru megjelölésük, hanem tartalmuk 
szerint kell elbírálni [Pp. 3. § (1) bek.]. 
BH1977. 276. II. A perben a felek közötti jogviszony minosítése és annak megállapítása hogy a jogvitát 
milyen jogszabályok alkalmazásával kell elbírálni, a bíróságfeladata. A keresetet - önmagában a jog;alapnak 
a felek által tévesen történt megjelölése miatt - nem lehet elutasítani (Pp. 3. §.). 
BH1977. 82. II. A fegyelmi vétség elkövetését a dolgozó tagadása esetén önmagában a panaszkönyvi 
bejegyzés nem bizonyítja. Ilyen esetben nem mellozheto a bejegyzést aláíró személyek tanúkénti kihallgatás 
(Pp. 3. §). 

4. § (1) A bíróságot határozatának meghozatalában más hatóság döntése vagy a fegyelmi határozat, illetve az 
azokban megállapított tényállás nem köti. 

(2) Ha jogerosen elbírált buncselekmény vagyoni jogi következményei felol polgári perben kell határozni, a 
bíróság a határozatában nem állapíthatja meg, hogy az elítélt nem követte el a terhére rótt buncselekményt. 

Gyakran elofordul, hogy a bíróságnak valamely buncselekmény anyagi jogi (pl. polgári jogi) 
következményeirol (pl. kártérítés) kell döntenie. Ha jogeros bünteto ítélet az elköveto bunösségét valamely 
buncselekmény elkövetése miatt már megállapította, a polgári per bírósága a bunösség kérdésében nem 
helyezkedhet eltéro álláspontra. A jogeros bünteto ítélet negatív kötoereje abban áll, hogy a polgári bíróság 
nem hozhat olyan döntést, hogy a buncselekményt nem a jogerosen elítélt (tettes, részes) követte el. Az 
elköveto bunösségét kimondó jogeros ítélet teremti meg az elítélt és a sértett közötti anyagi jogi jogviszony 
jogalapját vagy megnyitja harmadik személy számára az igényérvényesítés lehetoségét (pl. a kötelezo 
felelosségbiztosítási szerzodés alapján helytállt biztosító regressz igénye az ittas jármuvezetovel szemben). 
A törvényi rendelkezésbol következoen azonban a bünteto ítélet indokolása a polgári perben eljáró bíróságot 
nem köti. A bíróság az általa lefolytatott bizonyítási eljárás és valamennyi bizonyíték együttes és alapos 
mérlegelésével a bünteto ítélettol eltéro tényállást állapíthat meg. Ebbol következoen a jogeros bünteto 
ítélettol eltéroen ítélheti meg a kár és a felróható, jogellenes magatartás közötti okozati összefüggés 
fennállását (BH1996. 255.), szabadon állapíthatja meg a kártérítési feleloség mértékét (egyetemlegesség, 
vagy felróható közrehatás arányában), a kár összegét, a kártérítés módját, annak esedékességét és a teljesítési 
határidot. 
Az elítélést tartalmazó bünteto ítélettel szemben a polgári per bíróságát más ügyben hozott bírói határozat 
(ítélet, végzés, fizetési meghagyás), a közhatalmat gyakorló más szerv döntése vagy bármely fegyelmi 
határozat és az ezekben megállapított tényállás nem köti (BH1996. 473.). Ezért a bíróság a hatósági 
határozat (fegyelmi határozat) rendelkezo részétol akár részben vagy egészében eltéro döntést hozhat, illetve 
ítéletében a más hatóság határozatában kifejtett indokolástól eltéro tényállást is megállapíthat. 
Az 1999. évi CX. törvénnyel megállapított jelen § rendelkezése a 2000. január 1. napját követoen indult 
ügyekben alkalmazandó. A törvényi szabály teljes egészében megegyezik a Pp. 9. § (1) és (2) bekezdésének 
korábbi rendelkezésével, melyeket a módosítás hatálybalépésekor már folyamatban lévo ügyekben továbbra is 
alkalmazni kell. 
BH2004. 21. II. A szerzodés jó erkölcsbe ütközésére történt hivatkozás esetén vizsgálandó körülmények; a 
jóerkölcsbe ütközés meghatározása körében irányadó szempontok [Ptk. 200. § (2) bek., 207. § (1) bek., 237. § 
(1) bek., 1960. évi 11. tvr. 36/A. §, 1989. évi XIII. tv. 21. § (1) és (2) bek., Pp. 4. § (1), bek., 213. § (1) bek., 
215. §, 247. § (2) bek., 253. § (3) bek.]. 
BH2003. 457. A bünteto ítéletben megállapított tényállás a polgári bíróságot nem köti, nincs akadálya annak, 
hogy a per során felmerült valamennyi bizonyíték - így a büntetoeljárás tartalma - figyelembevételével a 
bünteto bíróságtól eltéro tényállást állapítson meg [Pp. 4. § (1) bek., 229. § (1) bek.]. 
BH2002. 276. A részvényekre vonatkozó adásvételi szerzodés megtámadása esetén a felek közös téves 
feltevésének megállapítása körében vizsgálandó és irányadó szempontok [Ptk. 210. § (1), (3) és (4) bek., 237. 
§ (1) bek., 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 238. § (2) bek., 325. § a) pont, 328. § (2) bek., Pp. 3. §, 4. §, 121. § (1) 
bek., 206. §, 215. §, 253. § (3) bek., 1996. évi CXI. tv.  48-53. §-ai]. 
BH2001. 437. III. A gazdálkodó szervezet ügyvezetojének tanúvallomása nem minosül a fél olyan 
nyilatkozatának, amellyel kapcsolatban a Pp. 66. §-a (2) bekezdésének alkalmazására kerülhetne sor. Azt a 
bizonyítékok értékelése körében kell figyelembe venni [Pp. 3. §, 4. §, 66. § (2) bek.]. 



BH2000. 217. II. A bíróság jogszabályi rendelkezésen alapuló kioktatási kötelezettsége a keresetváltoztatás 
szükségességére vonatkozó figyelemfelhívásra nem terjed ki [Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 146. § (3) bek., 1996. évi 
CXXII. tv.]. 
BH2000. 110. A felperes jogosult dönteni abban, hogy a vele szemben megindított nyomozás miatt kártérítést 
vagy kártalanítást kíván-e érvényesíteni. Kérelméhez a bíróság - a hatáskör szempontjából is - kötve van [Be. 
385/B. § (1) bek., Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 23. § (1) bek. b) pont]. 
BH1999. 572. A felszámolás alatt álló adós vagyonához tartozó ingóságok orzésével, tárolásával kapcsolatos 
költségekre vonatkozó igény is csak a felszámolási eljárás keretében érvényesítheto [Ptk. 479. §, 486. § (2) 
bek., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 38. § (3) bek., 54. §, Pp. 3. § (1) bek., 
4. §, 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont]. 
BH1998. 284. Visszatartott vámáruval kapcsolatos igény közigazgatási határozat hiányában nem 
közigazgatási pernek, hanem polgári jogviszonyból eredo igényt érinto pernek minosül [Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 
23. § (1) bek., 121. § (1)-(2) bek., Ptk. 98. §, Áe. 72. § (1) bek.]. 
BH1996. 171. A bíróság a felek kérelméhez általában kötve van, ezért ha a felperes keresetlevelet nyújt be a 
bírósághoz a felszámoló - és nem a felszámolásra kerülo cég - ellen, ezt hivatalból nem minosítheti 
kifogásnak, s ennek következtében azt a felszámolási eljárást végzo bírósághoz sem teheti át [1991. évi IL. tv. 
38., § (3) bek., 51. § (1) bek., Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 42. §, 124. § (1) bek., 126. §, 129. § (1) bek., 130. § (1) 
bek. b) pont, 156. § (3) bek., 157. § a) pont, Ptké. 26-29. §]. 
BH1991. 287. II. A bíróság döntése túlterjed a kereseti kérelmen és ezért jogszabálysérto, ha a kamatfizetés 
kezdo idopontját a kereseti kérelemben megjelöltnél korábbi idopontban határozza meg [Pp. 4. §, 215. §]. 
BH1991. 217. A munkaügyi bíróság határozata alapján elrendelt végrehajtás korlátozása és megszüntetése 
iránti perre, valamint a végrehajtó intézkedése ellen eloterjesztett felülvizsgálati kérelem elbírálására az 
általános hatásköru bíróságnak van hatásköre [Pp. 4. §, 33. § (1) bek., 1979. évi 18. tvr. 38. § (1) bek.]. 
BH1986. 168. Ha a fél a nem vagyoni kárpótlás iránti igényét irreálisan alacsony mértékben határozta meg, 
a munkaügyi bíróságnak a felet a kereseti kérelem megváltoztatásának lehetoségérol abban az esetben is 
tájékoztatnia kell, ha a félnek jogi képviseloje van [Pp. 3., 4. §, 146. § (3) bek., 215. §, 247. § (1) bek. b) pont 
48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 83. § (5) bek., PK 398. sz.]. 
BH1986. 162. Nincs helye a per megszüntetésének a fokövetelést illetoen azon az alapon, hogy a felperes a 
keresetét a kamatokra leszállítja [Pp. 4. §, 146. § (1) bek.]. 
BH1983. 364. Az elsofokú bíróság által jóváhagyott, de a másodfokú eljárásban jóvá nem hagyhatónak 
bizonyult egyezséget a bíróság nem módosíthatja, hanem új egyezség létrehozását kell megkísérelnie, vagy az 
egyezség jóváhagyását megtagadva folytatni kell az eljárást [Pp. 4. § (1) bek., 274. § (3) bek., 384. §]. 
BH1982. 97. A házassági per szünetelése alatt is sor kerülhet gyermek- és házastárstartás iránti ideiglenes 
intézkedésre, ha egyébként annak a feltételei fennállanak [Pp. 287. §, 156. § (1) bek., 4. §]. 
BH1980. 313. A polgári eljárásjog alapveto elveinek a munkaügyi vitákban is maradéktalanul érvényesülniük 
kell. A jogról való olyan lemondást, amely a fél méltányos érdekeivel nyilvánvalóan ellentétben áll, a 
munkaügyi bíróság nem veheti figyelembe. [Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 157. § e) pont, 356. § (2) bek., 1967. évi II. 
törvény 1. §, 62. § (1) bek., 9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 43. § (2) bek. c) pont, 47. § (2) bek.]. 
BH1980. 148. II. A bíróság csak az olyan egyezséget hagyhatja jóvá, amely a jogszabályoknak és a felek 
méltányos érdekeinek egyaránt megfelel. A jogról való olyan lemondást, amely a fél méltányos érdekeivel 
nyilvánvalóan ellentétben áll, a bíróság nem köteles figyelembe venni [Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 148. § (2) bek., 
1967. évi II. törvény 62. §, MK 31. sz.]. 

5. § (1) A bíróság - ha törvény eltéroen nem rendelkezik - a felek közötti jogvitát nyilvános tárgyaláson bírálja el. 
A nyilvánosság alapelvét a jelen §-nak az 1999. évi CX. törvénnyel megállapított rendelkezése a 2000. január 
1. napját követoen indult ügyekben alkalmazandóan, a korábbi Pp. 7. § (1)-(3) bekezdésében foglaltaktól 
részben eltéroen szabályozza. A módosítást egyrészt a korábbi normaszöveg pontatlansága, másrészt pedig az 
Alkotmánnyal, valamint azokkal a nemzetközi szerzodésekkel való teljes összhangnak a megteremtése 
indokolta, amelyre hazánk kötelezettséget vállalt. 
Az Alkotmány 57. §-ának (1) bekezdése - az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az 
alapveto szabadságok védelmérol szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 6. cikkében 
foglaltakkal azonosan - többek között kimondja, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt 
bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a törvény által felállított független és pártatlan 
bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el. 
Szemben a korábbi törvényi rendelkezésnek kizárólag a bírósági tárgyalások nyilvánosságát rögzíto 
szabályával, a hatályos törvény a nyilvános tárgyaláson történo elbírálás alapveto elvét fogalmazza meg. A 
tárgyalás nyilvánosságának elve egyrészt azt jelenti, hogy a tárgyaláson nem csak a felek és az eljárásban 



részt vevo személyek, hanem rajtuk kívül bárki (hallgatóság) megjelenhet; másrészt pedig azt is, hogy a 
tárgyaláson valamennyi eljárási cselekmény - a határozathozatal céljából tartott tanácskozás kivételével - 
nyilvánosan megy végbe. 
Garanciális az a rendelkezés, amelynek értelmében eltéroen csak törvény rendelkezhet. Ilyen törvényi kivétel 
a tárgyalás nyilvánossága körében az ún. zárt tárgyalás tartásának lehetosége a § (2) bekezdésében 
szabályozottak szerint. 
A tárgyaláson kívüli elbírálás kivételes szabályait tartalmazza például a törvény a bírósági meghagyással 
szembeni ellentmondás esetében, ha az csak a perköltséget sérelmezi, [Pp. 136/A. § (2)] az ítélet kiegészítése, 
a kizárás iránti kérelem tárgyában [Pp. 18. § (1), Pp. 225. § (3)], a fellebbezés elbírálása körében, [Pp. 18. § 
(1), Pp. 225. § (3), Pp. 256/A. §, Pp. 256/D. § (2), Pp. 257. § (1)], de arra sor kerülhet a felülvizsgálati 
eljárásban is [Pp. 271. § (5), Pp. 274. § (1)] stb. 

(2) A bíróság a nyilvánosságot indokolt határozatával az egész tárgyalásról vagy annak egy részérol kizárhatja, ha 
az államtitok, szolgálati titok, üzleti titok vagy külön törvényben meghatározott más titok megorzése végett 
feltétlenül szükséges. A bíróság a nyilvánosságot a közerkölcs védelmében, valamint az ügyfél kérelmére abban az 
esetben is kizárhatja, ha az a fél személyiségi jogainak védelme érdekében indokolt. 

A nyilvánosságot a bíróság csak a törvény által nevesített esetekben zárhatja ki, így 
1. az állam-, szolgálati-, üzleti-, valamint más törvényben nevesített egyéb titok (pl. banktitok) megorzése 
érdekében, 
2. a közerkölcs, illetve 
3. a fél személyiségi jogainak védelmében. 
A bíróság a nyilvánosságot a tárgyalás teljes idotartamára, vagy annak egy részére (például a fél 
meghallgatására, a tanú kihallgatására korlátozottan) is kizárhatja. A kizárás terjedelmének 
meghatározásánál a bíróságnak azt kell szem elott tartania, hogy a nyilvánosság alapelvének kivételes 
korlátozása csak a védendo érdek biztosításához szükséges mértékre terjedhet ki. 
A törvény csak a személyiségi jog védelme esetében nevesíti a fél kérelmének meglétét, mint a bíróság 
döntésének elofeltételét. Ebbol következoen a bíróság az 1. és 2. pontban nevesített esetekben a nyilvánosság 
kizárásáról hivatalból dönt. 
Ha a nyilvánosság kizárására az 1. pontban nevesített okból kerül sor, akkor a jegyzokönyv és az irat 
megtekintési jog is korlátozás alá esik (Pp. 119. §): azaz nem lehet a tárgyalásról készült jegyzokönyvet 
lemásolni, vagy arról kivonatot készíteni, és az iratok megtekintésére is csak a bíróság elnöke által 
megállapított feltételek mellett van lehetoség. 
A nyilvánosság kizárásáról, vagy a kérelem megtagadásáról a bíróság indokolt végzéssel határoz. A végzés 
ellen külön fellebbezésnek nincs helye, de a fél eljárási kifogást (Pp. 114. §) terjeszthet elo. Ha a bíróság a 
kifogásnak helyt ad, értelemszeruen a nyilvánosságot kizárja, vagy mellozi a zárt tárgyalás tartását. Ha a 
bíróság a kifogást alaptalannak ítéli, azt elutasíthatja külön végzésben is. E végzés ellen fellebbezésnek nincs 
helye, azonban azt a fél az ügy érdemében hozott határozat ellen eloterjesztett fellebbezésében sérelmezheti. 
Ha a bíróság a kifogás elutasítása tárgyában külön nem határozott, az abban foglaltak mellozésének indokait 
az ítélet indokolásában köteles megadni. 
4. Külön szabály érvényesül a személyi állapottal kapcsolatos perekben, valamint a szabadalommal és a 
védjeggyel kapcsolatos eljárásban. 
Ezekben az ügyekben a bíróság bármelyik fél kérelmére köteles a nyilvánosság kizárásáról rendelkezni (1995. 
évi XXXIII. törvény 89. §, 1997. évi XI. törvény 80. §). A kérelmet a félnek indokolnia nem kell, s a bíróság 
sem vizsgálhatja annak megalapozottságát. A személyállapottal kapcsolatos perekben a bíróság erre a 
lehetoségre a jogi képviselovel eljáró feleket is köteles figyelmeztetni [Pp. 284. § (1)]. Ennek elmulasztása 
lényeges eljárási szabálysértés, amely az elso fokon hozott határozat hatályon kívül helyezését [Pp. 252. § 
(2)] is eredményezheti. 
Különbség még az általános szabályoktól e perekben az is, hogy a nyilvánosság részleges kizárására a 
törvény nem ad lehetoséget. 
Már utaltunk arra, hogy mindazokban a perekben, amelyek 2000. január 1. napja elott indultak, a 
nyilvánosság kizárásának eseteire az akkor hatályos Pp. 7. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat kell 
alkalmazni. E törvényi szabály a kizárást indokoló körülményeket részben eltéroen nevesítette. Tartalmilag 
részben azonosan, de fogalmazásában eltéroen nevesítette a korábbi rendelkezés a titkok megorzésének 
szükségességét, mint a nyilvánosság kizárásának egyik okát. Eltéro azonban az a korábbi szabály, hogy a 
banktitok megorzése érdekében a bíróság csak a fél kérelmére dönthetett a nyilvánosság kizárásáról. 
Meghaladóan a korábbi norma nemzetgazdasági érdekbol és erkölcsi okból tette lehetové a bíróság e tárgyú 
kivételes döntését. 



Lényeges a különbség abban is, hogy e korábbi rendelkezések a bíróságnak lehetoséget adnak arra, hogy 
megengedje egyes hivatalos személyeknek a zárt tárgyaláson való jelenlétet. Azt, hogy kik értendok e körben a 
hivatalos személy fogalma alatt, a törvény maga nem határozta meg, hanem a Legfelsobb Bíróság PK 127. 
számú állásfoglalásában adott erre értelmezo rendelkezést. 
A hatályos új jogi szabályozás ilyen kivételt nem enged, azaz ha a bíróság a nyilvánosság kizárását 
elrendelte, az abszolút hatályú, s ezért a zárt tárgyaláson a bíróság tagjain, valamint az idézett feleken kívül 
más személy semmilyen indokból nem lehet jelen. 

(3) A bíróság a tárgyalás során hozott határozatát nyilvánosan hirdeti ki. 
A 2000. január 1. napja után indult ügyekben alkalmazandó jelen törvényhely szabálya a folyamatban lévo 
ügyekre irányadó korábbi Pp. 7. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéstol annyiban tér el, hogy mellozi az 
"általában" szó használatát, s kötelezo erovel írja elo a tárgyalás során hozott határozatok nyilvános 
kihirdetését. 
A bíróságnak ekként a zárt tárgyaláson hozott határozatát is nyilvánosan kell kihirdetnie. Az alapelv töretlen 
érvényesülésének biztosítása megkövetelte azt is, hogy a jogalkotó módosítsa azokat a jogszabályi 
rendelkezéseket, amelyek - ezzel ellentétesen - lehetoséget adtak a határozat zárt kihirdetésére is. Így 2000. 
január 1-tol a házassági perben, valamint az ipari minta oltalommal kapcsolatos és a szabadalmi perekben 
sincs lehetoség arra, hogy a bíróság a tárgyalás nyilvánosságának kizárásán túlmenoen a nyilvánosságot a 
határozat kihirdetésérol is kizárja. 
BH1999. 570. Tanúbizonyítás a felszámolási - nemperes - eljárásban is megengedett. Lényeges eljárási 
szabályt sért a felszámolási eljárást folytató bíróság, ha a tanúbizonyításra vonatkozó indítványt az 
ellenérdeku hitelezovel nem közli, illetoleg ha a kért bizonyítást nem a hitelezo jelenlétében megtartott 
meghallgatáson veszi fel [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek., Pp. 
5. §, 136/B. § (2) bek., 167-176. §-ai, 196. § (1) bek.]. 
BH1999. 222. II. Az adósságrendezési eljárás során tanúsított magatartás miatti pénzbírság kiszabását 
megelozoen a bíróság köteles a mulasztás következményeire a felet figyelmeztetni. Ennek elmaradása esetén a 
pénzbírság kiszabása jogszabályba ütközik [1996. évi XXV. tv. 3. § (2) bek., Pp. 5. § (1) és (2) bek. a) pont, 
(3)-(4) bek.]. 
BH1997. 218. Az egészségi állapotra vonatkozó személyes adatok felhasználásának korlátai az egészségügyi 
intézmény ellen indított perben [Ptk. 4. § (1) bek., 85. § (3) bek., Pp. 5. § (1) bek., 1972. évi II. tv. 77. § (1) 
bek., 78. § (2) bek., 1992. évi LXIII. tv. 1. § (1) bek., 2. § 1. és 5. pont, 3. § (5) bek., 53/1993. (IV. 2.) Korm. r. 
1. §, 11/1972. (VI. 30.) EüM. r. 22. § (1) és (2) bek., (3) bek., 24. § (3) bek., 27. § (1) bek.]. 
BH1996. 656. A felszámolási eljárás során a gazdálkodó szervezet vezetoivel, illetoleg volt vezetoivel 
szemben pénzbírság kiszabásának csak akkor van helye, ha a bíróság elozetesen felhívta oket kötelezettségeik 
teljesítésére, és egyúttal figyelmeztette is mulasztásuk jogkövetkezményeire [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 6. § (2) 
bek., 31. §, 33. § (1) bek., Pp. 5. § (1) bek.]. 
BH1996. 538. A perelhúzásra irányuló és ismételten jelentkezo mulasztás, illetve perbeli cselekménysorozat 
alapot teremthet a legmagasabb összegu pénzbírság kiszabására [Pp. 5. § (1) és (3) bek., 120. §]. 
BH1996. 278. Nincs helye a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetojével szemben pénzbírság 
kiszabásának arra hivatkozva, hogy az a mérleget a felszámoló felhívása ellenére nem módosította; a vezetot - 
az ügy körülményeitol függoen - a feladatoknak a felszámoló részérol megbízott szakérto által történo 
elvégeztetésével felmerült költségek viselésére lehet kötelezni [1991. évi IL. tv. 31. § (1) bek., 33. § (1)-(2) 
bek., 6. § (2) bek., Pp. 5. § (4) bek.]. 
BH1995. 287. Ismételt pénzbírság maximális mértékben való kiszabása a per befejezését késlelteto 
magatartás esetén [Pp. 5. § (3) bek., 120. §]. 
BH1995. 165. Részítélet pénzbírságot kiszabó rendelkezése ellen nincs helye felülvizsgálatnak [Pp. 5. § (1)-
(2) és (4) bek., 120. §, 212. § (1) bek., 270. § (1)-(2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1994. 419. Pénzbírságot kiszabó, valamint szakértoi díj megállapítására vonatkozó jogeros végzés ellen 
felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 5. § (2)-(3) bek., 185. § (1) bek., 187. § (2) bek., 270. § (2) bek., 271. § (1) 
bek. e) pont]. 
BH1994. 391. A bíróság a gazdálkodó szervezet vezetojével szemben pénzbírságot a felszámolási eljárás 
során is csak abban az esetben szabhat ki, ha a gazdálkodó szervezet vezetojét a pénzbírság kiszabásának 
lehetoségére elozetesen figyelmeztette [Pp. 5. § (1) és (3) bek., 1991. évi IL. tv. 6. § (2) bek., 31. §, 33. § (1) 
bek.]. 
BH1994. 339. A pénzbírság kiszabásának megalapozott volta, ha a felperes a fizetési meghagyásos eljárásból 
perré alakult eljárásban az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok 



bizonyítékainak eloadásával felhívás és következményekre való figyelmeztetés ellenére nem jelöli meg [Pp. 5. 
§ (1), (3) és (4) bek., 120, §, 121. § (1) bek.]. 
BH1993. 636. Megalapozatlan a pénzbírság kiszabása az alperes jogi képviselojére, ha az az elokészíto iratot 
a bíróság felhívása ellenére nem terjesztette elo, a felhívás azonban nem tuzött ki határidot, és nem 
tartalmazott figyelmeztetést a mulasztás következményeire vonatkozólag [Pp. 5. § (1)-(3) bek., 120. §]. 
BH1992. 715. Ha a fél (képviseloje) valamely nyilatkozatot indokolatlanul késedelmesen tesz meg, vagy azt 
felhívás ellenére sem teszi meg, és ezáltal a per befejezését késlelteti, pénzbírsággal csak abban az esetben 
sújtható, amennyiben erre a következményre a bíróság elozetesen figyelmeztette [Pp. 5. § (1) és (3) bek.]. 
BH1992. 468. Nincs helye pénzbírság kiszabásának, ha a bíróság elozetesen nem figyelmeztette a felet 
mulasztása hátrányos jogkövetkezményeire [Pp. 5. §]. 
BH1992. 268. A felperes keresetének kiterjesztését az eredetileg perbe nem vont alperesekre a bíróság nem 
hagyhatja figyelmen kívül arra hivatkozással, hogy a felperes nyilatkozatát indokolatlanul késedelmesen tette 
meg, és ezáltal a per befejezését késlelteti. A bíróság a felperest ilyen magatartása miatt pénzbírsággal 
sújthatja [Pp. 5. §, 146. § (1) és (2) bek.]. 
BH1991. 396. Önmagában a személyes megjelenés elmaradása nem ad alapot a féllel vagy képviselojével 
szemben a pénzbírság kiszabására [Pp. 5. § (3) bek., 141. § (5) bek.]. 
BH1991. 153. A muvészi fénykép elkészítésénél közremuködo személy díjigényének érvényesítésével 
kapcsolatos eljárási kérdések [Pp. 5. § (1) bek., 6. § (1) bek., 164. §, 206. § (1) bek., 8/1970. (VI. 24.) MM r.]. 
BH1989. 42. A beavatkozó a perben nem félként, hanem más perbeli személyként vesz részt. Ha a 
meghallgatására szükség van, tanúként kell kihallgatni, s mint tanút kötelezni lehet a birtokában levo okirat 
bemutatására [Pp. 5. §, 54. § (1) bek., 56. § (1) bek., 57. § (1) bek., 190. § (3) bek.]. 
BH1988. 443. A szabadalom hasznosítási szerzodésben vállalt kötelezettségek megszegésén alapuló 
kártérítési igény elbírálásánál irányadó szempontok [Ptk. 312. § (2) bek., 313. §, 318. § (1) bek., 340. § (1) 
bek., 359. § (1) bek., Pp. 206. § (3) bek., Szt. 5. §]. 
BH1988. 413. Pénzbírság csak a jogszabályban meghatározott esetekben szabható ki. Ha a fél (képviseloje) a 
bíróság felhívására kello idoben bejelenti, hogy iratcsatolási kötelezettségének nem tud eleget tenni, a terhére 
e "mulasztása" miatt pénzbírság nem szabható ki. Ilyen esetekben az ügyet a rendelkezésre álló bizonyítékok 
alapján érdemben kell elbírálni [Pp. 5. § (3) bek., 385. §]. 
BH1987. 402. Jóhiszemu eljárás megítélése a perelhúzás tilalma szempontjából új jogi képviselo 
bekapcsolódásakor a beszámítási kifogás eloterjesztése esetén [Pp. 5. §, 147. § (1) bek., 204. PK]. 
BH1987. 370. Az 1986. július hó 1. napján hatályba lépett illetékrendelkezés értelmében nincs helye 
illetékbírság kiszabásának [Pp. 5. § (4) bek., 1986. évi I. tv. 63. § (1) bek.] 
BH1985. 495. A félnek , ha a bíróság a tényállást nem látja tisztázottnak, a szükséges indítványokat meg kell 
tennie annak érdekében, hogy a bíróság a tényállást felderíthesse és a megfelelo bizonyítást lefolytassa. A 
magatartásával a per befejezését késlelteto fél pénzbírsággal sújtható [Pp. 5. § (3) bek., 355. §]. 
BH1985. 474. Aki a cégbejegyzésre vonatkozó rendelkezéseket nem tartja meg, erre a cégbíróság pénzbírság 
kiszabásával szoríthatja. A pénzbírság végrehajtása azonban attól a feltételtol függ, hogy a cégbíróság által 
eloirt határido alatt a mulasztó fél nem tesz eleget kötelezettségének. [Pp. 5. §, 105/1952. (XII. 28.) MT sz. r. 
13. § (3) bek., 1875. évi XXXVII. tv. (Kt.) 2. §, 28/1981. (IX. 9.) MT sz. r. 5. § (2) bek., 6. §.] 
BH1985. 77. Nincs helye bírság és külön illeték kiszabásának amiatt, hogy a felperes a keresetének a 
kamatokra való leszállításával egyidejuleg a fokövetelés kiegyenlítésének tényét nem igazolta [Pp. 5. § (4) 
bek.]. 
BH1984. 250. Nem lehet illetékbírsággal sújtani a tárgyaláson való meg nem jelenéséért azt a felet, akit a 
bíróság nem idézett meg a tárgyalásra [Pp. 5. § (4) bek.]. 
BH1980. 300. A külön jogszabályban meghatározott illeték állam javára való kiszabásának lehet helye, ha az 
egyeztetés kezdeményezésére kötelezett fél ezt elmulasztja vagy a közös jegyzokönyv felvételét meghiúsítja 
[Pp. 5. § (4) bek., 377. § (1) bek.]. 
BH1977. 156. A viszontkereset nem tartozik a perbeli nyilatkozatoknak abba a körébe, amelynek késedelmes 
megtétele vagy elmulasztása esetén a Pp. 5. §-ának (3) bekezdése pénzbírság kiszabását teszi lehetové [Pp. 5. 
§ (3) bek., 147. § (1) bek.]. 
BH1977. 110. BH1977. 110. 
BH1977. 110. BH1977. 110. 

6. § (1) A bírósági eljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv nem tudása miatt senkit hátrány nem érhet. 
(2) A bírósági eljárásban - nemzetközi egyezményben meghatározott körben - mindenki jogosult anyanyelvét, 

regionális vagy kisebbségi nyelvét használni. 



(3) A bíróság köteles tolmácsot alkalmazni, ha az az (1)-(2) bekezdésben foglalt elvek érvényesülése érdekében 
szükséges. 

A törvény értelmében a bírósági eljárás hivatalos nyelve a magyar. A magyarul folyó eljárásban azonban a 
felek és a perben szereplo egyéb személyek - értelemszeruen a bíróság (hivatásos bíró, ülnök, 
jegyzokönyvvezeto) kivételével - jogosultak a hivatalostól eltéro, és a (2) bekezdésben nevesített nyelv 
használatára, mégpedig a magyar nyelv tudásától, illetve annak fokától függetlenül. 
A magyartól eltéro nyelv használatát a § hatályos rendelkezése - eltéroen a Pp. korábbi 8. §-ának a 2000. 
január 1. napján folyamatban lévo ügyekben továbbra is alkalmazandó szabályától - nem csak a más 
anyanyelv, de a regionális vagy kisebbségi nyelv esetében is biztosítja. A Strasbourgban, 1992. november 5-
én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája (kihirdette az 1999. évi XL. törvény) 1. 
Cikkének értelmében: regionális vagy kisebbségi nyelvek alatt a hivatalos nyelvtol eltéro azok a nyelvek 
értendok, melyeket az állam adott területén, és a teljes népességnél számszeruen kisebb csoport 
hagyományosan használ. 
Eltér a hatályos jogi szabályozás a korábbitól abban is, hogy a törvény a nyelvhasználat jogának gyakorlását 
a nemzetközi egyezmények által meghatározott körre utalással szabályozza. Így például: a regionális vagy 
kisebbségi nyelvek Kartájához csatlakozással Magyarország arra vállalt kötelezettséget, hogy a horvát, 
német, román, szerb, szlovák és szlovén nyelvek vonatkozásában megengedi 
- a bíróság elott személyesen megjeleno félnek a saját regionális vagy kisebbségi nyelve használatát anélkül, 
hogy az számára külön költséget jelentsen, 
- a regionális vagy kisebbségi nyelven készült dokumentumok és bizonyítékok benyújtását, ha szükséges 
tolmácsok és fordítások segítségével, 
- nem minosíti érvénytelennek a Kartában részes államokban, valamint a felek között készült jogi okmányokat 
érvénytelennek pusztán azon az alapon, hogy azok regionális vagy kisebbségi nyelven készültek, és biztosítja, 
hogy azok az e nyelvet nem beszélo harmadik féllel szemben is felhívhatók legyenek (1999. évi XL. törvény 3. 
§, Karta 9. Cikk 1. b), 2. pont). 
A törvény a nyelvhasználat mellett alapveto elvként rögzíti - a korábbi szabályozással azonosan - azt is, hogy 
senkit nem érhet hátrány amiatt, hogy a magyar nyelvet nem ismeri. 
Ezen alapelvek érvényre juttatása során a bíróság - a Pp. 6. § (3) bekezdés értelmében - köteles tolmács, 
illetve fordító alkalmazásával biztosítani a felek és a perben szereplo egyéb személyek számára a nyelv-
használat jogát. Így: a bíróság tárgyaláson közremuködo tolmácsot rendel ki a Pp. 184. § (1) bekezdése 
alapján a fél, a szakérto szóbeli meghallgatására, és a tanú kihallgatására (Pp. 113. §, Pp. 167. §, Pp. 177. 
§). A bíróság fordítót alkalmaz a magyartól eltéro anyanyelven eloterjesztett beadványok hiteles fordítására. 
A tolmácsra és fordítóra a törvénynek a szakértokre vonatkozó rendelkezéseit kell megfeleloen alkalmazni. 
Nincs szükség fordító kirendelésére, ha az idegen nyelven eloterjesztett beadvány hiteles fordítását csatolják. 
Az alapelv megsértése - a nyelvhasználat jogának korlátozása vagy kizárása, a tolmács, fordító 
kirendelésének mellozése - lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, amely - ha emiatt szükséges a 
tárgyalás megismétlése vagy kiegészítése - az elso fokú ítélet hatályon kívül helyezését eredményezi [Pp. 252. 
§ (2)]. 
Az eltéro nyelvhasználat alanyi jogként megfogalmazásából következik, hogy a fél számára annak gyakorlása 
nem járhat többletköltséggel. Ezt garantálja a törvény 2002. január 1. napjától hatályos új rendelkezése [Pp. 
78. § (4)], melynek értelmében a Pp. 6. § § alapján kirendelt tolmács költségét az állam elolegezi, és viseli. 
BH2001. 110. III. Más nyilatkozatát tartalmazó hangfelvétel akkor is felhasználható a polgári perben 
bizonyítékként, ha személyhez fuzodo jogok megsértésével keletkezett, vagy jutott nyilvánosságra [Pp. 3. § (1) 
bek., 6. § (1) bek.]. 
BH2000. 546. A házastárs felelossége a másik házastárs buncselekményével okozott kár megtérítéséért [Csjt. 
27. §, 30. §, Ptk. 203. § (1)-(2) bek., 339. § (1) bek., 344. § (1) bek., 361. § (1) bek., 685. § b) pont, Pp. 6. § (2) 
bek., 196. § (1) bek. e) pont]. 
BH1999. 580. A munkaügyi perek természetébol eredoen a jogvita elbírálásánál számtalan esetben a 
munkáltató által készített okiratot kell felhasználni. Önmagában amiatt, hogy az okiratot az ellenérdeku fél, a 
munkáltató nevében eljáró személy állította ki, az okirat valódiságát nem lehet kétségbe vonni [Pp. 6. § (1) 
bek.]. 
BH1999. 327. II. A felszámoló intézkedése elleni kifogást "idézés kibocsátása nélkül" elutasító jogeros végzés 
ellen felülvizsgálati kérelem terjesztheto elo [Pp. 130. § (1) bek., 270. § (2) bek., mód. Cstv. 6. § (2) bek.]. 
BH1999. 169. A külföldi bíróság ítélete a magyarországi védjegy törlése iránt indult eljárásban a bíróságot 
nem köti [1979. évi 13. tvr. 20. §, 55. § g) pont, 65. §, Pp. 6. §, 1969. évi IX. tv. 3. § (3) bek. c) pont, 40. § (1)-
(3) bek.]. 



BH1997. 562. A mozgáskorlátozottság tekintetében az Országos Orvosszakértoi Intézet által adott 
szakvéleménnyel kapcsolatban a bíróság orvos szakértoi bizonyítást rendelhet el [179/1993. (XII. 29.) Korm. 
r. 1. § (3) bek. és 15. § (2) bek., Pp. 6. § (1) bek., 177. §, 182. §, 275/A. §, 339. § (1) bek.]. 
BH1997. 53. A bíróságnak az igazság kiderítését célzó kötelezettsége nem jelenti azt, hogy korlátozás nélkül, 
más jogszabályok rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva, bármilyen bizonyítást elrendelhetne, illetoleg 
bármilyen bizonyítási eszközt felhasználhatna. A szabad bizonyítás elvét sem lehet akként értelmezni, hogy a 
felek minden korlátozás nélkül, bármilyen eredetu és tartalmú eszközt felhasználhatnak az igényük 
érvényesítése érdekében [Pp. 3. § (1) bek. 6. § (1) bek.]. 
BH1996. 478. II. A kért bizonyítás mellozése önmagában nem valósít meg eljárási jogszabálysértést. Ez akkor 
valósul meg, ha a bíróság az ügy eldöntése szempontjából releváns bizonyítást nem folytat le és ezáltal ítélete 
megalapozatlan. (Pp. 6. §, 165. §). 
BH1995. 58. Az építmény lebontása elrendelésének mérlegelési szempontjai, és a bírósági felülvizsgálat 
során figyelembe veendo körülmények [1964. évi III. tv. 38. § (1) és (3) bek., Pp. 6. § (1) bek., 206. § (1) 
bek.]. 
BH1993. 768. A bizonyítékok mérlegelésével megállapított tényállás - ha az nem iratellenes, vagy nem 
okszerutlenül, logikai ellentmondást tartalmazó módon történt a bizonyítékok mérlegelése - a felülvizsgálati 
eljárásban nem bírálható felül [Pp. 6. § (1) bek. 206. § (1) bek., 270. § (1) bek., 275/A. §]. 
BH1993. 584. A felülvizsgálati eljárásban, ha olyan eljárási szabálysértés nem történt, amely az ügy érdemi 
elbírálására lényeges kihatással volt, a megtámadott határozatot hatályában fenn kell tartani; nem 
állapítható meg eljárási szabálysértés, ha a felülvizsgálati kérelem a bizonyítékok szabad mérlegelését 
támadja [Pp. 6. § (1) bek. és 270. § (1) bek.]. 
BH1991. 153. A muvészi fénykép elkészítésénél közremuködo személy díjigényének érvényesítésével 
kapcsolatos eljárási kérdések [Pp. 5. § (1) bek., 6. § (1) bek., 164. §, 206. § (1) bek., 8/1970. (VI. 24.) MM r.]. 
BH1990. 362. A munkaügyi bíróságot az egészségügyi szervnek a munkaköri alkalmasság kérdésében adott 
orvosi szakvéleménye nem köti. Az e véleményen alapuló munkáltatói intézkedés (felmondás, munkaszerzodés 
módosítása stb.) ellen indított munkaügyi vitában helye lehet orvosszakérto kirendelésének. Az egészségügyi 
szerv véleményén alapuló munkaszerzodés-módosítás miatt bekövetkezett keresetveszteségért azonban a 
munkáltató nem teheto felelossé [1967. évi II. törvény. 24. § (1) bek., Pp. 6. § (1) bek., 182. § (4) bek., 4/1981. 
(III. 31.) EüM r. 20. § (2) bek., 22/1979. (Eü. K. 15.) EüM ut. 1. § (1) bek.]. 
BH1989. 65. II. Az anyakönyvi bejegyzés adataival szemben ellenbizonyításnak van helye, amelynek során 
bármilyen bizonyíték figyelembe veheto [Pp 6. §., 164. § (2) bek.]. 
BH1987. 122. III. Magnetofonszalagra rögzített nyilatkozat nem fogadható el bizonyítékként anélkül, hogy a 
felvétel készítésének körülményeit tisztázták volna [Pp. 6. § (1) bek., 166. § (1) bek.]. 
BH1986. 119. A gazdasági bírság alapja az ügy körülményeinek mérlegelésével becsléssel is megállapítható 
[Pp. 6. §, 32/1984. (X. 31.) MT sz. r. 5. § (2) bek.]. 
BH1984. 445. II. A bíróság nincs elzárva attól, hogy az államigazgatási eljárásban beszerzett szakértoi 
véleményt is felhasználja. Amennyiben arra mint bizonyítékra a felek bármelyike igényt alapít, a bíróságnak 
részletes indokát kell adnia annak, hogy miért mellozi a bírósági eljárásban beszerzett szakértoi véleményt 
[Pp. 6. §, 206. § (1) bek., 221. § (1) bek.]. 
BH1981. 453. II. A bíróság a bizonyítási eljárás során felhasználhatja a más felek között folyt per anyagát, 
igy a szakértoi véleményt is. Ilyen esetben is gondosan kell azonban vizsgálni azt, hogy a szakérto a másik 
perben milyen tényadatok és milyen szempontok figyelembevételével alakította ki a véleményét [Pp. 6. § (1) 
bek.]. 
BH1980. 491. A munkaügyi bíróság a foglalkozási betegség fennállásának megállapítása kérdésében nincs 
kötve a bizonyítás meghatározott módjához és szabadon felhasználhat minden bizonyítékot. A perben 
rendelkezésre álló orvosszakértoi vélemények közötti ellentét esetén a bíróságnak el kell rendelnie a 
vélemények felülvizsgálatát és erre az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottságát kell 
felkérnie [Pp. 6. §, 182. § (3) - (4) bek., 2/1964. (IV. 3.) MüM sz. r. 1. § (2) bek.]. 
BH1979. 420. A polgári perben a bíróságnak a szabad bizonyítás körében lehetosége van arra, hogy - 
elsosorban az ügyintézés gyorsítása érdekében - távbeszélon szerezze be a jogvita eldöntéséhez szükséges 
adatokat. A bizonyításnak ez a módja azonban nem sértheti vagy korlátozhatja a feleknek az eljárási 
szabályokban biztosított egyéb jogait [Pp. 6. § (1) bek.]. 
BH1978. 358. II A baleset üzemi jellegének megállapítása kérdésében a bíróság nincs kötve a bizonyítás 
meghatározott módjához és szabadon felhasználhat bármely bizonyítékot, amely a tényállás kiderítésére 
alkalmas [Pp. 6. § (1) bek., 182. § (4) bek.; 17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 256. § (1) bek. c) pont]. 



BH1978. 92. II. Nem szolgálhat alapul a fegyelmi határozat hatályon kívül helyezésére vagy 
megváltoztatására egymagában az a körülmény, hogy a munkaügyi bíróság a dolgozó terhére rótt fegyelmi 
vétség elkövetését a fegyelmi eljárás adatai alapján nem találta bizonyítottnak. Ilyen esetben a munkaügyi 
bíróságnak a szükségesnek mutatkozó további bizonyítást le kell folytatnia és annak keretében sor kerülhet a 
korábbi eljárásban már meghallgatott személyek újbóli, tanúkénti kihallgatására [Pp. 6. § (1) bek., 164. § (2) 
bek., 206. § (1) bek., 355. § (2) bek.]. 

7. § (1) A bíróság - jogszabályban eloírt esetekben - kérelemre segítséget nyújt ahhoz, hogy a fél jogai, illetve 
törvényes érdekei védelmében bírósághoz fordulhasson. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében a bíróság köteles a felet, ha nincs jogi képviseloje - perbeli 
eljárási jogairól és kötelezettségeirol -, a szükséges tájékoztatással ellátni, illetve meghatározott esetben részére jogi 
képviselot kirendelni. A bíróság jogszabályban meghatározott esetben és módon a felet - kérelmére - részben vagy 
egészben mentesíti a pervitellel összefüggo költségek elolegezése, illetve viselése alól. 

A Pp. 2. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban nevesíti e § új - és a 2000. január 1. napja után indult 
ügyekben alkalmazandó - rendelkezése azokat a bíróságra háruló feladatokat, amelyek a fél jogérvényesíto 
képessége teljességének biztosításához szükségesek: így a segítségnyújtást és a tájékoztatási kötelezettséget. 
Az igény érvényesítéséhez a bíróság csak a jogi képviselo nélkül eljáró fél részére és kérelmére, a jogszabály 
által meghatározott esetekben ad segítséget. Ennek legtipikusabb esetei: 
- a fél szóban eloadott kérelmének (keresetlevél, egyéb beadvány, fellebbezés) jegyzokönyvbe foglalása [Pp. 
94. § (1) és (4)], valamint - a § (2) bekezdésében külön nevesítetten. 
- az eljárással felmerülo illeték, és egyéb költségek elolegezése, illetve viselése alóli mentesség biztosítása 
(lásd: a tárgyi és személyes költségmentesség, illetékfeljegyzési jog, illetékmentesség, mérsékelt illeték 
szabályai [Pp. 84. §, 1990. évi XCIII. törvény 56-63. §, 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet, Pp. 76. §, Pp. 78. § (4)], 
illetve 
- a fél részére jogi képviselo rendelése [Pp. 84. § (1) d), Pp. 102. § (3)]. 
A bíróság tájékoztatási kötelezettségét 2000. január 1. napját megelozoen - és az ekkor már folyamatban lévo 
ügyekre továbbra is alkalmazandóan - a korábbi Pp. 3. § (1) bekezdése szabályozta. Megelozoen a törvény 
sem a feleket illetoen, sem pedig tartalmában nem szabott a tájékoztatás tekintetében korlátot. E széles köru - 
a jogi képviselovel eljáró félre és az anyagi jogi szabályok tartalmára is kiterjedo - tájékoztatási 
kötelezettséget az 1995. augusztus 29. napjával hatályba lépett módosító rendelkezés (1995. évi LX. törvény) 
már megszüntette. Az ekkortól hatályos szabályozás szerint a bíróság tájékoztatási kötelezettsége: 
1. kizárólag a jogi képviselo nélkül eljáró féllel szemben áll fenn. Jogi képviselo alatt az ügyvéd, jogtanácsos, 
jogi eloadó, speciális helyzetben a közjegyzo, szabadalmi ügyvivo, illetve ezek irodája értendo; 
2. csak a perbeli eljárási jogok és kötelezettségek tekintetében áll fenn. A tájékoztatás tehát nem terjedhet ki 
az anyagi jog körébe tartozó kérdésekre. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a részrehajlástól mentes eljárás 
követelményének elve sérülne, ha a bíróság az anyagi jogi szabályokról, annak tartalmáról és értelmezésérol 
tájékoztatná az egyik felet. A rendelkezési jog (Pp. 3. §) elve alapján kizárólag a felek joga annak eldöntése, 
hogy milyen igényeket kívánnak érvényesíteni, s azt milyen mértékig teszik meg. Ezért a bíróság a felet nem 
oktathatja ki például a keresetváltoztatás szükségességérol, de tájékoztathatja arról, hogy a jogvita 
meghatározott személy perben állása nélkül nem döntheto el, hogy összegszeruen pontosan megjelölt kereseti 
kérelmet kell eloterjesztenie, vagy hogy a bírósági meghagyás kibocsátását kérheti, ha annak jogszabályi 
feltételei fennállnak stb. 
Azokban az esetekben, amikor jogszabály külön rendelkezése azt eloírja, az adott körben a tájékoztatás 
megadása kötelezo. Így például: köteles a bíróság a személyesen eljáró felet arról tájékoztatni, hogy 
költségmentességet, illetékfeljegyzési jogot csak erre irányuló kérelem esetén engedélyezhet [6/1986. (VI. 26.) 
IM rendelet 5.§ (2)]. 
Ha a tájékoztatás kötelezettségét rendelo jogszabály korlátozást nem tartalmaz, az a bíróságot a jogi 
képviselovel eljáró fél esetén is terheli. Így például a bíróság az idézésben a tárgyaláson meg nem jelenés 
következményeirol [Pp. 96. § (2)], a keresetlevél (fizetési meghagyás) kézbesítési vélelmének beálltáról [Pp. 
99. § (2)], az elkészült jegyzokönyv megtekintésének helyérol és idejérol [Pp. 118. § (1)], a fellebbezés 
lehetoségérol és az eloterjesztés módjáról [Pp. 220. § (3)] korlátozás nélkül köteles a felet tájékoztatni. 

8. § (1) A bíróság köteles biztosítani, hogy a felek és a per többi résztvevoje jogaikat rendeltetésszeruen 
gyakorolják és perbeli kötelességeiknek eleget tegyenek. 

A 2000. január 1. napja után indult ügyekben alkalmazandó törvényi rendelkezés a Pp. 2. § (1) bekezdésében 
szabályozottakkal összhangban módosította a korábbi - és a 2000. január 1. napján folyamatban volt 
ügyekben továbbra is alkalmazandó - Pp. 5. § (1) bekezdésének elso mondatrészébe foglalt szabályát. 



Ennek értelmében a bíróság feladata, hogy a jogvita elbírálása során a törvényes kereteket, s ekként a perbeli 
jogok rendeltetésszeru gyakorlását és a kötelezettségek maradéktalan teljesítését biztosítsa. E kötelezettség a 
bíróságot a peres eljárás minden résztvevojére kiterjedoen terheli, ide értve a tárgyalás hallgatóságát is. 

(2) A bíróság köteles megakadályozni minden olyan eljárást, cselekményt vagy egyéb magatartást, amely a 
jóhiszemu joggyakorlás követelményével ellentétes, így azt, amely a per elhúzására irányul, vagy erre vezethet. A 
bíróság a feleket a perbeli jogok jóhiszemu gyakorlására figyelmeztetni köteles. A figyelmeztetésnek ki kell terjednie 
a rosszhiszemu pervitel következményeire is. 

A bíróság feladata az is, hogy megakadályozza a jóhiszemu joggyakorlás követelményével ellentétes 
magatartást, eljárást és cselekményt. A jóhiszemu joggyakorlás követelményének az felel meg, ha a felek az 
eljárás során kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítik, jogaikat pedig akkor és úgy gyakorolják, ahogyan 
azt a törvény eloírja. Az eljárás során tanúsított jó- vagy rosszhiszemu joggyakorlás fogalma és tartalmi 
elemei ezért speciálisak, és lényegesen eltérnek az anyagi jogi szabályokban [pl. 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.), lakásügyi jogszabályok] használt azonos fogalmaktól. 
A jóhiszemu eljárással ellentétes - azaz rosszhiszemu - pervitelt megvalósító perbeli magatartásokról nemcsak 
akkor beszélhetünk, ha a fél cselekménye folytán az eljárás befejezése elhúzódott, hanem akkor is, ha 
nyilvánvaló, hogy a fél szándéka erre irányult, bár a káros eredmény nem következett be. 
A jóhiszemu joggyakorlás általános követelményének megsértését nemcsak az e szakaszban tiltott 
cselekmények megvalósítása eredményezi, hanem azok is, amelyekhez a törvény az egyéb rendelkezéseiben fuz 
meghatározott jogkövetkezményt (közvetett szankciók). Ilyen rendelkezéseket tartalmaz pl.: a Pp. 99. § (2) 
bekezdése, Pp. 101. § (2) bekezdése, Pp. 130. § (1) bekezdés j) pontja, Pp. 135. § (2) bekezdése, Pp. 136. §-a, 
Pp. 137. § (1) bekezdésének b)-c) pontja, Pp. 141. § (6) bekezdése, Pp. 147. § (1) bekezdése, Pp. 157. § c) 
pontja, Pp. 168. § (2) bekezdése, Pp. 237. §-a, Pp. 244. § (3) bekezdése, Pp. 265. §-a, Pp. 285. § (1) 
bekezdése, Pp. 289. § (1) bekezdése, Pp. 293. § (1) bekezdése, Pp. 300. § (2) bekezdése. A jóhiszemu pervitel 
követelményét be nem tartó féllel szemben alkalmazandó költség specializáció [Pp. 80. § (2)], a bizonyítékok 
mérlegelésének a Pp. 206. § (2) bekezdésében adott szabálya, a teljesítési határido megállapításánál 
irányadó szempontok [Pp. 217. § (2)] mind azt a célt szolgálják, hogy a feleket a törvényi kötelezettségeik 
maradéktalan betartására késztessék, illetve, hogy ne maradhasson figyelmen kívül az e kötelezettséggel 
ellentétes magatartás. Lényeges különbség a közvetett és közvetlen (pénzbírság) szankciók alkalmazhatósága 
között az, hogy a közvetett szankciók kiváltására önmagában a törvényben körülírt mulasztás vagy 
magatartás elégséges, a fél vétkessége e szempontból közömbös. 
A törvényi rendelkezés kötelezové teszi, hogy a bíróság a felet figyelmeztesse a perbeli jogok jóhiszemu 
gyakorlására, és a rosszhiszemu pervitel következményeire. Fél alatt e szabály alkalmazása során a peres 
feleket (felperes, alperes), és a pertársakat kell érteni, de kiterjed a figyelmeztetés kötelezettsége a fél 
képviselojére is. 
A törvény nem határozza meg, hogy mikor kell a felet mindezekre figyelmeztetni. Nyilvánvaló, hogy a 
jóhiszemu joggyakorlás követelményét a bíróság az eljárás megindításától kezdodoen köteles betartatni, ezért 
a figyelmeztetésnek értelemszeruen az eljárás kezdetén kell megtörténnie. A bíróság által felvett jegyzokönyv 
[Pp. 115. § (1), Pp. 117. § (1)] tartalmi követelménye, hogy abból a törvényben meghatározott alaki 
követelményeknek megfelelo eljárás megállapítható legyen. E két rendelkezés egybevetésébol következik, hogy 
a bíróság a feleket az elso tárgyaláson köteles a jóhiszemu joggyakorlásra és az ezzel ellentétes magatartás 
jogkövetkezményeire figyelmeztetni, és ennek megtörténtét a jegyzokönyvben rögzítenie kell. Tény 
ugyanakkor, hogy a bíróságon rendszeresített idézo végzés nyomtatványok - bár csak tájékoztató jelleggel - 
részletesen tartalmazzák többek között a rosszhiszemu pervitel, de a mulasztás egyéb - nem teljes köru - 
jogkövetkezményeit is. Az idézo végzés kézhezvételekor a félnek módjában áll az ott feltüntetett 
rendelkezéseket tüzetesen megismerni. A gyakorlat azonban ezt a tájékoztatást nem tekinti egyenértékunek a 
figyelmeztetési kötelezettség teljesítésével. 
A figyelmeztetés kötelezo jellegébol fakadóan annak elmaradása a Pp. 8. § (4)-(5) bekezdésben szabályozott 
elofeltételek megléte esetén is kizárja a szankció alkalmazását. 
A jelen törvényhely szabályával azonos, és a 2000. január 1. napján már folyamatban lévo ügyekben 
alkalmazandó korábbi Pp. 5. § (1) bekezdése szükséges esetben az ismételt figyelmeztetés lehetoségét is 
nevesítette - s ekként a bírói mérlegelés körébe utalta annak eldöntését, hogy mikor szükséges, vagy 
indokolatlan a fél ismételt figyelmeztetése. Helyes értelmezés mellett e rendelkezés alkalmazására csak akkor 
kerülhetett sor, amikor a fél a perbeli jogait még nem a rosszhiszemu pervitelt megvalósító módon gyakorolta 
ugyan, de magatartása vagy cselekedetei ennek lehetoségét már érezhetové tették. 
Ezt a rendelkezést a hatályos törvény nem tartotta fenn, hiszen az tartalma szerint meg nem engedett kivételt 
jelentene a bíróságot terhelo alapveto kötelezettség teljesítése alól. 



(3) A bíróság pénzbírsággal (120. §) sújtja azt a felet vagy képviselot, aki akár a tárgyaláson, akár valamely 
periratban jobb tudomása ellenére vagy nagyfokú gondatlanságból: 

a) az ügyre vonatkozó oly tényt állított, amelyrol bebizonyult, hogy valótlan, vagy az ügyre tartozó oly tényt 
tagadott, amelyrol bebizonyult, hogy igaz, 

b) olyan tényt elhallgatott, amelyrol tudnia kellett, hogy a per eldöntése céljából jelentos, vagy 
c) nyilvánvalóan alaptalanul hivatkozott valamely bizonyítékra. 

E bekezdés rendelkezése - a b) pont szövegezésbeli módosításától eltekintve - a 2000. január 1. napját 
megelozoen indult ügyekben változatlanul alkalmazandó, korábbi Pp. 5. § (2) bekezdésében foglaltakkal 
azonos. 
A törvény a jóhiszemu joggyakorlással ellentétes perbeli magatartások, mulasztások egyes kirívónak 
minosítheto eseteit rendeli pénzbírsággal sújtani: így az aktív és passzív perbeli hazugságot, a perelhúzó- és a 
felesleges költséget okozó magatartást. 
A felsorolt magatartások tanúsítása mellett feltételként kívánja meg a törvény a felróhatóság meghatározott 
fokát is: így a (2) bekezdésben szabályozott esetekben a jobb tudomás ellenére vagy nagyfokú gondatlanságra 
visszavezetheto voltát, míg a (3)-(4) bekezdés esetében a felróhatóság kisebb foka is a pénzbírság kiszabására 
vezethet. 
Az aktív és passzív perbeli hazugságnál a törvény csak az utóbbinál emeli ki, hogy annak a per eldöntése 
szempontjából jelentosnek kell lennie, de ez értelemszeruen vonatkozik az aktív perbeli hazugság 
megállapíthatóságára is. Mindez nem eredményezi azt, hogy a per érdemi elbírálása szempontjából nem 
releváns tényre vonatkozó perbeli hazugság az eljárás során teljesen figyelmen kívül maradna. A fél 
szavahihetoségére komoly kihatással bír a pénzbírsággal nem sújtható perbeli hazugság, amit a bíróság a 
tényállás megállapítása, a bizonyítékok mérlegelése során nem hagyhat figyelmen kívül. 
Külön is nevesíti a törvény a (3) bekezdés a) pontja alá eso, az aláírás valódiságát jobb tudomása ellenére 
vagy nagyfokú gondatlanságból tagadó rosszhiszemu magatartást a Pp. 197. § (4) bekezdésében és a Pp. 8. §-
ra utalással a pénzbírság kiszabását teszi lehetové. A szankció alkalmazásának feltételei e külön 
rendelkezésnél mindenben azonosak a most tárgyalt § rendelkezésével, ezért feltehetoen a törvényalkotó 
szándéka a nyomatékosító felhívás volt az aktív perbeli hazugság e súlyos formájú megnyilvánulására. 
A perbeli hazugság esetén kérdéses lehet, hogy mikor alkalmazza a bíróság a szankciót. Az alapelv által 
célzott és védendo érdek azt kívánja meg, hogy a bíróság az azzal ellentétes magatartást haladéktalanul 
szankcionálja. Ugyanakkor az is tény, hogy a perbeli hazugság megállapítására minden esetben csak a már 
lefolytatott bizonyítás alapján kerülhet sor. Az eloadott tények valótlanságának, a tagadott tények 
valóságának meghatározása a tényállást megállapító bírói mérlegelés körébe tartozik és annak eredményét a 
bíróság az ítéletében mondja ki. A per befejezését megelozoen hozott pénzbírságot kiszabó indokolt végzés 
ilyen tartalommal sok esetben okkal engedne következtetni a meghozandó érdemi határozat tartalmára. A 
prejudikálás látszatát is elkerülendo, ilyen esetekben a rosszhiszemu pervitel tényérol, és annak szankciójáról 
a bíróság az ítéletében is rendelkezhet. 
Hasonlóan a perbeli hazugsághoz, a valamely bizonyítékra történo alaptalan hivatkozás esetében is a 
jóhiszemu perbeli joggyakorlás súlyos megsértése indokolja a pénzbírsággal fenyegetettséget, hiszen a 
feleslegesen foganatosított bizonyítási eljárás a per befejezését minden esetben késlelteti. 

(4) A bíróság pénzbírsággal (120. §) sújtja azt a felet (képviselot), valamint más perbeli személyt, aki valamely 
nyilatkozatot indokolatlanul késedelmesen tesz meg, vagy azt felhívás ellenére sem teszi meg és ezáltal a per 
befejezését késlelteti. 

(5) A bíróság azt a felet (képviselot), aki egyes perbeli cselekményekkel indokolatlanul késedelmeskedik, 
valamely határidot vagy határnapot mulaszt, vagy más módon felesleges költségeket okoz, a törvény értelmében a 
költségek megtérítésére való kötelezésen felül - pernyertességére vagy pervesztességére tekintet nélkül - pénzbírság 
megfizetésére kötelezi, továbbá a felet a törvényben meghatározott más jogkövetkezménnyel sújtja. 

Az 1999. évi CX. törvény módosító rendelkezésének hatályba lépése elott már folyamatos ügyekben továbbra 
is a Pp. korábbi, 5. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 
A Pp. 8. § (4) és (5) bekezdésében szabályozottak azonosságot mutatnak abban, hogy az alapelvtol eltéro 
pervitel szankcionálását a törvény az indokolatlan késedelmeskedés tényéhez, valamint káros eredmény 
bekövetkezéséhez köti. 
Az indokolatlan késedelmeskedés fogalma alatt a vétkes mulasztást kell érteni, tehát a szándékosság mellett a 
gondatlanságra visszavezetheto mulasztások is e körbe sorolhatók. Szukíto rendelkezés hiányában már az 
enyhébb fokú gondatlanságra visszavezetheto késedelem vagy mulasztás is lehetové teszi a pénzbírság 
kiszabását. 



A késedelem akkor indokolatlan, ha a fél elozetesen nem jelzi a bíróság felé a határido betartását akadályozó 
körülményeket, illetve ha a késedelmét utóbb sem menti ki. A késedelem kimentése hasonló indokokkal 
történhet, mint az igazolási kérelem esetében (Pp. 106-107. §), azaz a félnek azt kell megfeleloen 
valószínusítenie, hogy a késedelem rajta kívülálló okból következett be. Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy 
e körben a kimentés csak hasonlít az igazolási kérelemhez, ezért annak vizsgálatakor a bíróság 
méltányosságot nem gyakorolhat. 
A (4) bekezdés esetében a per befejezésének késleltetése, az (5) bekezdésben szabályozottaknál a felesleges 
költségokozás az a bekövetkezett hátrány, amely a pénzbírság kiszabásának másik feltétele. Ha a hátrány nem 
következett be, e rendelkezés alkalmazásával pénzbírság kiszabására nem kerülhet sor. A felesleges 
költségokozás körében költség alatt azokat a költségeket kell érteni, amelyek a perköltség fogalmába (Pp. 75. 
§) beletartoznak. 
A hatályos rendelkezés a korábbi szabályozástól két vonatkozásban tér el. Egyrészt a (4) bekezdés 
rendelkezésének alkalmazását a törvény a feleken (képviselon) kívül kiterjeszti a perben részt vevo más 
személyekre, tehát a beavatkozóra és a perbehívottra is. Az ettol eltéro korábbi szabályozás azonban nem 
jelentette azt, hogy az alapelv követelményei e más személyekkel szemben nem érvényesültek, ugyanis rájuk a 
tanúkra vonatkozó szabályokat kellett megfeleloen alkalmazni [Pp. 185. § (1); BH1989. 42.]. 
Másrészrol a törvény a pénzbírság és az okozott költség megfizetésére kötelezésen túlmenoen, külön is nevesíti 
az (5) bekezdésben meghatározott feltételek esetén azoknak a további joghátrányoknak az alkalmazását is, 
melyet a Pp. külön rendelkezései e mulasztáshoz fuznek. E kiegészítéssel egyértelmuvé tette a jogalkotó, hogy 
a rosszhiszemu pervitelt megvalósító magatartás mind a közvetlen, mind pedig a közvetett szankciókat maga 
után vonja. Nem lehet tehát a törvényt akként értelmezni, hogy a mulasztás miatt alkalmazandó sajátos 
joghátrány alkalmazása kizárja, vagy feleslegessé teszi a jelen §-ban foglalt szankciók alkalmazását, illetve 
hogy a mulasztó fél a pénzbírság megfizetésével és a költségek viselésével "mentesül" a külön 
jogkövetkezmények alól. 
A rosszhiszemu pervitel szankciója a Pp. 120. §-a szerint 50 000 Ft-ig, a 2000. január 1. napja után indult 
ügyekben pedig 500 000 Ft-ig - de legfeljebb a pertárgy értékéig - terjedheto pénzbírság. Tény, hogy a 
törvény a "pénzbírsággal sújtja", illetve "pénzbírság megfizetésére kötelezi" kifejezést használja, azaz nem 
feltételes módban fogalmaz, mint más - a mérlegelést engedo - esetekben [Pp. 217. § (3)], de mellozi a 
kötelezo alkalmazást eloíró megfogalmazást is. Ezért a gyakorlat egységes abban, hogy ha a rosszhiszemu 
pervitel feltételei megvalósultak, a bíróság mérlegelési jogkörében eljárva határoz arról, hogy alkalmazza-e a 
szankciót, és ha igen, milyen összegben. 
A pénzbírság összegének meghatározásánál értékelni kell a fél helyzetét, hogy a vagyoni hátrányokozás 
valóban bünteto és visszatartó jellegu legyen, a rosszhiszemu pervitelt megvalósító cselekmény milyenségét, 
az okozott vagy célzott hátrány súlyát, de a félnek a per addigi menete alatt tanúsított magatartását is 
(BH1996. 538., BH1995. 287.). 
A bíróságnak a felet a szankció alkalmazása elott nem kell meghallgatnia, azaz nem kell magyarázatot kérni 
tole az alapelvet sérto magatartására vagy mulasztására. A gyakorlatban azonban ha a fél képviselovel jár el 
és a rosszhiszemu pervitelt megvalósító személy kiléte nem egyértelmu, e körben a bíróság csak a fél, illetve 
képviseloje meghallgatása után dönthet arról, hogy melyikük pervitele szankcionálható pénzbírsággal. Ennek 
tisztázása nem mellozheto és nincs lehetoség arra, hogy a bíróság a tisztázatlan esetben a felet és képviselot 
egyetemlegesen sújtsa pénzbírsággal. 
A pénzbírság kiszabása végzéssel vagy az ítéletben történhet. A pénzbírságot kiszabó végzés ellen külön 
fellebbezésnek van helye [Pp. 233. § (3) b)], a jogeros végzés vagy a jogeros ítélet ilyen tartalmú 
rendelkezésével szemben felülvizsgálatnak nincs helye (BH1995. 165., BH1994. 419.). 
Ha a másodfokú bíróság sújtja a felet vagy képviselot pénzbírsággal, a végzés ellen fellebbezésnek nincs 
helye, az érintett azonban kifogást (Pp. 259/A. §) terjeszthet elo. 
A pénzbírságot kiszabó végzéséhez a bíróság nincs kötve, azt utóbb - függetlenül attól, hogy jogerore 
emelkedett-e vagy sem - fontos okból megváltoztathatja [Pp. 227. § (3)]. A megváltoztatás jelentheti a bírság 
összegének módosítását, de annak teljes mellozését is. Fontos ok alatt csak olyan okokat érthetünk, amelyek 
utóbb derültek ki vagy merültek fel, s amelyek lényegesen kihatnak a pénzbírság alkalmazásánál figyelembe 
vett körülményekre. Ha azonban a bíróság a pénzbírságot az ítéletében szabta ki, a törvény külön 
felhatalmazása hiányában nincs jogi lehetoség arra, hogy a bíróság a saját határozatát utóbb 
megváltoztathassa. 
BH2002. 370. A számlázási kötelezettség elmulasztása olyan jogosulti késedelem, amelyre tekintettel a 
kötelezettel szemben a késedelem jogkövetkezményei - így a felszámolási eljárás megindítása - nem 



alkalmazhatóak [Ptk. 302. § b) pont, 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 
1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 24. § (1) bek., 27. § (2) bek. a) pont, Pp. 8. § (1) bek., 164. § (1) bek.]. 
BH1994. 193. A volt házastárs és a jogutód gyermek közötti jogvita minosítése az anyagi jogero 
szempontjából, különös tekintettel az örökhagyó által tett jognyilatkozat és a vagyonszerzéssel kapcsolatos 
körülmények összefüggéseire [Pp. 229. § (1) bek., 130. § (1) bek. d) pont, 157. § a) pont, Csjté. 8. §]. 

Az ügyész feladatai a polgári perben 

9. § (1) Az ügyész a felek rendelkezési jogának tiszteletben tartása mellett keresetet indíthat, ha a jogosult 
jogainak védelmére bármely okból nem képes. Nem indíthat az ügyész keresetet olyan jog iránt, amelyet csak 
jogszabályban meghatározott személy vagy szervezet érvényesíthet. 

(2) Ha az ügyészt az (1) bekezdésben meghatározott keresetindítási jog illeti meg, de a perbeli részvételét 
megalapozó körülmények a per folyamán állnak be, az ügyész a perben felléphet. Ha az ügyészi fellépés törvényi 
feltételei fennállnak, a bíróság errol az ügyészt értesíti. 

(3) Az ügyészt az általa indított perben, illetve fellépése esetén megilletik mindazok a jogok, amelyek a felet 
megilletik, egyezséget azonban nem köthet, jogról nem mondhat le, illetve jogokat nem ismerhet el. 

(4) Abban a perben, amelynek megindítására külön törvény jogosítja fel az ügyészt, vagy amelyet ellene lehet 
indítani, az ügyész a fél jogait gyakorolja. 

(5) A pert az az ügyész indíthatja meg, illetve a perben az az ügyész léphet fel, aki a perre illetékes bíróság 
területén muködik. 

A § 2000. január 1. napjától hatályos rendelkezése az ügyész perbeli szerepvállalását a megelozoen hatályos - 
és a 2000. január 1. napján már folyamatban lévo perekben továbbra is alkalmazandó - Pp. 2. § (2)-(5) 
bekezdésében foglaltakkal lényegében azonosan szabályozza. 
1. Keresetindítás 
Az ügyészi perindításnak a Pp. két esetkörét szabályozza. 
a) Általános keresetindítási jogot biztosít az ügyésznek, ha az anyagi jog jogosultja képtelen a 
jogérvényesítésre, a perindításra és a per vitelére. Kizárt azonban az ügyészi perindítás olyan jog iránt, 
amelyet csak jogszabályban meghatározott személy, vagy szervezet érvényesíthet (pl. házassági bontóper, 
személyhez fuzodo jogok érvényesítése). Ha az ügyész jogvédelmi képtelenség miatt indít pert, az anyagi jog 
jogosultja a perben félként vesz részt [Pp. 64. § (3)]. 
b) Az ügyész pert indíthat akkor, ha arra külön törvény rendelkezése jogosítja fel. Az ügyész e jogát 
gyakorolhatja kizárólagosan, vagy mások perindítási jogával együttesen. Így például pert indíthat az ügyész 
is 
- a fogyasztók igényeinek érvényesítése iránt az ellen, aki jogszabályba ütközo tevékenységével a fogyasztók 
széles körét érinti, vagy jelentos nagyságú hátrányt okoz [1997. évi CLV. törvény 39. § (1)], 
- a kibocsátó és a befektetési szolgáltató, illetoleg a bennfentes személy ellen a félrevezeto tájékoztatással 
forgalomba hozott értékpapírra vonatkozó vagy a bennfentes kereskedelemmel létrejött szerzodés 
érvénytelenségének megállapítása iránt [1996. évi CXI. törvény 152. § (1), 2002. január 1. napjától 2001. évi 
CXX. törvény 207. § (1)], 
- a termoföld tulajdonjogára vonatkozó szerzodés vagy szerzodési kikötés semmisségének megállapítása iránt 
[1994. évi LV. törvény 9. § (2)], 
- a cégbejegyzési kérelemnek helyt adó végzés esetén a végzésben foglalt adatok tartalmának jogszabályba 
ütközése miatt a cég ellen, a végzés hatályon kívül helyezése iránt [1997. évi CXLV. törvény 46. § (1)], 
- az egyházi jogi személy törvénysértése esetén az egyházi jogi személy ellen [1990. évi IV. törvény 16. § (2)], 
- kiskorú örökbefogadásának bírósági felbontása iránt [1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) 57. §], 
- kiskorút megilleto tartási követelés iránt [Csjt. 67. § (1)], 
- a gyermek elhelyezése, illetve annak megváltoztatása iránt [Csjt. 72/A. § (3)], 
- a szüloi felügyelet megszüntetése, illetve annak visszaállítása iránt [Csjt. 90. § (1)]. 
Kizárólag az ügyész indíthat pert 
- ha a közigazgatási szerv felülvizsgálni kért határozata ellen az ügyész óvást nyújtott be, de azzal a 
közigazgatási szerv nem ért egyet [Pp. 337. § (4)], 
- a házasság érvénytelenítése iránt, ha a fél a házasságkötéskor teljes cselekvoképtelen állapotban volt, és a 
cselekvoképessége visszanyerése elott meghalt [Csjt. 15. § (2)], 
- a bíróság kizárólag ügyészi indítványra dönthet a szolgáltatás állam javára való megítélésérol [Ptk. 237. § 
(4)]. 



A Pp. két esetben lehetoséget ad az ügyész elleni perindításra. Így a szüloi felügyelet visszaállítása és a 
gondnokság alá helyezés megszüntetése iránti pert az ügyész ellen kell megindítani, ha a szüloi felügyelet 
megszüntetésére, a gondnokság alá helyezésre az ügyész keresete alapján került sor. 
2. Fellépés 
Az ügyész a már folyamatban lévo perben fellépo jogalanyként vehet részt, ha az anyagi jogi jogosult 
jogvédelmi képtelensége az általa megindított per folyamán követezik be, illetve akkor is, ha egyébként a 
kereset megindítására törvény alapján az ügyész is jogosult. Ilyen esetekben az ügyész a fellépés jogát a 
felperes pertársakénti perbe lépéssel gyakorolja. 
Az ügyész perbeli jogállására a fél jogai és kötelezettségei irányadók azzal az eltéréssel, hogy az ún. 
rendelkezo cselekmények (egyezség, joglemondás, jogelismerés) gyakorlására nem jogosult. A fél jogait 
gyakorolja azonban az ügyész, ha a perindítására a külön törvényi felhatalmazás alapján került sor, illetve 
azokban a perekben, amelyeket törvény értelmében az ügyész ellen kell indítani. Az ügyészt azonban a perbeli 
részvétele során a bizonyítással felmerülo költségek elolegezésére, az általa eloterjesztett kereset elutasítása 
esetén pedig a perköltség megfizetésére nem lehet kötelezni [Pp. 76. § (4), Pp. 78. § (3)]. 
A perindításra, fellépésre a perre illetékes bíróság területén muködo ügyész jogosult. 
A keresetindítással, a más által indított perbe való belépéssel kapcsolatos jogok mikénti gyakorlását az ügyész 
magánjogi tevékenységérol szóló 7/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás szabályozza részletesen. 
BH2004. 18. Valamely szerzoi munek oktatási segédkönyvvé nyilvánítása kérdésében a szakminisztérium 
dönt, annak megítélése azonban, hogy az adott esetben a szabad felhasználás törvényi elofeltételei 
megvalósultak-e, a bíróság hatáskörébe tartozik [1969. évi III. tv. 17. § (2) bek., 1/1994. (II. 3.) MKM r. 11. § 
(1) bek., 15. § (1) bek., 9/1969. (XII. 29.) MM r. 14. § (1) bek., Pp. 9. § (2) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH2002. 90. A személyhez fuzodo jogok megsértését jelenti a tanuló származása miatti hátrányos 
megkülönböztetése [Ptk. 76. § (1) bek., 84. § (1) bek. a) és e) pont, 355. § (1) bek., Pp. 9. § (2) bek.]. 
BH2001. 45. A szerzodésen kívül okozott kárral kapcsolatos felelosségi szabályok alkalmazása során a 
büntetobíróság ítélete nem hagyható figyelmen kívül (Pp. 9. §, 348. §, 352. §). 
BH2000. 519. A büntetoeljárás eredménye nem befolyásolja annak a kérdésnek az eldöntését, hogy 
fennálltak-e az áfa-levonási jog gyakorlásának törvényi feltételei [Pp. 9. § (2) bek., 152. § (1) bek.]. 
BH1999. 388. I. Ha a munkaügyi bíróságnak a perben a munkavállaló terhére rótt kötelezettségszegéseirol és 
azoknak a munkaviszonyt érinto következményeirol kell döntenie, a bíróságot a büntetoítéletben megállapított 
tényállás nem köti. A bizonyítékokat értékelve kell állást foglalnia arról, hogy a munkavállaló cselekménye 
megalapozza-e a munkaviszonyának rendkívüli felmondással történo megszüntetését (Pp. 9. §). 
BH1999. 382. A gazdálkodó szervezet - a felszámolás kezdo idopontja után - a szerzodést a felszámoló útján a 
Ptk. általános szabályai szerint is jogosult megtámadni, továbbá kérheti többek között a hitelezok 
kielégítésének meghiúsításával elkövetett csodbuntett vagy a jó erkölcsbe ütközo szerzodés esetén - a 
szerzodés semmisségének megállapítását is [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. 
Cstv.) 4. § (1) bek., 34. § (2) bek., 40. § (1) bek., 61. § (4) bek., Ptk. 200. § (2) bek., 234. § (1) bek., 237. § (1) 
bek., Pp. 9. § (1) bek.]. 
BH1999. 157. A megtévesztésre alapított megtámadás elbírálásánál az üggyel kapcsolatban hozott 
büntetoítélet figyelembevétele [Ptk. 200. § (2) bek., 210. § (4) bek., Pp. 9. §]. 
BH1999. 121. A nyomozást megszünteto határozat önmagában a buncselekmény elkövetésének tényét mint 
biztosítási eseményt kétséget kizáró módon nem bizonyítja [Pp. 9. §, 195. § (1) bek.]. 
BH1998. 138. II. Ha az érvénytelenségi ok nem küszöbölheto ki, és az eredeti állapot sem állítható helyre (pl. 
a gazdasági társaság, amelyért a kezességvállalás történt, jogutód nélkül megszunt), de az érvénytelenségi 
okot buncselekmény hozta létre, az ezért felelos (jogerosen elítélt) személy által képviselt cég kártérítési 
felelossége megállapítható [Ptk. 234. § (1) bek., 237. § (1)-(2) bek., 238. § (1)-(2) bek., Pp. 9. § (1) bek., 
106/1989. (X. 29.) MT r. ]. 
BH1996. 638. A jogszabálysértés nélkül megadott építési engedély hivatalból történt visszavonása jogellenes. 
A kártérítési per bírósága önállóan vizsgálhatja azt, hogy valamely államigazgatási tevékenységhez vagy 
határozathoz kapcsolódik-e kártérítési felelosség [Ptk. 339. § (1) bek., 349. § (1) bek., Pp. 9. § (1) bek., Áe. 
48. § (2) bek., 61. § (1) bek., 22/1970. (XI. 18.) ÉVM-KPM r. 3. § (2) bek., 12/1986. (XII. 30.) ÉVM r. 12. § 
(1) bek. a) pont, 13. § (1) bek. c) pont]. 
BH1996. 589. A folyamatosan tanúsított italozó, durva, a családot rettegésben tartó magatartás - bünteto 
elítélés hiányában is - alapot teremt a bérlotársi jogviszony megszüntetésére [1/1971. (II. 8.) Korm. r. 97. § 
(1) bek. c) pont, Pp. 9. §]. 
BH1996. 473. II. A szabálysértési határozatban foglaltak a kárfelelosségrol dönto bíróságot nem kötik [Pp. 9. 
§ (2) bek.]. 



BH1996. 255. I. Az okozati összefüggés fennállásának megítélésében a kárfelelosséget elbíráló bíróság 
véleménye eltérhet a büntetojogi következményekrol dönto bíróságétól [Ptk. 339. § (1) bek., Pp. 9. § (1) bek.]. 
BH1996. 253. A büntetoítéletben megállapított "csalás buntette" a szerzodéssel kapcsolatban a tévedésbe 
ejtésre, illetve tévedésben tartásra utal, ami nem semmisségi, hanem megtámadási ok [Ptk. 207. § (3) bek., 
200. § (2) bek., 210. § (1) és (4) bek., Pp. 9. §]. 
BH1996. 200. A buncselekményt is megvalósító, tévedést okozó és megtéveszto jognyilatkozat önmagában 
nem eredményezi a jogügylet semmiségét. Az így létrejött szerzodést csak az támadhatja meg, aki tévedésben 
volt, illetve akit megtévesztettek [Ptk. 200. § (2) bek., 207. § (3) bek., 210. § (1) és (4) bek., 523. § (1) bek. Pp. 
9. § (1) bek.]. 
BH1996. 155. Amennyiben az érvényesíteni kívánt kár a büntetobíróság által kiszabott pénzbüntetésbol és 
bunügyi költségbol áll, úgy az ennek megtérítésére irányuló kereseti kérelmet a polgári bíróságnak érdemi 
vizsgálat nélkül kell elutasítania [Pp. 9. § (1) bek., Ptk. 349. § (1) és (3) bek., 339. § (1) bek.]. 
BH1995. 463. Házastársak építoközösségi tagságának kizárással történo megszunésével kapcsolatos jogvita 
elbírálásának szempontjai [Ptk. 337. § (1) bek., 344. § (1) bek., 478. § (2) bek., 578/D. § (2) bek., Pp. 9. § (2) 
bek., 182. § (3) bek., 206. § (1) bek., 253. § (3) bek.]. 
BH1994. 73. Büntetoeljárás során okozott, jó hírnév sérelme miatt érvényesített személyiségvédelmi igény 
elbírásának szempontjai [Ptk. 78. § (1)-(2) bek., Pp. 9. § (1)-(2) bek., 130. § (1) bek. i) pont, 157. §, Btk. 183. 
§, Be. 54. § (1) bek., 213. § (1) bek. b) pont, 312. § (2) bek.]. 
BH1989. 322. Bünteto eljárásban megállapított - ittas vezetéssel okozott - kár miatt a biztosítási szerzodés 
alapján kifizetett kárösszeget a biztosító - a kötelezo felelosségbiztosítás kedvezményezettjétol 
visszakövetelheti [Ptk 345. § (1) bek., 42/1970. (X. 27.) Korm. r. 13. § (1) bek. d) pont, Pp 9. § (1) bek.]. 
BH1984. 108. I. Szövetkezeti tag ellen indult bünteto eljárásnak nyomozati vagy elokészíto szakban bármilyen 
okból történt megszüntetése esetében a polgári perben eljáró bíróság a kártérítési felelosség szempontjából 
önállóan vizsgálja, hogy a kárt buncselekménnyel okozták-e [Pp. 9. § (1) és (2) bek.]. 
BH1980. 264. A jogellenes magatartásával kárt okozónak a polgári jogi - a társadalombiztosítás szervével 
szemben fennálló - felelossége szempontjából nincs jelentosége hogy a cselekmény elkövetésekor a tudata 
átfogta-e, vagy kello gondosság mellett át kellett volna-e fognia a magatartásának jogellenessége folytán 
bekövetkezo eredményt. A megtérítési kötelezettség mérséklése szempontjából azonban ezt a körülményt is 
értékelni kell [1975. évi II. tv. 109., 114. §, Ptk. 339. § (1) bek., 1961. évi V. tv. 18. § *, Pp. 9. §, MK 107. sz.]. 
BH1980. 128. A jogos védelem polgári jogi fogalma és a büntetojogi fogalom nem szükségképpen esik egybe. 
A büntetojogi megoldással ellentétben a polgári jog nem biztosit kifejezett mentességet annak, aki a jogos 
védelem határait ijedtségbol vagy felindulásból túllépte [Ptk. 343. §, Pp. 9. §]. 
BH1978. 500. A vállalat anyaggazdálkodása körében irányító feladatokat ellátó dolgozó nem csupán 
végrehajtója a vállalat gazdálkodásához szükséges anyagok beszerzésére kiadott intézkedéseknek. Feladatait 
a vállalat többi, az intézkedései által érintett szervével együttmuködve úgy köteles ellátni, hogy figyelemmel 
kell lennie a tényleges anyagszükségletre és ehhez képest köteles a megfelelo intézkedéseket megtenni a 
szükségleteket indokolatlanul meghaladó, a vállalat szempontjából felesleges beszerzés megakadályozása 
érdekében. Ha e kötelességét gondatlanul megszegi, az ezzel okozott kárért másfél havi átlagkeresete erejéig 
felel [34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet. 95. § (1) bek. b) pont, Pp. 9. § (2) bek.]. 
BH1978. 481. Pénzbírság kiszabásának van helye, ha a hagyatéki eljárásban az örökös a közjegyzo felhívása 
ellenére valamely nyilatkozatot indokolatlanul késedelmesen tesz meg, vagy azt felhívás ellenére sem teszi 
meg és ez által az eljárás befejezését késlelteti [6/1958. (VII. 4.) IM sz. r. 50. § (1) bek., 89. §, Pp. 9. § (3) 
bek.]. 
BH1977. 79. A gazdasági bírság kártérítésként nem hárítható át más gazdálkodó szervre [20/1973. (VII. 25.) 
MT sz. r. 2. §, Pp. 9. § (1) bek.]. 

II. FEJEZET 

Bíróságok 

Eljáró bíróságok 

10. § (1) Elso fokon ítélkeznek: 
a helyi bíróság (városi bíróság, kerületi bíróság) és 
a megyei bíróság (Fovárosi Bíróság). 



(2) Másodfokon ítélkeznek: 
a) a helyi bírósághoz (városi bírósághoz, kerületi bírósághoz) tartozó ügyekben a megyei bíróság (Fovárosi 

Bíróság), 
b) a megyei bírósághoz (Fovárosi Bírósághoz) tartozó ügyekben az ítélotábla, 
c) az ítélotáblához tartozó ügyekben (233/A. §), továbbá a 235. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a 

Legfelsobb Bíróság. 
(3) Felülvizsgálati ügyekben a Legfelsobb Bíróság jár el. 
(4) Ahol a törvény helyi bíróságról rendelkezik, ott ezen városi bíróságot és kerületi bíróságot, ahol pedig megyei 

bíróságról rendelkezik, ott ezen a Fovárosi Bíróságot is érteni kell. 
A bíróságokra mint szervezetekre és a bírákra vonatkozó alapveto rendelkezéseket az Alkotmány X. fejezete 
tartalmazza. A bíróságok szervezetérol és igazgatásáról az 1997. évi LXVI. törvény szól. A Pp. csak azokat a 
legfontosabb szabályokat foglalja magában, amelyek a polgári perekben eljáró bíróságok külso szervezetére 
vonatkoznak, vagyis azt szabályozzák, hogy a bíróság mint a polgári per alanya milyen formában jelenik meg 
és milyen összetételben jár el ("Polgári eljárásjog - kommentár a gyakorlat részére" hvgorac Lap- és 
Könyvkiadó Kft. Budapest 1997. I/35.). 
Az igazságszolgáltatási reform keretében végrehajtott szervezeti változások eredményeként a bírósági 
szervezet négyszintuvé válik. Az 1997. évi LIX. törvény 8. §-ával módosított és 1997. október 1. napjától 
hatályos Alkotmány 45. § (1) bekezdése alapján az igazságszolgáltatást a Legfelsobb Bíróság, az ítélotáblák, 
a Fovárosi Bíróság és a megyei bíróságok, valamint a helyi és a munkaügyi bíróságok gyakorolják. A 
bíróságok szervezetérol és igazgatásáról - az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban - az 1997. évi LXVI. 
törvény rendelkezik. 
Az ítélotáblák székhelyének és illetékességi területének megállapításáról szóló törvényi szabályozás az eltelt 
évek alatt többször is módosult. A legelso, és két ütemben öt ítélotábla felállításáról intézkedo 1997. évi LXIX. 
törvényt az 1998. évi LXXI. törvény hatályon kívül helyezte, és helyette az 1999. évi CX. törvény 1. §-ának (1)-
(2) bekezdése 2003. január 1. napjától budapesti székhellyel, de az ország egész területére kiterjedo 
illetékességgel rendelkezo Országos Ítélotábla felállítását mondta ki. 
Az Alkotmánybíróság azonban a 49/2001. (XI. 22.) AB határozatában megállapította, hogy az Országgyulés 
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elo azzal, hogy az Alkotmány 45. § (1) 
bekezdésének egyértelmu rendelkezésével szemben az Országos Ítélotábla székhelyének és illetékességi 
területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás muködését érinto egyes törvények 
módosításáról szóló 1999. évi CX. törvényben nem több ítélotábla létrehozásáról, hanem csak egy, az egész 
ország területére kiterjedo illetékességu, budapesti székhelyu Országos Ítélotábla létrehozataláról 
rendelkezett. Határozatában ezért felhívta az Országgyulést, hogy az alkotmányellenes helyzetet 2002. 
december 31-ig szüntesse meg. 
Az ítélotáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról 
szóló 2002. évi XXII. törvény rendelkezése értelmében 2003. január 1. napjától három (a Fovárosi, a Szegedi 
és a Pécsi Ítélotábla), 2004. július 1. napjától kezdodoen pedig további két ítélotábla (a Debreceni és a Gyori 
Ítélotábla) létesül. 
A Fovárosi, a Szegedi és a Pécsi Ítélotábla a tényleges muködését 2003. július 1. napjától, a Debreceni és 
Gyori Ítélotábla pedig 2005. január 1-jétol kezdi meg. 
A törvény hatályos szabályozása szerint a bírósági szervezet három szintre tagozódik. Elso fokon az általános 
hatásköru helyi bíróságok, a városi bíróság és a fovárosban a kerületi bíróságok ítélkeznek. A törvény ugyan 
nem említi, de a munkaviszonyból és a szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött munkaviszony jellegu 
jogviszonyból származó perekben a munkaügyi bíróság jár el elso fokon. Munkaügyi bíróság a megyékben és 
a fovárosban muködik. 
A bírósági hierarchia középso szintjét a megyei bíróságok és a Fovárosi Bíróság foglalják el. A megyei 
bíróság (Fovárosi Bíróság) a Pp. 23. §-ában meghatározott ügyekben elso fokon jár el, és mint fellebbezési 
bíróság elbírálja a helyi és a munkaügyi bíróságok határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket. A helyi, 
munkaügyi és megyei bíróságok elnevezését, illetékességi területét az 1997. évi LXVI. törvény mellékletének I. 
része tartalmazza. 
Az ítélotábla - a § (2) bekezdésének 2003. július 1. napjával hatályba lépo módosított rendelkezése értelmében 
- másodfokon jár el, és elbírálja 
- a megyei bírósághoz (Fovárosi Bírósághoz) tartozó ügyekben hozott határozatok ellen, valamint 
- az e bíróságok másodfokú eljárásában hozott olyan végzések elleni fellebbezéseket, amelyek ellen az elso 
fokú eljárásban meghozataluk esetén fellebbezésnek van helye (2003. július 1. napjától hatályos Pp. 233/A. 
§). 



Arra figyelemmel, hogy az ítélotáblák felállítására két ütemben kerül sor, a 2002. évi XXII. törvény külön 
rendelkezik az ítélotáblák illetékességi területérol. Eszerint: 
2005. január 1-jéig 
- a Fovárosi Ítélotábla: Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Gyor-Moson-Sopron, Heves, Komárom-
Esztergom, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megye, 
- a Szegedi Ítélotábla: Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye, 
- a Pécsi Ítélotábla pedig: Baranya, Somogy, Tolna, Vas és Zala megye illetékességi területtel muködik 
Az ítélotáblák illetékességi területe 2005. január 1-jétol a következo: 
- Fovárosi Ítélotábla: Budapest, Fejér, Heves, Nógrád és Pest megye, 
- Szegedi Ítélotábla: Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye, 
- Pécsi Ítélotábla: Baranya, Somogy és Tolna megye, 
- Debreceni Ítélotábla: Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye, 
- Gyori Ítélotábla: Gyor-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye. 
A Legfelsobb Bíróság 
- elbírálja törvényben meghatározott ügyekben a megyei (fovárosi) bíróság határozata ellen eloterjesztett 
jogorvoslatot, 
- elbírálja a felülvizsgálati kérelmet, 
- az Alkotmány 47. §-ának (2) bekezdésével összhangban biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, 
és a bíróságokra kötelezo jogegységi határozatot hoz. Az ítélkezés egységének biztosítására vonatkozó 
részletes szabályokat a bíróságok szervezetérol és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 27-33. §-a (II. 
fejezet) tartalmazza. 
2003. július 1. napjától - az Országos Ítélotábla muködésének megkezdésétol - a Legfelsobb Bíróság 
- elbírálja a felülvizsgálati kérelmet és 
- jogegységi határozatokat hoz, 
mint másodfokú bíróság bírálja el 
- a Pp. 233/A. §-ban meghatározott esetekben az ítélotábla által hozott végzések elleni fellebbezéseket, és 
- a törvényben meghatározott együttes feltételek megléte esetén elbírálja a megyei (Fovárosi) bíróság elso 
fokon hozott határozata ellen eloterjesztett fellebbezést [lásd a Pp. 235. § (3) bekezdését]. 
BH2000. 120. Cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban egyesbíróként csak hivatásos bíró járhat el. A 
bírósági titkár által e tárgyban hozott "végzés" nem minosül a bíróság által hozott határozatnak. Az ilyen - 
lényeges eljárási szabálysértéssel hozott - "végzés" kijavítással nem változtatható meg [Pp. 10. § (1) bek., 11. 
§ (2) bek. k) pont, 12. § (1) bek., 23. § (1) bek. h) pont, 224. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 7. § (1), (2) 
bek., 18. § (3) bek., 105/1952. (XII. 28.) MT r. 13. § (3) bek., 1972. évi IV. tv. 80. §, 1988. évi VI. tv. 24. § (1) 
bek.]. 

A bíróságok összetétele 

11. § (1) Az elso fokon eljáró bíróság - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - egy hivatásos bíróból áll (egyesbíró). 
(2) Törvényben meghatározott esetben az elso fokon eljáró bíróság egy hivatásos bíróból mint elnökbol és két 

ülnökbol álló háromtagú tanácsban ítélkezik. 
(3) Ülnökök közremuködésével jár el a bíróság, ha az egy keresetben, illetoleg az egyesített perekben érvényesített 

valamelyik igény vagy a viszontkereset, illetoleg a beszámítási kifogás elbírálása tekintetében a törvény szerint 
ülnökök közremuködése szükséges. 

(4) A másodfokon eljáró bírósági tanács három hivatásos bíróból áll. 
(5) A Legfelsobb Bíróság a felülvizsgálati eljárás során három hivatásos bíróból álló tanácsban ítélkezik. Ha a 

felülvizsgálati kérelem a Legfelsobb Bíróság jogeros határozata ellen irányul, a Legfelsobb Bíróság öt hivatásos 
bíróból álló tanácsban jár el. 

(6) Törvény indokolt esetben az eljáró bíróság összetételét az (1)-(5) bekezdésekben meghatározottaktól eltéroen 
is megállapíthatja. 

A társasbíráskodás szervezeti alapelvét az Alkotmány 46. § (1) bekezdése tartalmazza. Eszerint: ha törvény 
másként nem rendelkezik, a bíróság tanácsban ítélkezik. Az Alkotmánnyal összhangban mondja ki a törvény 
hatályos rendelkezése, hogy a másodfokú eljárásban, valamint a Legfelsobb Bíróság felülvizsgálati 
eljárásában fo szabály a három hivatásos bíróból álló tanácsban történo ítélkezés. 
Az (1) bekezdésnek az 1999. január 1. napjától hatályos rendelkezése elso fokon foszabállyá az egyesbírói 
ítélkezést teszi. A módosítás alapvetoen változtatott azon a korábbi törvényi szabályon, amely e szinten is a 



hivatásos bíróból és két népi ülnökbol álló hármas tanácsban történo eljárás általános elvét rögzítette, s az 
egyesbírói eljárást a tételesen szabályozott pertípusok nevesítésével, mint kivételt szabályozta. Az 
ülnökbíráskodás a munkaügyi perekben maradt fenn, ahol szakülnöki rendszert vezetett be az 1997. évi LXXII. 
törvény módosító rendelkezése. A törvény indokolása szerint az ülnöki rendszer visszaszorítását az indokolta, 
hogy a peres gyakorlatban nagyon kevés azon ügyek száma, ahol a laikus elemnek az ítélkezést ténylegesen 
segíto hatása lehet. Ilyen azonban a munkaügyi per, ahol a speciális életviszonyok ismeretével az ülnökök 
segíthetik a bíróság munkáját. 
Az 1997. évi LXXII. törvény 35. § (1) bekezdése értelmében a módosított rendelkezéseket az 1999. január 1. 
napját követoen indult ügyekben kell alkalmazni. E körben is irányadó az 1/1998. Polgári jogegységi 
határozat, amelynek értelmében az ügy a bíróság elott akkor indul meg, amikor a keresetlevelet, nemperes 
eljárásban a kérelmet benyújtják, s nincs jelentosége annak, hogy az ügy a késobbiekben az egységes eljárás 
milyen szakaszában jut el a jogeros befejezésig. Ezért az 1999. január 1. napját megelozoen indult ügyben a 
bíróság összetételére vonatkozó korábbi törvényi szabályok az irányadóak akkor is, ha az ügy például 
szünetelés vagy hatályon kívül helyezés folytán 1999. január 1. napja után folytatódik. 
Az Alkotmány 46. § (2) bekezdésében szabályozott felhatalmazás értelmében meghatározott ügyekben törvény 
rendelkezhet arról, hogy a bíróság más, különleges összetételben is eljárhasson. Így: 
- a § (5) bekezdésének második fordulata értelmében öt hivatásos bíróból álló tanácsban jár el felülvizsgálati 
ügyben a Legfelsobb Bíróság, ha a jogeros határozatot a Legfelsobb Bíróság hozta. 
- a Magyar Szabadalmi Hivatal határozatának megváltoztatására irányuló, és a szabadalmi perekben [1995. 
évi XXXIII. törvény 86-87. §, 1995. évi XXXIII. törvény 104. § (2)], a mikroelektronikai félvezeto termékek 
topográfiájának oltalmával összefüggo egyes szabadalmi hivatali határozat megváltoztatása tárgyában vagy 
az oltalommal összefüggésben indított perekben (1991. évi XXXIX. törvény 23-24. §), a használati minta 
oltalmával összefüggésben hozott szabadalmi hivatali határozat megváltoztatásával, illetve mintaoltalommal 
kapcsolatos perekben (1991. évi XXXVIII. törvény 37-38. §) a Fovárosi Bíróság három hivatásos bíróból álló 
tanácsa jár el, akik közül két tag felsofokú muszaki vagy ezzel egyenértéku szakképesítéssel rendelkezik. A 
tanács eltéro összetétele e perekben a bíróság kello szakismeretét biztosítja. 
- a Pp. 324. § (4) bekezdésének 2000. január 1. napjától hatályos - és az ezt követoen indult ügyekben 
alkalmazandó - új szabálya értelmében: az olyan közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult ügyben, 
amelyben a vitatott pénzbeli követelés összege a 30 millió forintot meghaladja, az elsofokú bíróság három 
hivatásos bíróból álló tanácsban jár el. 
A bíróság összetételére vonatkozó rendelkezések megsértése a Pp. 252. § (1) bekezdésében szabályozott ún. 
abszolút hatályon kívül helyezési ok. 
BH1999. 557. A megyei bíróság is ülnökök közremuködésével jár el, ha a megyei bírósági hatáskörbe tartozó 
kártérítési igénnyel együtt a személyhez fuzodo jog megsértése miatti igényt is érvényesítenek [Pp. 11. § (1) 
bek., 23. § (1) bek., Ptk. 84. § (1) bek.]. 
BH1998. 602. A tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény, illetoleg a 
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény alapján indult 
bírósági eljárásokban lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha népi ülnökök közremuködése nélkül, 
egyesbíróként jár el [Pp. 11. § (1)-(3) bek., 275. § (1) bek., 275/A. § (2) bek.]. 
BH1997. 587. Az önkormányzat a tulajdonosi jogainak gyakorlása során okozott kárért az általános 
szabályok szerint felel, és a hatásköri szabályok is ennek megfeleloen alkalmazandók [Ptk. 112. § (1) bek, 
339. § (1) bek., 349. §, Pp. 11. §, 22. § (1) bek., 23. § (1) bek., PK 42. sz.]. 
BH1996. 109. Az elsofokú bíróság nem volt szabályszeruen megalakítva, ha a gazdálkodó szervezetek egymás 
elleni, birtokháborítással kapcsolatos perében népi ülnökök közremuködése nélkül egyesbíró járt el [Pp. 11. § 
(1) és (2) bek., 252. § (1) bek.]. 
BH1996. 99. A szövetkezeti tag örökösei által a közgyulési határozatot támadó per szövetkezeti pernek 
minosül, tehát nem tekinteto sem kötelmi, sem pedig tulajdoni pernek. Így az ilyen perben a bíróság elso fokon 
népi ülnökök közremuködése mellett háromtagú tanácsban járhat el (Pp. 11. §, 1992. évi I. tv. 13. §). 
BH1993. 432. A személyiségi jogok megsértése miatt indult perben az elsofokú bíróság népi ülnökök 
közremuködésével jár el [Pp. 11. § (1) és (2) bek.]. 
BH1992. 324. II. Az elso fokon eljáró bíróság népi ülnökök közremuködésével tanácsban ítélkezik akkor is, ha 
szerzoi joggal kapcsolatos perben személyek polgári jogi védelmével összefüggo igényt is érvényesítenek [Pp. 
11. § (1)-(3) bek.]. 
BH1991. 496. Munkaügyi perben hozott ítélet kiegészítése iránt eloterjesztett kérelem tárgyában a 
bíróságnak három tagú tanácsban tárgyaláson kell döntenie [Pp. 11. § (1) bek., Pp. 225. § (3) bek.]. 



BH1991. 435. A névviseléstol való eltiltás iránti perben a bíróság a népi ülnökök közremuködésével jár el 
[Pp. 11. § (1) - (2) bek.]. 
BH1990. 473. II. A kapcsolattartás szabályozására, illetve e kérdésben hozott bírósági határozat 
megváltoztatására csak perben kerülhet sor [Pp. 11. § (1) bek., 212. § (1) bek., 4/1987. (VI. 14.) IM r. 46. § 
(2) bek.]. 
BH1983. 121. Sajtó-helyreigazítási perben a bíróság elso fokon egy hivatásos bíróból mint elnökbol és két 
népi ülnökbol álló háromtagú tanácsban ítélkezik [Pp. 11. § (1) és (2) bek., 343. § (1) és (2) bek.] 
BH1978. 122. A bíróságnak tanácsban kell döntenie az olyan tartási szerzodéssel kapcsolatos perben is, 
amelynek jóváhagyását az államigazgatási szerv a tartás vállalók kifogásolható magatartása miatt 
megtagadta [Pp. 11. § (2) bek. c) pont]. 
BH1977. 445. Perújítási eljárásban a bíróság összetétele tekintetében a Pp.-nek az alapeljárásra vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. Birtokháborítás megszüntetése tárgyában hozott jogeros ítélet elleni perújítási 
eljárásban a bíróság népi ülnökök közremuködésével jár el [Pp. 11. § (2) bek. b) pont, Pp. 269. §.]. 

12. § (1) Az egyesbíró megteheti mindazokat az intézkedéseket, és meghozhatja mindazokat a határozatokat, 
amelyeket a törvény a bíróság vagy az elnök hatáskörébe utal. 

(2) A bíróság tanácsának hatáskörébe utalt ügyekben az elnök tárgyaláson kívül megtehet minden intézkedést, és 
az ítélet kivételével meghozhat minden olyan határozatot, amelyet a törvény a bíróság hatáskörébe utal. Tárgyaláson 
az elnök azokat az intézkedéseket teheti meg, és olyan határozatokat hozhat, amelyeket a törvény kifejezetten az 
elnök hatáskörébe utal. 

(3) Az eljárásban a hivatásos bírákat és az ülnököket ugyanazok a jogok illetik meg és ugyanazok a kötelességek 
terhelik. Ez vonatkozik az együttalkalmazás tilalmára is. 

(4) A törvény további rendelkezéseiben a bíró mind a hivatásos bírót, mind az ülnököt jelenti. 
Az egyesbíráskodás természetébol következik, hogy az egyesbíró az eléje utalt ügyekben ugyanolyan 
jogkörben jár el, mint a bíróság tanácsa. Éppen ezért a törvény a továbbiakban az "egyesbíró" kifejezést nem 
használja. Mindaz tehát, ami a Pp. szerint a bíróságnak vagy a tanács elnökének a jogkörébe tartozik, 
vonatkozik az egyesbíróra is ("Polgári eljárásjog - kommentár a gyakorlat részére" hvgorac Lap és 
Könyvkiadó Kft. Budapest 1997. I/211.). 
A (2) bekezdés alapján a tanács elnöke tárgyaláson kívül jogosult minden olyan intézkedés megtételére és 
minden olyan határozat meghozatalára - az ítélet kivételével -, amely a Pp. rendelkezései szerint a bíróság 
hatáskörébe tartozik (pl. a Pp. 152. § alapján a tárgyalás felfüggesztése, Pp. 156. § szerinti ideiglenes 
intézkedés meghozatala). 
A Pp. az ülnököknek a hivatásos bírákkal azonos jogokat és kötelezettségeket biztosít az ítélkezésben. Így a 
döntés meghozatala során nem válik el a ténymegállapítás és a jogi döntés. Az ülnök azonban önálló döntést 
az eljárásban nem hozhat. 
BH2000. 120. Cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban egyesbíróként csak hivatásos bíró járhat el. A 
bírósági titkár által e tárgyban hozott "végzés" nem minosül a bíróság által hozott határozatnak. Az ilyen - 
lényeges eljárási szabálysértéssel hozott - "végzés" kijavítással nem változtatható meg [Pp. 10. § (1) bek., 11. 
§ (2) bek. k) pont, 12. § (1) bek., 23. § (1) bek. h) pont, 224. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 7. § (1), (2) 
bek., 18. § (3) bek., 105/1952. (XII. 28.) MT r. 13. § (3) bek., 1972. évi IV. tv. 80. §, 1988. évi VI. tv. 24. § (1) 
bek.]. 
BH1988. 332. A perújítás során nem járhat el az a népi ülnök sem, aki a perújítással megtámadott munkaügyi 
bírósági ítélet meghozatalában részt vett. Az e szabály megsértésével hozott ítéletet a másodfokú bíróságnak 
hatályon kívül kell helyeznie [Pp. 12. § (4) bek., 21. § (2) bek., 252. § (1) bek., 259. §]. 
BH1988. 188. Ha a lakás elhagyására kötelezett jóhiszemu jogcím nélküli lakás használó a lakást ingóságai 
hátrahagyásával elhagyja, és életvitelszeruen máshol lakik, elhelyezésérol való gondoskodásra nincs szükség, 
elegendo, ha a kiürítés a visszahagyott ingóságokra folyik. Nincs akadálya azonban annak, hogy a jogosult 
keresettel az elhagyás tényének bírósági megállapítását kérje [Pp. 12. §]. 
BH1987. 10. A vádlottat kártérítésre kötelezo rendelkezés esetén az utólagos részletfizetés engedélyezése a 
buntetti eljárásban a tanács elnökének a hatáskörébe tartozik [Be. 56. §, Pp. 12. § (2) bek., 113. §, 217. § (3) 
bek.] 
BH1979. 312. A perújítási eljárásban a hivatásos bírón kívül nem járhat el az a népi ülnök sem, aki a 
megtámadott ítélet meghozatalában részt vett [Pp. 12. § (4) bek., 21. § (2) bek., 252. § (1) bek., 259. §]. 

A bírósági titkár és a bírósági ügyintézo 



12/A. § (1) Az elsofokú bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben az egyesbíró, illetve a tanács elnöke helyett 
tárgyaláson kívül bírósági titkár is eljárhat; a bírósági titkár jogosult továbbá a 202. § (2) bekezdésében 
meghatározottak szerinti bizonyítási eljárás lefolytatására. A bíróság eljárására irányadó, e törvényben meghatározott 
rendelkezéseket ilyen esetben a bírósági titkár eljárására kell alkalmazni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a bírósági titkárnak - ha törvény ettol eltéroen nem rendelkezik - 
önálló aláírási joga van, és megteheti mindazokat az intézkedéseket, illetve meghozhatja mindazokat a határozatokat, 
amelyeket a törvény a bíróság vagy a tanács elnöke hatáskörébe utal. 

(3) A bírósági titkár ideiglenes intézkedésrol nem hozhat határozatot. 
(4) Külön jogszabályban meghatározott esetekben, önálló aláírási joggal, tárgyaláson kívül - a bíró irányítása és 

felügyelete mellett - bírósági ügyintézo is eljárhat. A bíróság eljárására irányadó, törvényben meghatározott 
rendelkezéseket ilyen esetben a bírósági ügyintézo eljárására kell alkalmazni. 

(5) A bírósági titkár, valamint a bírósági ügyintézo kizárására a 13. § rendelkezéseit kell értelemszeruen 
alkalmazni. 

1. A bírósági titkár 
A bírósági titkár jogi szakvizsgával rendelkezo, a bírói kinevezését megelozo kötelezo gyakorlati idejét tölto 
igazságügyi alkalmazott, akinek hatáskörét 2001. szeptember 13. napjáig a 12/2001. (IX. 5.) IM rendelettel 
hatályon kívül helyezett 7/1959. (XII. 20.) IM rendelet szabályozta. Kimondta, hogy a bírósági titkár 
- a bíróság vagy a közjegyzo hatáskörébe tartozó polgári nemperes eljárásban, valamint a közjegyzo 
hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben minden eljárási cselekményt foganatosíthat, amely bíró vagy közjegyzo 
muködési körébe tartozik és az ilyen ügyekben határozatot is hozhat - kivéve, ha jogszabály az eljárást és 
határozathozatalt a bíróság tanácsának hatáskörébe utalja, 
- a más bíróságtól érkezo megkeresés alapján bizonyítást foganatosíthat (lásd Pp. 202. §). 
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 4. §-a kimondta, hogy 
a bírósági titkár önálló hatáskörét törvény állapítja meg, e tárgyban külön törvény meghozatalára nem került 
sor, hanem az egyes sajátos eljárásokról szóló törvények nevesítik a bírósági titkár jogkörét. 
Így: 
- a Ctv. 26. § (3) bekezdése értelmében a bírósági titkár önállóan, és önálló aláírási joggal jogosult 
megvizsgálni, hogy a bejegyzési kérelemhez a törvény által eloírt valamennyi okiratot csatolták-e, és 
megfizették-e az illetéket, s amennyiben nem, a cégbejegyzési kérelmet elutasító döntést is meghozhatja. 
- A Vht. 264. §-a a bírósági titkár végrehajtási jogkörét szabályozva kimondja, hogy nevezett elláthatja a 
végrehajtási ügyintézo feladatkörét, s ehhez tartozóan bármely eljárási cselekményt elvégezhet. Eljárhat a 
bírósági titkár a Vht. 80. §-ában meghatározott, és az elso fokon eljárt bíróság hatáskörébe utalt bármely 
eljárási cselekmény során is. 
- A hagyatéki eljárásban a bírósági titkár - saját aláírással - kiadhat a bírósági irattárban orzött közjegyzoi 
okiratról hiteles kiadmányt, másolatot, kivonatot, bizonyítványt, értesítést; átadhat orizetben lévo okiratot, és 
engedélyezhet iratbetekintést is (1991. évi XLI. törvény 169. §). 
- A bünteto eljárásban is rendelkezik a bírósági titkár eljárási jogosultsággal. 
A szabálysértésekrol szóló 1999. évi LXIX. törvény 92. § (1) bekezdése szerint: szabálysértési ügyben az elso 
fokú bíróság tárgyaláson kívüli eljárásra utalt feladatait a bírósági titkár is elláthatja, 2003. január 1-tol 
kezdodo hatállyal jogosult önállóan megtenni az ismeretlen helyen tartózkodó vádlott felkutatásával 
összefüggo intézkedéseket (az elfogatóparancs kibocsátását kivéve), eljárhat a vádlott, védo, tanú stb. zártcélú 
távközlési hálózaton keresztül történo kihallgatása során, meghatározott esetekben önállóan hozhatja meg az 
eljárást felfüggeszto határozatot stb. 
Az 1999. évi CX. törvény 4. §-ával beiktatott jelen § a polgári ügyek körében határozza meg a bírósági titkár 
önálló hatáskörét. A törvény miniszteri indokolásából kitunoen az új szabályozással elsosorban a tárgyalás 
elokészítése körében kívánt a jogalkotó önálló jogkört biztosítani. Ezzel nagyobb mozgásteret biztosít a 
bíróság ésszeru munkaszervezéséhez, a bírót mentesítheti a tárgyalás elokészítésével kapcsolatos feladatok 
ellátása alól, ugyanakkor megteremti annak feltételét, hogy a bírósági titkárok a gyakorlati idot ésszeruen 
használják ki. 
Az (1) bekezdés értelmében a bírósági titkár foszabályként tárgyaláson kívül, és azokban az ügyekben járhat 
el önállóan, amelyeket a törvény az elso fokú bíróság hatáskörébe utal. Kizárt ekként a bírósági titkár önálló 
eljárása a Legfelsobb Bíróságon, illetve 2003. január 1. napjától az Országos Ítélotáblán, hiszen e 
bíróságoknak nincs elso fokú hatásköre. Az önálló eljárás ugyanakkor kiterjed mindazokra az ügyekre, 
amelyekben a törvény értelmében az egyesbíró, valamint - ha a bíróság tanácsban jár el - a tanács elnöke 
eljárhat, s e körben a bírósági titkár ugyanazokat az intézkedéseket teheti meg, és minden olyan határozat 
meghozhat, amit a bíró vagy a tanács elnöke. A törvény ezen ügyek közül egy kivételt nevesít: a bírósági titkár 



önálló hatásköre a (3) bekezdés értelmében az ideiglenes intézkedés tárgyában hozandó határozatra nem 
terjed ki. 
A bírósági titkár tárgyalási önálló hatásköre kivételes, és csak a megkeresett bíróság elott foganatosított 
bizonyítási eljárás lefolytatására terjed ki [Pp. 202. § (2)]. 
A bírósági titkár önálló eljárását a törvény lehetoségként szabályozza, értelemszeruen nem zárva ki azt, hogy 
ezeket az ügyeket - vagy azok egy részét - a bíró (a tanács elnöke) intézze. 
2. A bírósági ügyintézo 
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 6. §-a értelmében az 
igazságügyi szervnél az érdemi és ügydönto feladatokat legalább középfokú végzettséggel rendelkezo 
tisztviselok; az ügyviteli és adminisztrációs feladatokat pedig legalább középfokú végzettségu ügykezelok 
látják el. A hatályos szabályozás értelmében tisztviselonek minosül a fovárosi (megyei) bírósági végrehajtó, a 
végrehajtójelölt és a végrehajtási ügyintézo, valamint a bírósági jegyzokönyvvezeto és cégszerkeszto akkor, 
ha az érettségi mellett a munkakörére meghatározott további képesítéssel, és legalább 3 éves - e munkakörben 
eltöltött - szakmai gyakorlattal rendelkezik. 
Az 1999. évi CX. törvény 2002. január hó 1. napjától kezdodo hatállyal új tisztviseloi munkakört teremt meg. 
A bírósági ügyintézo felsofokú végzettséggel rendelkezo olyan tisztviselo, aki - hasonlóan a bírósági titkárhoz 
- önálló hatáskörrel és önálló felelosség mellett jogosult a bíró feladatkörében eljárni. Az új szabályozás 
célja, hogy az új munkamegosztási szintet teremtsen meg a bírósági szervezetben annak érdekében, hogy e 
tisztviseloi kör átvállalhasson egyes - a bírót terhelo - feladatokat, s ezzel lehetové tegye a bíró számára, hogy 
az érdemi ítélkezo tevékenységre koncentrálhasson. 
A jelen § 2002. január 1. napjától hatályos új (4) bekezdésébol kitunoen a bírósági ügyintézo a bíró helyett 
csak azokban az ügyekben járhat el, amelyek tárgyaláson kívüli ügyintézésre tartoznak, s önálló hatáskörét 
csak a bíró felügyelete és irányítása mellett gyakorolhatja. 
Azoknak az ügyeknek a körét, amelyekre a bírósági ügyintézo önálló hatásköre kiterjed, a bírósági ügyintézok 
által a polgári, gazdasági és munkaügyi ügyszakban ellátható feladatokról szóló 210/2001. (X. 31.) Korm. 
rendelet szabályozza. A kormányrendelet 2002. január 1. napjával lépett hatályba, azonban rendelkezéseit az 
ekkor már folyamatban lévo ügyekben is alkalmazni kell. 
A bírósági ügyintézo 
1. a polgári peres eljárásokban tárgyaláson kívül, az ítélethozatalt, az ideiglenes intézkedés, biztosítási 
intézkedés, a per megszüntetése, illetve a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítására vonatkozó 
döntés kivételével minden olyan bírósági hatáskörbe tartozó feladatot elláthat, amelynek végzésére ot a bíró 
utasítja. 
2. a polgári nemperes eljárásokban a bírósági ügyintézo eljárhat: 
- bírósági letéti ügyben, 
- az eltuntnek nyilvánítási eljárásban, 
- a fizetési meghagyásos, és a végrehajtási eljárásban, de a fizetési meghagyás kibocsátása tárgyában nem 
dönthet, illetve nem járhat el azokban az ügyekben, amelyeket a törvény a végrehajtási ügyintézo hatáskörébe 
utal. 
- a jogtanácsosi bejegyzés, illetve a névjegyzékbol való törlés tárgyában hozott jogeros határozat Igazságügyi 
Minisztériumhoz történo megküldésében, jogtanácsosi igazolvány kiállításáról és az adataiban bekövetkezett 
változás átvezetésérol történo minisztériumi értesítés alapján, illetve a jogtanácsosi névjegyzékbol való törlés 
esetén a jogtanácsosi igazolvány visszavonásakor 
- az általános meghatalmazottak névjegyzékébe való bejegyzés, illetve az általános meghatalmazás 
visszavonása vagy felmondása iránti eljárásban. 
3. A cégeljárásban való eljárás részletes szabályait az 1997. évi CXLV. törvény rendezi. Ennek alapján 
például eljárhat a bírósági ügyintézo a hiánypótlás egyes eseteiben, és a jogi személyiség nélküli cégek 
bejegyzési, változás-bejegyzési ügyeiben azzal azonban, hogy a kérelmet elutasító végzést csak a bíró elozetes 
hozzájárulásával hozhat (Ctv. 26. §, Ctv. 39. §) 
4. A csodeljárásban jogosult az eljárást megszünteto végzés közzétételének elrendelésére, az eljárás 
megszüntetése tárgyában, ha arra a nevesített három ok valamelyike miatt kerül sor (így: ha a csodeljárás 
iránti kérelmet nem az arra jogosult nyújtotta be, vagy hiányzik az 1991. évi XLIX. tv. 8. § (1) bekezdésében 
megjelöltek elozetes egyetértése, illetve az 1991. évi XLIX. tv. 7. § (2) bekezdése szerinti két éves határido 
még nem telt el), és jogosult a pénzbírság kiszabására is az adós vezetojével szemben. 
5. A felszámolási eljárásban jogosult 
- a szünetelés megállapítására a hitelezo és az adós közös kérelme alapján 



- a felszámolás elrendelése iránti kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására, ha azt nem az arra jogosult 
terjesztette elo, a hiánypótlásra visszaadott kérelmet a bejelento 8 napon belül nem egészítette ki, azt ismét 
hiányosan terjesztette elo, vagy hiányzik az adós, a kérelmezo vagy az 1991. évi XLIX. tv. 8. §-ának (1) 
bekezdésében megjelölt szervek egyetértése 
- 30 nap haladékot engedélyezni a hitelezo részére a tartozás kiegyenlítésére 
- pénzbírságot kiszabni az adós vezetojével szemben. 
6. A végelszámolási eljárásban elrendelheti a végelszámolás elrendelésérol, az eljárás megszüntetésérol szóló 
végzés közzétételét, és megszüntetheti a végelszámolási eljárást a felszámolás elrendelése miatt. 
7. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában jogosult megküldeni a pénzügyi gondnok jelentését 
az önkormányzat és a hitelezo részére, az 1996. évi XXV. törvény 22. §-ának (1) és 25. §-ának (5) bekezdése 
szerinti határidot meghosszabbítani, a helyi önkormányzat, illetve a hitelezo kifogásait hiánypótlásra 
visszaadni. Egyes, külön nevesített okok fennállása esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására is 
jogosult [így: ha azt nem az arra jogosult terjesztette elo, az eljárást - ide nem értve az 1996. évi XXV. 
törvény 5. §-ának (2) bekezdésében foglalt esetet - a polgármester a képviselo-testület felhatalmazása nélkül, 
illetve a hitelezo a külön törvényben meghatározott idotartam elott kezdeményezte, úgyszintén akkor is, ha a 
bejelento a hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget.]. 
8. Az alapítványok és társadalmi szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos eljárásban jogosult az áttételt 
elrendelo végzés meghozatalára, a név-, székhely- és képviselováltozás nyilvántartásba vételére, az országos 
névjegyzéket vezeto szerv részére küldendo nyilvántartólap kiállítására, és az eloterjesztett fellebbezés 
észrevételezésre történo kiadására. 
A kormányrendelet értelmében azt a tényt, hogy a bíró a bírósági ügyintézot a feladatkörébe tartozóan mire 
utasította, az ügyiratban fel kell jegyezni. Ha a feladat ellátása során arra szükség van, az ügyintézo kérésére 
a bíró utóbb módosíthatja, kiegészítheti a kiadott utasítását, és adhat az ügy ellátásával kapcsolatos egyéb 
útmutatást, állásfoglalást is. 
Az utasítás megadása a bírót nem akadályozza meg abban, hogy utóbb maga járjon el ugyanebben a 
kérdésben. A bíró ugyanis bármikor jogosult az ügyet a bírósági ügyintézo feladatkörébol magához vonni, és 
arra is, hogy a bírósági ügyintézot beszámoltassa a feladat ellátásáról, illetve annak teljesítése igazolásaként 
az irat bemutatására is kötelezheti. 

Bírák kizárása 

13. § (1) Az ügy elintézésébol ki van zárva, és abban mint bíró nem vehet részt: 
a) a fél, a féllel együtt jogosított vagy kötelezett személy, továbbá az, aki a per tárgyát egészen vagy részben a 

maga részére követeli, vagy akinek jogaira vagy kötelezettségeire a per eredménye kihatással lehet; 
b) az a) pont alá eso személy képviseloje vagy olyan volt képviseloje, aki az ügyben eljárt; 
c) az a) vagy a b) pont alá eso személynek a (2) bekezdésben megjelölt hozzátartozója vagy volt házastársa; 

1/2000. Bünteto-polgári jogegységi határozat 

A helyi bíróság nincs kizárva a büntetoügy vagy a polgári ügy, a munkaügyi 
bíróság a polgári ügy intézésébol, ha a büntetoeljárásról szóló 1973. évi I. 

törvény 35. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, illetve a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 13. §-a (1) bekezdésének a), b) 
vagy c) pontjában szabályozott kizárási ok annak a megyei bíróságnak az 

elnökével vagy elnökhelyettesével szemben áll fenn, amelynek a területén a 
helyi bíróság, illetve a munkaügyi bíróság muködik. 

d) az, akit a perben tanúként vagy szakértoként kihallgattak, vagy akinek tanúként vagy szakértoként való 
kihallgatását a bíróság elrendelte; 

e) az, akitol az ügynek tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható (elfogultság). 



(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában hozzátartozó az egyeneságbeli rokon és annak házastársa, az örökbe fogadó 
és a neveloszülo, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, a jegyes és az élettárs, a házastárs 
egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. 

A jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, a pártatlan elbírálás érdekében, a bíró és - a Pp. 
12. §-ának (3) bekezdésében írtakra figyelemmel - az ülnök, az ügy elintézésében nem vehet részt. Az alábbi 
szabályok megfelelo alkalmazásával sor kerülhet a jegyzokönyvvezeto kizárására is (Pp. 20. §). 
A kizárás okai 
A Pp. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében nem járhat el bíróként, aki a peres eljárásban félként (felperes, 
alperes) szerepel. Kizárt az is, aki a féllel együtt jogosított vagy kötelezett (például a vita alapját képezo 
jogviszony egyetemleges jogosultja, kötelezettje, vagy kezesként érdekelt). A per megindításától függetlenül 
nem lehet az ügy bírája olyan személy sem, aki a per tárgyát egészben vagy részben a magának igényli, illetve 
akinek jogaira vagy kötelezettségeire a per eredménye kihatással lehet (például a beavatkozó). 
A b) pontban foglalt rendelkezések kirekesztik az elbírálásból azokat is, akik az a) pontban jelölt személyeket 
bármilyen jogcímen képviselik. Az ilyen volt képviselot azonban csak az esetben, ha az ügyben a bíróság elott 
vagy azon kívül eljárt. 
A c) pont szerint nem lehet az ügy bírája az a) és b) pontban felsoroltak hozzátartozója vagy volt házastársa 
sem. A hozzátartozók körét a Pp. 13. §-ának (2) bekezdése kimeríto taxációval határozza meg. Az itt jelöltnél 
távolabbi rokoni kapcsolat az e) pontban megfogalmazottakra tekintettel vezethet a bíró kizárásához. 
Nem vehet részt az ügy elintézésében az sem, akit tanúként vagy szakértoként kihallgattak, illetve akinek 
ekkénti kihallgatását már elrendelték [d) pont]. 
Az e) pontban megfogalmazott kizárás számos ok miatt következhet be. Így alapul szolgálhat erre a már 
említett rokonságon túl az egyéb személyes kapcsolat (barátság, szomszédság, munkatársi viszony stb.), vagy 
ha a bíró olyan jogviszony alanya amely miatt, az ügy mikénti elbírálásában valamilyen módon érdekelt. 
Megalapozza azt az egyoldalú pervezetésben megmutatkozó bírói magatartás is. Elfogultságot eredményez 
tehát minden olyan tény vagy körülmény, amelybol objektíve, okszeruen következik, hogy a pártatlan elbírálás 
nem biztosított. 
BH2002. 287. Az a körülmény, hogy az alperes által újított per felperese pert indított a munkaügyi bíróság 
határozatai ellen benyújtott jogorvoslatok elbírálására hatáskörrel rendelkezo megyei bíróság ellen, nem 
zárja ki az egyébként illetékes munkaügyi bíróság bíráit az ügy elbírálásából [Pp. 13. § (1) bek. a) pont]. 
BH2002. 273. II. A gyermekek életkori sajátosságának szerepe a kapcsolattartás módjának 
meghatározásánál [Csjt. 92. § (1) bek., 149/1997. (IX. 10.) Korm. r. 27. § (1)-(2) bek., 30. § (1)-(2) bek., Pp. 
13. § (1) bek. e) pont, 18. § (4) bek., 206. § (1) bek., 221. § (1) bek., 254. § (3) bek., 270. § (1) bek.]. 
BH1999. 142. Nem alapozza meg az elfogultság megállapítását, ha a tanács elnöke korlátozza a jogi 
képviselot az ügy szóbeli ismertetésében [Pp. 13. § (1) bek. e) pont, 133 §, 239. §, 246. §]. 
BH1998. 28. I. Valamely bíróság mint egész a perben csak az esetben nem járhat el, ha vezetoje van kizárva 
[Pp. 13. § (1) bek. a)-c) pont, 14. §]. 
BH1998. 28. II. Az eljáró bírák elfogultságát személyükben kell vizsgálni [Pp. 13. § (1) bek. e) pont]. 
BH1997. 425. II. A per során elo nem terjesztett elfogultsági kifogásra hivatkozó felülvizsgálati kérelem 
alaptalan [Pp. 13. § (1) bek. e) pont, 16. § (4) bek.]. 
BH1997. 200. A bírák kizárására vonatkozó rendelkezések alkalmazása a cégbíróság eljárása során [1989. 
év 23. tvr. 7. § (2) bek., 25. § (1) bek., Pp. 13-14. §, 45. § (1) és (2) bek.]. 
BH1996. 217. II. A szakérto kizárására irányuló bejelentés elbírálásánál irányadó szempontok [Pp. 13. § (1) 
bek., 178. § (2) és (3) bek.]. 
BH1995. 479. A bírák kizárására vonatkozó rendelkezések alkalmazása (Pp. 13-19. §). 
BH1993. 615. A korábbi munkatársi kapcsolat megítélése a kizárás kérdésében [Pp. 13. § (1) bek. e) pont]. 
BH1993. 190. Az illetékes megyei bíróság is kizárt lehet egy adott céggel szembeni felszámolási eljárás 
lefolytatásából, ha a céggel szemben hitelezoként fel kell lépnie [Pp. 13. § (1) bek. a) pont, 18. § (2) bek.]. 
BH1993. 188. Ha a cég bejegyzésére illetékes bíróság helyett más cégbíróság kijelölésére kerül is sor, a 
nyilvántartást - a cégbejegyzés elrendelését követoen - már az egyébként illetékességgel rendelkezo 
cégbíróságnak kell ellátnia [Pp. 13. § (1) bek. c) pont, 14. §, 18. § (2) bek., 1989. évi 23. tvr. 7. § (1)-(2) bek., 
25. § (1) bek.]. 
BH1992. 438. Bíróság kizárása kérdésében a Legfelsobb Bíróságnak csak abban az esetben kell intézkednie, 
ha a kizárási ok a bíróság minden tanácsával szemben fennáll, vagy a bíróság vezetoje a polgári 
perrendtartás értelmében kizárt. Ilyen okok hiányában a kijelölés kérdésében a bíróság vezetojének kell a 
szükséges intézkedést megtenni [Pp. 13. § (1) bek., 14. §, 17. §, 18. § (2) bek., 45. § (2) bek.]. 



BH1991. 398. Családi viszonyon alapuló vagyonjogi ügyre vonatkozó kérdésben a fél hozzátartozója a 
tanúságtételt nem tagadhatja meg, a bíróságnak azonban a tanú elfogulatlanságát tisztáznia kell [Pp. 170. § 
(1) bek. a) pont, (3) bek. b) pont, 13. § (2) bek.]. 
BH1991. 360. Az ügyben eljárt bíró és a fél között fennálló munkaviszony - akkor is, ha az másodállásra vagy 
mellékfoglalkozásra irányul - olyan függoségi viszonyt keletkeztet, amely elfogultsági kifogás alapjául 
szolgálhat [Pp. 13. § (1) bek. e) pont]. 
BH1991. 154. A megyében muködo valamennyi bíró kizárása az ügy elbírálásából azon az alapon, hogy a 
felperes az egyik bíróság ügyviteli alkalmazottja [Pp. 13. § (1) bek. e) pontja]. 
BH1991. 68. Az a körülmény, hogy a felperes lakásfenntartó szövetkezet képviseloje a megye területére 
kijelölt eseti földmérési szakérto, nem ad alapot arra a következtetésre, hogy a megyében muködo 
bíróságoktól az ügy tárgyilagos megítélése nem várható [Pp. 13. § (1) bek. e) pontja]. 
BH1990. 348. Nem zárható ki elfogultság címén a per elbírálásából az a másodfokú tanács, amely az ügy 
elrendelt újratárgyalásának szempontjaira nézve utasítást ad az elsofokú bíróságnak. A per elintézésébol 
önmagában azon az alapon sem zárható ki a másodfokú tanács, hogy elotte folyó más eljárásban az 
elfogultsági kifogással élo fél már több esetben pervesztes lett [Pp. 13. § (1) bek. e) pont, 15. §, 252. § (4) 
bek.]. 
BH1989. 315. Az eljáró bíróság kijelölésénél irányadó szempontok [Pp 13. § (1) bek., 17. §, 47. §]. 
BH1989. 314. Az elfogultságra alapított kizárási kérelem alaptalansága esetén más bíróság kijelölésének 
mellozése [Pp 13. § (1) bek., 47. §]. 
BH1988. 314. A bírák bejelentése folytán az elfogultságra alapított kizárási ok csak kelloen megindokolt 
esetben állapítható meg [Pp. 13. § (1) bek. e) pont]. 
BH1982. 195. II. Az elfogultságra alapított kizárási bejelentés esetén mérlegelés tárgya, hogy a bírót valóban 
elfogultnak kell-e tekinteni, ezért a kizárás kérdésében csak megindokolt kizárási bejelentés esetén lehet 
határozni [Pp. 13. § (1) bek. e) pont]. 
BH1979. 194. Gazdasági bírság iránti indítványt eloterjeszto jogi személy dolgozójának hozzátartozója az 
eljárásban szakértoként nem vehet részt [ 20/1973. (VII. 25.) MT sz. r. 2. § a) pont, 7. §, Pp. 13. § (1) bek. c) 
és e) pont, (2) bek., 178. § (1) és (2) bek.]. 

14. § A perben az a helyi bíróság, megyei bíróság, illetoleg ítélotábla sem járhat el, amelynek vezetoje a 13. § (1) 
bekezdésének a), b) vagy c) pontja értelmében ki van zárva. 

1/1999. Bünteto-polgári jogegységi határozat 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 14. §-ának és a 
büntetoeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 35. §-a (4) bekezdésének 

alkalmazásában a bíróság vezetojének minosül a bíróság elnökhelyettese is. 

E törvényhely alkalmazásában vezetonek kell tekinteni mindazokat, akiket a bíróságok szervezetérol és 
igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény ekként megnevez. Így a bíróság elnökét, helyettesét, a 
kollégiumvezetot és helyettesét, a tanácselnököt, a csoportvezetot és a csoportvezeto-helyettest (1997. évi 
LXVI. törvény 62. §). 
Amennyiben a bírósági vezeto érdekeltsége a Pp. 13. §-ának (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban írtak alapján 
megállapítható, az ügy elintézésébol az egész bíróság kizárt. 
Nem járhat el a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróság akkor sem, ha 
- valamennyi bírájával szemben, bármelyik kizárási ok fennáll. 
- Azonos jogkövetkezményre vezethet a Legfelsobb Bíróság eseti döntésébol következoen az a körülmény is, ha 
a bíróságnak olyan ügyben kell ítélkeznie, amelyben az egyik peres fél az alkalmazottja (BH1991. 154.). 
- Az illetékes megyei bíróság is kizárt lehet egy adott céggel szembeni felszámolási eljárás lefolytatásából, ha 
a céggel szemben hitelezoként fel kell lépnie (BH1993. 190.). 
A fenti törvényhely a kizárási okok közül a d) és az e) pontban jelölt eseteket kirekeszti. Ebbol következoen 
nem vezethet a bíróság kizárásához a bírósági vezeto elfogultsága, amennyiben van olyan tanács, amellyel 
szemben a kizárási ok nem áll fenn. Igaz ez a megállapítás akkor is, ha a bírósági vezeto tanúkénti vagy 
szakértoi közremuködésére került sor, vagy azt elrendelték. 



Nincs lehetoség a Legfelsobb Bíróság kizárására sem a vezeto érdekeltsége miatt. A Pp. 14. §-a ugyanis e 
fórumra vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz. A Legfelsobb Bíróság kizárására a már részletezett egyéb 
esetekben sem kerülhet sor, hiszen nincs olyan más bíróság, amely a hatáskörében helyette eljárhatna. 
Az Országos Ítélotábla muködésének megkezdésétol, 2003. január 1. napjától e § rendelkezése értelemszeruen 
kiterjed az ítélotáblára is. 
BH1998. 28. I. Valamely bíróság mint egész a perben csak az esetben nem járhat el, ha vezetoje van kizárva 
[Pp. 13. § (1) bek. a)-c) pont, 14. §]. 
BH1997. 200. A bírák kizárására vonatkozó rendelkezések alkalmazása a cégbíróság eljárása során [1989. 
év 23. tvr. 7. § (2) bek., 25. § (1) bek., Pp. 13-14. §, 45. § (1) és (2) bek.]. 
BH1995. 479. A bírák kizárására vonatkozó rendelkezések alkalmazása (Pp. 13-19. §). 
BH1994. 614. Ha a gazdálkodó szervezetek egymás elleni perében a perre kizárólagosan illetékes helyi 
bíróság - kizárás folytán - nem járhat el, az eljáró bíróság kijelölésének kérdésében a Legfelsobb Bíróság 
dönt [Pp. 14. §, 36. (1) bek., 45. § (2) bek.]. 
BH1992. 438. Bíróság kizárása kérdésében a Legfelsobb Bíróságnak csak abban az esetben kell intézkednie, 
ha a kizárási ok a bíróság minden tanácsával szemben fennáll, vagy a bíróság vezetoje a polgári 
perrendtartás értelmében kizárt. Ilyen okok hiányában a kijelölés kérdésében a bíróság vezetojének kell a 
szükséges intézkedést megtenni [Pp. 13. § (1) bek., 14. §, 17. §, 18. § (2) bek., 45. § (2) bek.]. 

15. § A per másodfokú elintézésébol ki van zárva az a bíró is, aki a per elso fokú elintézésében részt vett. 
E szabály alkalmazásában a Legfelsobb Bíróság eseti döntésébol kitunoen (BH1997. 214.) kizárt a per 
másodfokú elbírálásából az a bíró is, aki az elso fokú eljárás során olyan percselekményt végzett, amely az 
érdemi döntés elokészítését célozta vagy arra kihatással lehetett. Ennek megfeleloen a per másodfokú 
elintézésébol ki van zárva az a bíró, aki az elso fokú eljárásban tárgyalást tartott, vagy a bizonyításról 
rendelkezett stb. 
Ez a szabály azonban - szóhasználatából következoen - csak a felülbírálatra váró elso fokú eljárásban részt 
vett bíró vonatkozásában érvényesül. Nincs tehát akadálya annak, hogy a per tárgyát képezo jogvitával 
kapcsolatban álló másik perben eljárt, vagy nem peres ügyintézésben részt vett bíró, a másodfokú elbírálás 
részese legyen. A tilalom a másodfokú eljárásban intézkedo bírónak, a hatályon kívül helyezés folytán 
megismételt eljárásban való közremuködésére se hat ki. 
A kizárás egyéb eseteit a Pp. 21. §-a, valamint a különleges eljárásokról szóló rendelkezések és egyéb 
jogszabályok tartalmazzák. Így például: 
- A Pp. 325. §-a további korlátozással él a közigazgatási (társadalombiztosítási) határozat felülvizsgálata 
iránt indult perekben. A munkaügyi perekben ilyen rendelkezést tartalmaz az 1999. január 1-jétol hatályos 
Pp. 350. §-ának (1) bekezdése, az ezt megelozoen indult perekre pedig a Pp. 1998. december 31-ig hatályos 
352. §-a. 
- A Polgári perrendtartás hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában kiadott 105/1952. 
(XII. 8.) MT rendelet 13. §-ának (3) bekezdése értelmében, eltéro szabályozás hiányában vagy ha az eljárás 
nem peres jellegébol más nem következik, a nem peres eljárásban a Pp. eloírásait - így a kizárási szabályokat 
is - megfeleloen alkalmazni kell. 
BH2002. 461. A per másodfokú elintézésébol ki van zárva az a bíró, aki a per elsofokú elintézésében részt 
vett. Az elsofokú elintézésben történt részvételnek minosül az olyan perbeli cselekmények végzése, amelyek az 
érdemi döntés elokészítését célozták, vagy arra kihatással lehettek (Pp. 15. §). 
BH1998. 493. I. A végrehajtási lapot kiállító bíró nem kizárt a végrehajtási lap visszavonására irányuló 
kérelem elintézésébol [Pp. 15. §, Vht. 9. §, 212. § (1) bek.]. 
BH1997. 450. II. A bírák kizárására vonatkozó szabályok megfelelo alkalmazása szerint az elsofokú 
eljárásban részt vett bíró csak ugyanazon ügy másodfokú eljárásában nem vehet részt kizártság címén. Az 
adott felek között folyamatban volt más per elsofokú elintézésében való részvétel e másik perben nem idéz elo 
kizárást [Pp. 15. §]. 
BH1997. 214. I. A másodfokú bíróság tanácsában nem járhat el az a bíró, aki a per elsofokú elintézésében 
részt vett. Ezen nemcsak az érdemi határozat hozatalát, hanem minden olyan cselekményt érteni kell, amely az 
érdemi döntés elokészítését célozza vagy arra kihatással lehet. Ennek megfeleloen a per másodfokú 
elintézésébol ki van zárva az a bíró is, aki az elsofokú eljárásban tárgyalást tartott, a bizonyításról 
rendelkezett (Pp. 15. §). 
BH1995. 479. A bírák kizárására vonatkozó rendelkezések alkalmazása (Pp. 13-19. §). 
BH1990. 348. Nem zárható ki elfogultság címén a per elbírálásából az a másodfokú tanács, amely az ügy 
elrendelt újratárgyalásának szempontjaira nézve utasítást ad az elsofokú bíróságnak. A per elintézésébol 
önmagában azon az alapon sem zárható ki a másodfokú tanács, hogy elotte folyó más eljárásban az 



elfogultsági kifogással élo fél már több esetben pervesztes lett [Pp. 13. § (1) bek. e) pont, 15. §, 252. § (4) 
bek.]. 
BH1978. 489. II. A per másodfokú elbírálásából nemcsak az a bíró van kizárva, aki az elso fokú eljárásban 
érdemi határozatot hozott, hanem aki bármely eljárási cselekményt végzett, amely az érdemi döntés alapjául 
szolgálhat, vagy arra kihatással lehet [Pp. 15. §, 366. § (1) bek.]. 

16. § (1) A bíróság hivatalból ügyel arra, hogy az elozo §-ok értelmében kizárt bíró vagy bíróság az eljárásban ne 
vegyen részt. 

(2) A bíró a bíróság vezetojének köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok forog fenn; a 
bejelentés elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi és anyagi felelosséggel tartozik. 

(3) Kizárási ok esetén a kizárást a bíróság vezetoje hivatalból kezdeményezi. 
(4) A kizárási okot a fél is bejelentheti. E bejelentésnek az eljárás bármely szakában helye van, a 13. § (1) 

bekezdésének e) pontja alá tartozó okot azonban a fél a tárgyalás megkezdése után csupán akkor érvényesítheti, ha 
nyomban valószínusíti, hogy a bejelentés alapjául szolgáló tényrol csak a tárgyalás megkezdése után szerzett 
tudomást, és a tudomásszerzés után az okot nyomban bejelenti. 

A kizárásra hivatalból és kérelemre egyaránt sor kerülhet. 
A törvényben meghatározott feltételek bármelyikének fennállása esetén az e tárgyú bejelentés megtételére a 
bíró köteles. Ha ezt elmulasztja, fegyelmi és kártérítési felelosséggel tartozik. Ennek részletes szabályait a 
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény tartalmazza [Bjt. 31. §, Bjt. 63. § a), 
Bjt. 85. § (1)]. 
A kizárást - az arra vezeto ok ismeretében - a bíróság vezetojének kezdeményeznie kell, mivel a Pp. 16. §-ának 
(1) bekezdése értelmében a bíróság hivatalból köteles ügyelni arra, hogy az érdekelt bíró vagy bíróság, az 
ügy elintézésében ne vegyen részt. Erre figyelemmel, a Pp. 16. §-ának (2) bekezdésében írt jogkövetkezmények 
akkor is alkalmazhatók, ha a bíróság vezetoje mulasztja el a szükséges intézkedést. 
A kizárási igény érvényesítésére a fél, de a beavatkozó is jogosult. Esetükben a törvény nem a bejelentés vagy 
intézkedés elmulasztását, hanem a nyilvánvalóan vagy ismételten alaptalan kérelem eloterjesztését 
szankcionálja - a Pp. 19. §-ának (2) bekezdése szerint - pénzbírsággal. 
A kizárási ok érvényesítésére az eljárás megindulásától kezdve, annak bármely szakában sor kerülhet. E 
tárgyú kérelmét a fél, már a keresetlevélben vagy a nem peres eljárást megindító beadványban eloterjesztheti. 
Ez a lehetoség mindaddig fennáll, amíg a jogvita (kérelem) - jogorvoslattal már nem támadható módon - nem 
kerül elbírálásra. 
Az elfogultságra alapított kizárás bejelentését azonban - az egyéb esetektol eltéroen - a perrendtartás idoben 
korlátozza. Az ugyanis a tárgyalás megkezdése után csak akkor teheto meg, ha a kérelmezo nyomban 
valószínusíti, hogy a bejelentés alapjául szolgáló tényrol csak a tárgyalás megkezdése után szerzett tudomást, 
és a kifogást ezt követoen, nyomban bejelentette. 
A kizárás iránti bejelentést a fél írásban vagy a tárgyaláson szóval teheti meg. A kérelemnek tartalmaznia kell 
a pontos indokokat is, mert enélkül nem döntheto el, hogy a törvényben megkívánt okok fennállnak-e 
(BH1982. 195.). Az elfogultságra alapított kizárási igény csak olyan tényekre alapítható, amelyekbol 
okszeruen következik, hogy annak feltétele objektíve fennáll. A kérelemben ki kell térni a tudomásszerzés 
körülményeire és idejére is. A Pp. 16. §-ának (4) bekezdésében jelölt érvényesítési többletfeltétel 
valószínusítése nélkül ugyanis, az elfogultsági kifogást elkésettség miatt el kell utasítani. 
A perújítás az ügy elintézésben részt vett bíró kizárt voltára nem alapítható. A Pp. indokolása szerint ugyanis 
e különös perorvoslat igénybevételét eljárási jogszabálysértés nem alapozza meg. Nincs azonban akadálya 
annak, hogy a fél a kizárt bíró részvétele miatt fellebbezéssel, vagy felülvizsgálati kérelemmel éljen. 
BH1997. 425. II. A per során elo nem terjesztett elfogultsági kifogásra hivatkozó felülvizsgálati kérelem 
alaptalan [Pp. 13. § (1) bek. e) pont, 16. § (4) bek.]. 
BH1995. 479. A bírák kizárására vonatkozó rendelkezések alkalmazása (Pp. 13-19. §). 

17. § Ha a bíró a reá vonatkozó kizárási okot maga jelentette be, vagy saját mellozéséhez maga is hozzájárult, más 
tanács, illetoleg bíró kijelölése iránt a bíróság vezetoje is intézkedhetik. Ilyen esetben a kizárás tárgyában külön 
határozatot hozni nem kell. 

Igazgatási ügykörben csak akkor van lehetoség a kizárás feloli intézkedésre, ha annak okát a bíró maga 
jelentette be, vagy a mellozéséhez hozzájárult. Ilyenkor a kizárás a bíróság vezetojének döntésén alapul. Ha 
azt alaposnak ítéli a kizárás felol intézkednie kell, ellenkezo esetben a kérelmet köteles a Pp. 18. §-ában írt 
vizsgálat és határozathozatal érdekében a bíróság másik tanácsára kiosztani vagy a hatáskörrel rendelkezo 
bírósághoz felterjeszteni. Kizárás esetén az eljárás rendjére a bírósági ügyvitel szabályai [123/1973. (IK 
1974. 1.) IM utasítás, a Legfelsobb Bíróságon pedig a Magyar Köztársaság Legfelsobb Bírósága Elnökének 
1/1994. számú utasítása] az irányadók. Ekként alaki határozat meghozatalára nincs szükség [123/1973. (IK 



1974. 1.) IM utasítás 35. §-ának (1) bekezdése, illetve a legfelsobb bírósági eljárás esetén a 123/1973. (IK 
1974. 1.) IM utasítás 39. §-a] és a döntésrol a feleket külön tájékoztatni sem kell. Az ügyek kiosztására 
jogosult vezetonek, az ügyirat borítójára vezetett feljegyzéssel kell csak rögzíteni az átosztás tényét. 
BH1992. 438. Bíróság kizárása kérdésében a Legfelsobb Bíróságnak csak abban az esetben kell intézkednie, 
ha a kizárási ok a bíróság minden tanácsával szemben fennáll, vagy a bíróság vezetoje a polgári 
perrendtartás értelmében kizárt. Ilyen okok hiányában a kijelölés kérdésében a bíróság vezetojének kell a 
szükséges intézkedést megtenni [Pp. 13. § (1) bek., 14. §, 17. §, 18. § (2) bek., 45. § (2) bek.]. 
BH1989. 315. Az eljáró bíróság kijelölésénél irányadó szempontok [Pp 13. § (1) bek., 17. §, 47. §]. 

18. § (1) Ha a kizárás kérdését igazgatási ügykörben nem intézik el, a bíró kizárása felol ugyanannak a bíróságnak 
ugyanazon a fokon eljáró másik tanácsa tárgyaláson kívül is határozhat. 

(2) Ha ugyanannak a bíróságnak nincs olyan tanácsa, amelyre a kizárási ok nem vonatkozik, vagy ha a kizárási ok 
a 14. § értelmében az egész bíróságra kiterjed, a kizárás kérdésében a másodfokú bíróság, a megyei bíróságot mint 
másodfokú bíróságot és a munkaügyi bíróságot érinto ok esetében az ítélotábla határoz. 

(3) Ha a bejelentést nem maga a bíró tette, nyilatkozatát döntés elott be kell szerezni. 
(4) A kizárást kimondó határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, a kizárás megtagadása miatt pedig csak abban a 

fellebbezésben lehet panaszt tenni, amely az ügy érdemében hozott határozat ellen irányul. 
Ha a kizárásról igazgatási ügykörben intézkedni nem lehet, arról a kizárással nem érintett másik tanács dönt. 
A kizárás megalapozottságának vizsgálatára és az e tárgyú határozat meghozatalára az a bíróság rendelkezik 
hatáskörrel és illetékességgel, amelyen a bejelentéssel érintett bíró muködik. 
Amennyiben azonban e bíróságnak nincs olyan tanácsa, amelyre a kizárási ok nem vonatkozik, vagy a kizárás 
a Pp. 14. §-a értelmében az egész bíróságra kiterjed, e tárgyban a megyei (fovárosi) bíróságnak kell eljárnia. 
A megyei bíróság egészét érinto kizárási ok tekintetében a Legfelsobb Bíróságnak kell határoznia (BH1992. 
438.). 2003. január 1. napjától - az ítélotábla muködésének megkezdésétol - a kizárási kérelem elbírálására 
vonatkozó rendelkezések annyiban módosulnak, hogy a Legfelsobb Bíróság az ítélotábla egészét, az ítélotábla 
pedig a megyei bíróság egészét érinto kizárási kérelem tárgyában jár el. 
A kizárás elbírálásának eljárási szabályairól a perrendtartás részletesen nem rendelkezik. A Pp. 18. §-ának 
(1) bekezdésében csupán a tárgyaláson kívüli elbírálás lehetoségére utal. A kizárásról tehát tárgyaláson és 
tárgyaláson kívül egyaránt lehet dönteni. A gyakorlatban a kizárási kérelmet a bíróságok tárgyaláson kívül 
bírálják el. Kérdéses azonban, hogy helyes-e az a gyakorlat, hogy a kizárási kérelem tárgyában egyesbíró 
határoz akkor is, ha annak az ügynek az elbírálása, amelyben a kérelmet eloterjesztették, a bíróságnak 
tanácsban kell eljárnia. A Fovárosi Bíróság Polgári Kollégiumának 1999. májusi ülésén e kérdésben igenloen 
foglalt állást arra figyelemmel, hogy ilyen esetekben a döntés tárgya teljes egészében független a perben 
érvényesített jogviszonyra irányadó szabályoktól. 
A kizárás megalapozottságának vizsgálata során a bíróság szükség szerint rendelkezhet a felek 
nyilatkozatának beszerzésérol. Az érintett bíró vonatkozásában azonban erre feltétlenül köteles, ha a 
bejelentés nem tole származik. A kifejtettekbol kitunoen egyébként nincs akadálya annak sem, hogy a bíróság 
- az indokoltnak tartott körben - személyes meghallgatást rendeljen el. 
A kizárásról vagy annak elutasításáról végzéssel kell határozni, s azt részletesen indokolni is kell. A végzéssel 
szemben fellebbezésnek nincs helye. Az elutasítást tartalmazó rendelkezés azonban az ügy érdemében hozott 
határozat elleni fellebbezésben támadható. Ez utóbbi eloírás értelmében mód van tehát arra is, hogy a fél a 
kizárást megtagadó döntésre alapítsa a fellebbezését. Ha a másodfokú bíróság - az elso fokú eljárásban 
kifejtett állásponttal szemben - e panaszt alaposnak ítéli, úgy ez, a Pp. 252. §-ának (1) bekezdése értelmében a 
támadott érdemi határozat hatályon kívül helyezéséhez vezet. Kizárást megtagadó végzés a felülvizsgálati 
kérelemben is sérelmezheto, illetve ez okból felülvizsgálati kérelem eloterjesztheto. Arra azonban a Pp. 260. 
§-ának (1) bekezdésében jelölt feltételek folytán nincs lehetoség, hogy a perújítás alapjául szolgáljon e 
sérelem. 
BH2002. 273. II. A gyermekek életkori sajátosságának szerepe a kapcsolattartás módjának 
meghatározásánál [Csjt. 92. § (1) bek., 149/1997. (IX. 10.) Korm. r. 27. § (1)-(2) bek., 30. § (1)-(2) bek., Pp. 
13. § (1) bek. e) pont, 18. § (4) bek., 206. § (1) bek., 221. § (1) bek., 254. § (3) bek., 270. § (1) bek.]. 
BH1995. 479. A bírák kizárására vonatkozó rendelkezések alkalmazása (Pp. 13-19. §). 
BH1993. 190. Az illetékes megyei bíróság is kizárt lehet egy adott céggel szembeni felszámolási eljárás 
lefolytatásából, ha a céggel szemben hitelezoként fel kell lépnie [Pp. 13. § (1) bek. a) pont, 18. § (2) bek.]. 
BH1992. 438. Bíróság kizárása kérdésében a Legfelsobb Bíróságnak csak abban az esetben kell intézkednie, 
ha a kizárási ok a bíróság minden tanácsával szemben fennáll, vagy a bíróság vezetoje a polgári 
perrendtartás értelmében kizárt. Ilyen okok hiányában a kijelölés kérdésében a bíróság vezetojének kell a 
szükséges intézkedést megtenni [Pp. 13. § (1) bek., 14. §, 17. §, 18. § (2) bek., 45. § (2) bek.]. 



BH1982. 244. Ha valamelyik fél a járásbíróság és a megyei bíróság ellen elfogultsági kifogást jelent be s más 
bíróság kijelölését kéri, e kérelem tárgyában a megyei bíróságnak kell döntenie, ha a megyei bíróság 
elfogulatlan bíráiból alakítható olyan tanács, amely a megyei bíróság területén levo járásbíróságok kizárása 
kérdésében határozhat [Pp. 18. § (2) bek.]. 
BH1977. 519. I. A félnek az egész bíróság kizárása iránti, arra alapított kérelme, hogy korábban ugyanannál 
a bíróságnál sikertelenül perlekedett, egyéb, az egész bíróság elfogultságát megalapozó tény nélkül kizárási 
okként nem fogadható el [Pp. 13., 18. §]. 

19. § (1) Az a bíró, aki a személyére vonatkozó kizárási okot maga jelentette be, bejelentésének elintézéséig a 
perben nem járhat el. Minden más esetben az érintett bíró továbbra is eljárhat ugyan, de ha a 13. § (1) bekezdésének 
a)-d) pontjai alá tartozó kizárási okról van szó, a bejelentés elintézéséig az érdemi határozat hozatalában nem vehet 
részt. Ha ugyanaz a fél ugyanabban a perben a kizárás megtagadása után tesz újabb bejelentést a bíró ellen, ez a 
korlátozás sem érvényesül. 

(2) Ha a fél nyilvánvalóan alaptalanul tesz kizárásra irányuló bejelentést, vagy ugyanabban a perben ugyanazon 
bíró ellen ismételten alaptalan bejelentést tesz, ot a kizárást megtagadó határozatban pénzbírsággal (120. §) lehet 
sújtani. 

A kizárás iránti bejelentés a bíró eljárási jogát korlátozza, illetve kizárja. Ez attól függ, hogy ki és milyen 
okból élt bejelentéssel. 
1. Amennyiben a kizárási okot maga a bíró jelentette be, annak elintézésig a perben nem járhat el. 
2. Ha a kérelem a féltol származik, és 
- nem elfogultságon alapul, a bírót csak az érdemi határozat meghozatalában akadályozza mindaddig, amíg 
azt el nem intézik; 
- a bíró elfogultságára épül, annak nincs hatása a bíró döntési jogkörének terjedelmére; 
- ugyanabban a perben korábban eredménytelenül már tett bejelentést a bíró ellen, ennek érdemi döntést 
korlátozó hatása nincs. 
BH1995. 479. A bírák kizárására vonatkozó rendelkezések alkalmazása (Pp. 13-19. §). 
BH1977. 519. II. Azt a felet, aki nyilvánvalóan alaptalanul vagy ismételten és alaptalanul terjeszt elo kizárás 
iránti kérelmet, pénzbírsággal lehet sújtani [Pp. 19. §]. 

20. § A 13-19. §-ok rendelkezéseit a jegyzokönyvvezeto kizárására is megfeleloen alkalmazni kell. 
A jegyzokönyvvezeto kizárására alkalmazandó részletes szabályokat lásd a Pp. 13-19. §-aihoz fuzötteknél. 
BH1997. 484. II. Megalapozatlan a döntés, ha a szabálytalan vételezés kezdo idopontját nem tisztázza [Pp. 
164. § (1) bek, VKSZ 20. § (1) bek b) pont]. 

21. § (1) A másodfokú bíróság által elrendelt bizonyítást lehetoleg olyan bíró folytassa le, aki az elso fokú ítélet 
meghozatalában nem vett részt. 

(2) A perújítás során nem járhat el az a bíró, aki a perújítással megtámadott ítélet meghozatalában részt vett. 

PK 129. szám 

Ellentmondás hiányában jogerore emelkedett fizetési meghagyás ellen 
beadott perújítás elintézésébol a Pp. 21. §-ának (2) bekezdése alapján nem 
lehet kizártnak tekinteni azt a bírót, aki a fizetési meghagyást kibocsátotta. 

(3) A felülvizsgálati kérelem elbírálása során nem járhat el az a bíró, aki a felülvizsgálati kérelemmel érintett 
határozatok bármelyikének meghozatalában részt vett. 

A fenti rendelkezések - hasonlóan a Pp. már tárgyalt 15. §-ában írt szabályához - a korábbi döntés során 
kialakult meggyozodésbol, álláspontból származó pártatlanság hiányát hivatottak kiküszöbölni azzal, hogy a 
perorvoslati eljárások elbírálásában való részvételbol a támadott határozatot hozó bírót kizárják, a hatályon 
kívül helyezés folytán megismételt eljárásban pedig a részvételét korlátozzák. 
A megismételt eljárásban a korábban eljárt bíró közremuködési lehetosége részben attól függ, hogy a 
hatályon kívül helyezésre milyen okból került sor, részben pedig a hatályon kívül helyezo végzés erre 
vonatkozó rendelkezésétol. 
Kizárt a megismételt eljárásból az eljárt bíró, ha 
- a másodfokú bíróság a hatályon kívül helyezo végzésében elrendelte, hogy az ügyet a bíróság másik tanácsa 
tárgyalja [Pp. 252. § (4)], 



- a hatályon kívül helyezésre a Pp. 252. §-ának (1) bekezdése alapján és azért került sor, mert az eljárásban a 
törvény értelmében kizárt bíró vett részt. 
Az olyan ügyekben, amelyekben a bizonyítás terjedelme vagy teljes megismétlésének szükségessége indokolta 
az eljárás megismétlését [Pp. 252. § (3)], nem feltétlenül kívánatos az új bíró kijelölése. A hatályon kívül 
helyezést ugyanis nem a bíró személyében rejlo ok, hanem az indokolta, hogy az eljárt bíróság nem tisztázta 
kelloen a döntés meghozatalához nélkülözhetetlen tényeket. A felülbírálatot végzo bíróság a Pp. 252. §-ának 
(4) bekezdésébol következoen ilyenkor is köteles az új eljárás lefolytatására vonatkozó utasításait megadni. 
Ekként az indokokra kiterjedoen részleteznie kell, hogy mely tények és körülmények bizonyítását látja még 
elengedhetetlennek, utalva a bizonyítási eszközökre is. A végzés iránymutatása a már eljárt bíróságot köti. Így 
a helyes és pártatlan elbírálás feltételei biztosítottak. Ezért az ügy kiosztására jogosult vezeto megítélésétol 
függ tehát, hogy mikor látja mégis indokoltnak, a hatályon kívül helyezés konkrét okainak vizsgálata után, új 
bíró kijelölését. A gyakorlatban a bíróság ritkán él ezzel a lehetoséggel. 
A fent kifejtettek a fellebbezés - és a Pp. 275/A. §-ában írtakból következoen -, a felülvizsgálati kérelem 
tárgyában hozott határozat folytán megismételt eljárásban egyaránt irányadóak. 
A perújítási és a felülvizsgálati eljárásban való közremuködésbol csak az a bíró kizárt, aki e perorvoslati 
eljárások tárgyát képezo érdemi határozat meghozatalában vett részt. Nincs tehát jelentosége annak, hogy a 
bíró egyéb percselekményt végzett-e az adott ügyben (tárgyalást tartott, hiánypótlást rendelt el stb.). 
Az ellentmondás hiányában jogerore emelkedett fizetési meghagyás ellen beadott perújítás elintézésébol a Pp. 
21. §-ának (2) bekezdése alapján nem lehet kizártnak tekinteni azt a bírót, aki a fizetési meghagyást 
kibocsátotta (PK 129. számú állásfoglalás). 
A perújítási kérelem elbírálásából a Pp. 21. §-ának (2) bekezdése alapján csak az bíró van kizárva, aki a 
perújítással megtámadott ítélet meghozatalában részt vett. Annak azonban nincs akadálya, hogy az újabb 
perújítási kérelem elbírálása során ugyanaz a bíró járjon el, aki a korábbi perújítási kérelem felol dönto 
határozat meghozatalában vett részt (BH1980. 268.). 
A perújítási eljárásban a hivatásos bírón kívül nem járhat el az az ülnök sem, aki a megtámadott ítélet 
meghozatalában részt vett (BH1979. 312.). 
BH1988. 332. A perújítás során nem járhat el az a népi ülnök sem, aki a perújítással megtámadott munkaügyi 
bírósági ítélet meghozatalában részt vett. Az e szabály megsértésével hozott ítéletet a másodfokú bíróságnak 
hatályon kívül kell helyeznie [Pp. 12. § (4) bek., 21. § (2) bek., 252. § (1) bek., 259. §]. 
BH1987. 208. A hagyatéki eljárás megismétlésének szempontjai, illetve elhatárolása a perújítási eljárástól 
[6/1958. (VII. 4.) IM sz. r. (He) 76/A-C §-ai, 89. § (1) bek., Pp 21. § (2) bek., és 260-269. §-ai]. 
BH1980. 268. A perújítási kérelem elbírálásából a Pp. 21. §-ának (2) bekezdése alapján csak az a bíró van 
kizárva, aki a perújítással megtámadott ítélet meghozatalában részt vett. Annak azonban nincs akadálya, 
hogy az újabb perújítási kérelem elbírálása során ugyanaz a bíró járjon el, aki a korábbi perújítási kérelem 
felöl dönto határozat meghozatalában vett részt [Pp. 21. § (2) bek.]. 
BH1979. 312. A perújítási eljárásban a hivatásos bírón kívül nem járhat el az a népi ülnök sem, aki a 
megtámadott ítélet meghozatalában részt vett [Pp. 12. § (4) bek., 21. § (2) bek., 252. § (1) bek., 259. §]. 

III. FEJEZET 

Bírósági hatáskör és illetékesség 

Hatáskör 

22. § (1) A helyi bíróság hatáskörébe tartoznak mindazok a perek, amelyek elbírálását törvény nem utalja a 
megyei bíróságok hatáskörébe. 

(2) A munkaügyi bíróság hatáskörébe tartoznak a 349. §-ban meghatározott munkaügyi perek. 

MK 132. szám 



A munkáltató nem érvényesítheti munkáltatói intézkedéssel (határozat, 
írásbeli felszólítás) anyagi igényét az elhunyt munkavállaló örököseivel 
szemben. 

MK 71. szám 

A közérdeku munkára ítélt és az ot foglalkoztató intézmény vagy gazdálkodó 
szervezet között a kártérítési felelosséggel, továbbá a munkavégzéssel 
összefüggésben álló jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban keletkezett 
vitában a munkaügyi jogvitákat eldönto bíróságok járnak el. 

MK 35. szám 

Ha a munkajogi anyagi felelosség alapján kártérítésre kötelezett 
munkavállaló megtérítési követelést támaszt a munkavállalótársával szemben, 
az ebbol eredo vitát nem lehet munkaügyi jogvitának tekinteni. 

Eljárásjogi szempontból a bírósági hatáskört szabályozó rendelkezések arra a kérdésre adnak választ, hogy a 
perbevitt jogvita elbírálása melyik szinten szervezett bíróságra, azaz helyi (városi és kerületi), megyei vagy 
munkaügyi bíróságra tartozik-e. A bírósági hatáskör fogalmát a gyakorlat kiterjesztett tartalommal is 
használja, s e fogalommal nevesíti a joghatósággal, illetve a bírói úttal kapcsolatos kérdéseket, amelyekre 
azonban nem az eljárásjogi hanem a külön anyagi jogi szabályok az irányadóak. A joghatóságra vonatkozó 
rendelkezések (elsosorban a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényereju rendelet, illetve a két- 
vagy többoldalú nemzetközi szerzodések) azt hivatottak eldönteni, hogy adott esetben a magyar vagy a 
külföldi állam hatósága jogosult-e eljárni. Azoknak a jogvitáknak a körét, amelyek esetében bírósághoz lehet 
fordulni (bírói út) csak törvény állapíthatja meg (1997. évi LXVI. törvény 8. §). 
Az (1)-(2) bekezdés rendelkezésébol kitunoen a törvény a helyi bíróságot - munkaügyi vitákban a munkaügyi 
bíróságot - tekinti általános hatáskörunek. A megyei bíróságok csak a Pp. 23. § (1) bekezdésében szabályozott 
esetekben rendelkeznek kivételes hatáskörrel az ügy elso fokú intézésére. 
A hatáskörre vonatkozó szabályok garanciális jelleguek, ezért attól sem a felek sem a bíróság nem térhetnek 
el. Figyelmen kívül marad ezért a felek olyan megállapodása, amelyben a szerzodésbol eredo vitáik 
eldöntésére hatáskörrel nem rendelkezo bíróság kizárólagos illetékességének vetették magukat alá (BH1995. 
222., BH1995. 480., BH1993. 99., BH1994. 255., BH1984. 405.) A hatásköri szabályok megsértése olyan 
lényeges eljárási szabálysértés, amely a másodfokú eljárásban kötelezoen vonja maga után az elso fokú ítélet 
hatályon kívül helyezését [Pp. 252. § (2)]. 
Elofordult már a gyakorlatban, hogy a hatásköri szabályok megsértésével jogeros ítélet született. Kérdésként 
merült fel, hogy kezdeményezhet-e perújítási eljárást a fél kizárólag arra hivatkozással, hogy a bíróság 
jogeros ítélettel a hatáskörébe nem tartozó ügyet bírált el. Álláspontunk szerint ilyen esetben a bírósági 
hatáskört érinto "hiba" perújítással nem orvosolható. Nem vitatható ugyan, hogy a hatáskör hiányára történo 
hivatkozás olyan új tény, amelyet a jogeros ítéletet hozó bíróság nyilvánvalóan nem bírált el. Önmagában 
azonban a hatáskör hiányából az érdemi elbírálás kedvezobb volta nem következik [Pp. 260. § (1) a)], ezért 
ilyen tartalommal a perújítási kérelem az érdemi tárgyalásra alkalmatlan. 
Az (1)-(2) bekezdés rendelkezései a gyakorlatban sok esetben vetnek fel minosítési problémákat, amikor a 
bíróságnak kell állást foglalnia abban, hogy az adott vita munkajogi vagy más természetu-e. Különösen igaz 
ez a vállalkozási és megbízási szerzodések esetében, mert e szerzodések a munkaszerzodés tartalmi elemeivel 
sok hasonlóságot mutatnak. Az elhatárolás lényegesebb kérdéseit a XXIII. Fejezetnél taglaljuk. Itt is ki kell 
azonban azt emelni, hogy a bíróságnak az alapul szolgáló jogviszony mikénti minosítésénél a szerzodés 
tartalmából kell kiindulnia függetlenül attól, hogy azt a felek milyen megnevezéssel nevesítették. 
Ellentmondásos tényállás mellett adott esetben a bíróságnak teljes köru bizonyítást kell lefolytatnia annak 
érdekében, hogy az eljárásra hatáskörrel rendelkezo bíróság megállapítható legyen (BH1993. 775.). 



BH2003. 480. A munkáltató felelosségbiztosítása alapján a biztosítási szerzodés körébe eso követelések 
tekintetében a biztosító a munkáltató helyett felel. Ezért a biztosítóval szemben indított igény iránt indított per 
elbírálása a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. § (2) bek.]. 
BH2003. 130. Ha a munkavállaló a végelszámolóval szemben annak e minoségében tanúsított magatartása 
miatt azért indít pert, hogy a munkaügyi perben hozott ítéletben meghatározott járandóságát megkapja, e per 
elbírálására az általános hatásköru bíróság rendelkezik hatáskörrel [Ptk. 339. §, Pp. 22. §, 349. §]. 
BH2001. 437. II. A külföldi jog alkalmazhatóságának megállapítása körében vizsgálandó szempontok [1979. 
évi 13. tvr. 24. §, 30. § (1) bek., Pp. 22. §, 23. §]. 
BH2001. 300. Az oktatói és az eloadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megítélése 
(habilitáció) kérdésében keletkezett sérelemre alapított nem vagyoni kártérítésre irányuló igény elbírálása 
nem a munkaügyi bíróság, hanem az általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik [1993. évi LXXX tv. 
(Ftv.) 25. § (1) és (2) bek., 26. § (2), (3), (5) bek., Pp. 22. § (2) bek., 275/B. §, 251. § (1) bek., 157. § a) pont, 
130. § (1) bek. b) pont, 349. § (1) bek.]. 
BH2001. 21. A nem közigazgatási jogkörben eljáró állatorvos tevékenységével kapcsolatos kártérítési igény 
elbírálása a helyi bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. b) pont, Ptk. 349. §, 1981. 
évi 3. tvr. 12. §, PK 42. sz.]. 
BH2000. 374. I. A közalkalmazotti jogviszonyból származó per a munkaügyi és nem az általános hatásköru 
bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. § (2) bek., 349. § (1) bek.]. 
BH2000. 132. A vízgazdálkodási társulat az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezés körében nem 
minosül közigazgatási szervnek. A kereset elbírálása az illetékes helyi bíróság hatáskörébe tartozik [1995. évi 
LVII. tv. 34. § (2) bek., (5) bek., 35. § (1) bek., 43. § (1) bek., Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. f) pont, 324. § 
(2) bek.]. 
BH1999. 368. A hatáskör kérdésében a fenntartott kereseti kérelmek figyelembevételével kell és lehet dönteni 
[Pp. 22. § (1) bek., 45. § (2) bek.]. 
BH1999. 340. A megyei bíróságnak nincs hatásköre a társadalmi szervezet tagjának a társadalmi szervezet 
ellen kártérítés iránt indított pere elbírálására (Pp. 22-23. §). 
BH1999. 318. A gazdasági társaságokról szóló új törvénynek a gazdasági társaság tagja kizárására 
vonatkozó rendelkezéseit a törvény hatálybalépése elott a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságok 
esetében csak akkor lehet alkalmazni, ha a cégjegyzékben vezetett adataik elso változása folytán a társasági 
szerzodésüket (alapító okiratukat, alapszabályukat) módosították. Addig a tag kizárására az 1988. évi VI. 
törvény rendelkezései az irányadók [1997. évi CXLIV. tv. 49. § (1) és (3) bek., 298. § (1) bek., 299. § (2) bek., 
Pp. 22. § (1) bek., 227. § (1)-(2) bek.]. 
BH1999. 79. A társasházak a cégjegyzékbe nem jegyezhetok be, ezért az általuk kezdeményezett jogviták 
elbírálása nem tartozik a cégbíróságok hatáskörébe [1977. évi 11. tvr., 1997. évi CLVII. tv., 1989. évi 23. tvr., 
Pp. 22-23. §-ai]. 
BH1999. 30. A gázt a fogyasztók részére szolgáltató cég nem rendelkezik közigazgatási jogkörrel, az általa 
okozott kár ezért nem minosül államigazgatási jogkörben okozott kárnak. Ennek figyelembevétele az eljáró 
bíróság kijelölésénél [Ptk. 349. §, 1994. évi XLI. tv. 4. § (1) bek., Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. b) pont, 45. 
§ (2) bek., PK 42.]. 
BH1998. 615. II. A jogutód biztosító helytállási kötelezettsége esetén a per a munkaügyi bíróság hatáskörébe 
tartozik, függetlenül attól, hogy a követelését érvényesíteni kívánó munkavállaló a biztosítóval sem 
munkaviszonyban, sem munkaviszony jellegu jogviszonyban nem állt [Pp. 22. § (2) bek.]. 
BH1997. 587. Az önkormányzat a tulajdonosi jogainak gyakorlása során okozott kárért az általános 
szabályok szerint felel, és a hatásköri szabályok is ennek megfeleloen alkalmazandók [Ptk. 112. § (1) bek, 
339. § (1) bek., 349. §, Pp. 11. §, 22. § (1) bek., 23. § (1) bek., PK 42. sz.]. 
BH1997. 362. Ha a felszámoló az adós gazdálkodó szervezet vagyontárgyra bejegyzett - egyébként csak a 
vagyontárgy értékesítésével megszuno - zálogjog megszüntetését kéri, kérelme elbírálása nem a felszámolási 
eljárást lefolytató, hanem a perbíróság hatáskörébe tartozik [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 38. § (1) és (3) bek., 48. 
§ (2) bek., Pp. 22. § (1) bek., 36. § (1) bek.]. 
BH1997. 261. Az ingyenes vagyonjegy megszerzésének lehetoségét a jogszabály egyértelmuen a 
munkaviszony fennállásához kötötte. A felek ezzel kapcsolatos jogvitája a munkaviszonnyal összefüggo 
kérdésben keletkezett jogvita, amelynek elbírálása a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik [94/1988. (XII. 
22.) MT r. 1. §, Pp. 22. § (2) bek.]. 
BH1997. 234. I. Hatáskörrel nem rendelkezo bíróság illetékességének a felek nem vethetik alá magukat [Pp. 
22. § (1) bek., 23. § (1) bek., 41. § (1)-(2) bek.]. 



BH1997. 187. Munkaköri leírásban meghatározott, havi alapbér és túlmunkadíjazás ellenében végzett 
munkakör ellátása - elnevezése ellenére - nem meghatározott ügy ellátására kötött megbízási szerzodésnek, 
hanem munkaviszonynak minosül. [Ptk. 474. § (1) bek., Pp. 22. § (2) bek., 45. § (2) bek.]. 
BH1996. 539. Az ún. próbamunkában való megállapodás nem hoz létre munkaviszonyt, ha a felek között 
függoséggel és a munkáltató széles köru utasítási jogkörével járó, a próbamunkák tekintetében 
munkabérfizetést eloíró megállapodás nem jön létre. Ezért az e jogviszony alapján végzett munka díjazása 
iránti követelés elbírálása az általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. §, 45. § (2) bek.]. 
BH1996. 371. A munkaügyi bíróság hatáskörét nem érinti a munkavállaló személyében bekövetkezett 
jogutódlás [Pp. 22. § (2) bek., 45. § (1) bek., 351. § (1) bek., MK 160. sz.] 
BH1996. 370. A munkaügyi bíróság hatáskörét nem érinti a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás 
[Pp. 22. § (2) bek., 45. § (2) bek., Ptk. 332. §, MK 160. sz.]. 
BH1996. 263. A büntetoeljárásról szóló törvényben szabályozott kártalanítási eljárás az ügyben egyébként 
illetékes büntetobíróság székhelye szerint illetékes polgári helyi bíróság hatáskörébe tartozik. Ennek a 
bíróságnak kell döntenie mind a kártalanítási igény jogalapja, mind pedig az összegszerusége kérdésében 
[Be. 383. § (1) bek., 385. § (3) bek., 385/B. § (1) bek., Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. a) pont, 23/1995. (IV. 
5.) AB hat.]. 
BH1996. 247. A büntetoeljárásról szóló törvényben szabályozott kártalanítási eljárás az ügyben egyébként 
illetékes büntetobíróság székhelye szerint illetékes polgári helyi bíróság hatáskörébe tartozik. Ennek a 
bíróságnak kell döntenie mind a kártalanítási igény jogalapja, mind pedig az összegszerusége kérdésében 
[Be. 383. § (1) bek., 385. § (3) bek., 385/B. §, Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. a) pont, 23/1995. (IV. 5.) AB 
hat.] . 
BH1996. 208. A polgári és munkaügyi jogviták elhatárolásánál irányadó körülmények [Mt. 199. § (3) bek., 
1972. évi IV. tv. 23. § (1) bek., Pp. 22. § (2) bek.]. 
BH1996. 100. I. A büntetoeljárásról szóló törvényben szabályozott kártalanítási eljárás a helyi bíróság 
hatáskörébe tartozik. Ezért az eljárás lefolytatására az ügyben egyébként illetékes büntetobíróság a székhelye 
szerint illetékes polgári helyi bíróságnak küldi meg az iratokat [1973. évi I. tv. (Be.) 383. §, 385/A. §, 385/B. 
§, 385/D. §, Pp. 22. § (1) bek., 29-30. §, 37. §, 23/1995. (IV. 5.) AB hat.]. 
BH1995. 520. Külföldön történo munkavégzésre kötött munkaszerzodés alapján felvett ellátmány 
visszafizetésére irányuló követelés elbírálása a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. § (2) bek., 
129. § (1) bek., 158. § (2) bek., 251. § (1) bek., 351. § (1) bek.]. 
BH1995. 480. Ha a felek a szerzodésben a Fovárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötötték ki, de a per a 
helyi bíróság hatáskörébe tartozik, eljáró bíróságként csak a helyi bíróságot lehet kijelölni. A szerzodésben 
foglalt kikötés a fováros területén muködo helyi bíróság kijelölése útján veheto figyelembe [Pp. 22-23. §, 36. 
§ (1) bek., 41. § (1) és (2) bek., 45. § (2) bek.]. 
BH1995. 435. A munkavállaló baleseti kártérítési igénye a munkaviszonyából eredo igény, amelyért a 
munkáltató a Munka Törvénykönyvének szabályai szerint tartozik felelosséggel. A munkáltató 
felelosségbiztosítása alapján a biztosítási szerzodés körébe eso követelések tekintetében a biztosító a 
munkáltató helyett felel, ezért a biztosítóval szemben indított, a munkaviszonyból eredo kártérítési igény 
érvényesítése iránti per a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. § (2) bek.]. 
BH1995. 244. A mezogazdasági termeloszövetkezetnek a vagyonnevesítés tárgyában hozott határozatát a 
cégbíróság törvényességi felügyeleti jogkörében nem vizsgálhatja felül; az ilyen határozatot keresettel a helyi 
bíróság elott lehet megtámadni [1989. évi 23. tvr. 18/A. § (2) bek., 1992. évi I. tv. 13. § (1) és (3) bek., 1992. 
évi II. tv. 11. § (4) bek., Pp. 22. § (1) bek.]. 
BH1995. 222. II. Az alávetéses illetékességi kikötés nem eredményezheti azt, hogy a felek mellozzék a jogvita 
elbírálására irányadó hatásköri szabályokat [Pp. 22. §, 23. § (1) bek. a) pont, 29. § (1) bek., 41. § (2) bek.]. 
BH1995. 118. A pertárgy értékének megállapításánál a kamatok - függetlenül attól, hogy ügyleti vagy 
késedelmi kamatról van szó - akkor sem vehetok figyelembe, ha már lejárt kamatokat kíván a jogosult 
érvényesíteni. Ha a bíróság hatáskörét a perérték alapozza meg, a kamatokat a perérték számításánál 
figyelmen kívül kell hagyni, és az alacsonyabb összeg alapján kell a hatáskört megállapítani [1990. évi XCIII. 
tv. 39. § (1) bek., 40. § (1) bek., Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. a) pont, 24. § (1) bek., 25. § (4) bek., 36. § (1) 
bek.]. 
BH1995. 69. Vállalkozási jogviszonyból eredo követelés teljesítésére irányuló kereset elbírálása az általános 
hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. § (1) bek., 45. § (2) bek., Ptk. 389. §]. 
BH1994. 559. A megyei bíróság hatáskörébe tartozik a gazdálkodó szervezetek egymás elleni vagyonjogi pere 
akkor is, ha a per tárgyának értéke csak az áfa összegére figyelemmel haladja meg a tízmillió forintot [Pp. 22. 
§ (1) bek., 23. § (1) bek. a) pont, 27. § (1) bek.]. 



BH1994. 546. A munkaszerzodésben kikötött óvadékkal kapcsolatos jogvita elbírálása a munkaügyi bíróság 
hatáskörébe tartozik [Pp. 22. § (2) bek., Ptk. 270. §]. 
BH1994. 439. A csodeljárásban kirendelt vagyonfelügyelo jogosult - az általános szabályok szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróságnál - biztosítási intézkedések elrendelését kezdeményezni, ha 
az adós gazdálkodó szervezet részérol olyan magatartást észlel, amely veszélyezteti a hitelezok követeléseinek 
kielégíthetoségét [1991. évi IL. tv. 14. § (2) bek. c) pont, Pp. 30 § (1) bek., 22. § (1) bek., 1979. évi 18. tvr. 
108. §, 114. §]. 
BH1994. 418. A perújítás elbírálására vonatkozó hatásköri és illetékességi szabályt a Pp. módosítása nem 
érintette [Pp. 22. § (1) bek., 349. §, 263. § (1) bek., Pp. 45. §]. 
BH1994. 417. A lakásépítés munkáltatói támogatásával összefüggésben keletkezett jogvita elbírálása nem 
tartozik a munkaügyi bíróság hatáskörébe [Pp. 22. § (1)-(2) bek., 349. §, 275/A. § (2) bek., 48I1982. (X. 7.) 
PM-ÉVM r. 21. § (1) bek., 26/1971. (VI. 24.) PM-ÉVM-MüM. r. 18. § (5) bek.). 
BH1994. 388. A nemzetközi szállítmányozási szerzodéssel kapcsolatos perek elbírálása a megyei bíróság 
hatáskörébe tartozik; nem minosül ilyen pernek azonban, ha a megbízó követelését nem a szállítmányozóval, 
hanem a szállítmányozó által a biztosítóval kötött szerzodés folytán a biztosítóval szemben érvényesíti [Pp. 
22. § (1) bek., 36. § (1) bek.]. 
BH1994. 83. Újítási díj megfizetése iránti igény elbírálásánál irányadó hatásköri szabályok [Pp. 22. §, 23. § 
(1) bek. c) pont, 45. § (1) bek.]. 
BH1993. 775. Annak a kérdésnek az elbírálása során, hogy a peres felek között létrejött jogviszony 
munkaviszony vagy vállalkozási jogviszony-e, és ehhez képest mely bíróság hatáskörébe tartozik a per 
eldöntése, a bíróságnak - különösen bonyolult és ellentmondásos tényállás esetén részletes, az összes 
körülményre kiterjedo bizonyítást kell lefolytatnia a hatáskör megállapíthatósága érdekében [1992. évi XXII. 
tv. 1. §. (1) bek., Ptk. 389. §., Pp. 22. §. (1) bek., 349. §.]. 
BH1993. 616. A termeloszövetkezeti közgyulés vagyonnevesítés tárgyában hozott határozatának 
felülvizsgálata az általános hatásköru bíróságtól kérheto [1992. évi II. tv. 11. § (4) bek., 1992. évi I. tv. 13. §, 
Pp. 22. §, 45. §]. 
BH1993. 531. A kölcsönszerzodésen alapuló jogvita elbírálása a helyi bíróság hatáskörébe tartozik. Ha az 
elszámolás kapcsán az ellenérdeku fél munkabér-követelése tekintetében is jogvita keletkezik, azt a jogosult 
csak munkaügyi perben érvényesítheti [Ptk. 523. §, Pp. 22. § (1) bek., 1992. évi XXII. tv. 199. § (1)-(3) bek.]. 
BH1993. 450. A Polgári perrendtartásnak a bíróságok hatáskörére és illetékességére vonatkozó, 1993. 
január hó 1. napján hatályba lépett rendelkezéseit az eljáró bíróságok kijelölése során alkalmazni kell akkor 
is, ha a bíróságok hatáskörük hiányát megállapító végzései 1993. január hó 1. napját megelozoen jogerore 
emelkedtek, de az említett idopontban az eljáró bíróság kijelölése még folyamatban volt [Pp. 45. §, 22. § (1) 
bek., 23. § (1) bek., 1992. évi LXVIII. tv. 28. § (1) bek., 31. § c) pont). 
BH1993. 433. Az illetékességre vonatkozó megállapodás csak a hatáskörrel rendelkezo bíróságra 
vonatkozhat [Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. a) pont, 45. §]. 
BH1993. 431. Szövetkezet vagy szervei által hozott határozat felülvizsgálatát a sérelmet szenvedett tag a helyi 
bíróságtól kérheti [1992. évi I. tv. 13. § (1) bek., Pp. 22. § (1) bek.]. 
BH1993. 361. A vagyonnevesítésre vonatkozó közgyulési határozat felülvizsgálatára a Pp. általános 
szabályait kell alkalmazni [1988. évi VI. tv. 3. §, 1992. évi II. tv. 11. § (4) bek., 1992. évi I. tv. 13. §, Pp. 22. §, 
45. §]. 
BH1993. 205. A munkáltató a munkaviszonnyal kapcsolatos igényének érvényesítése iránti munkaügyi 
jogvitát kezdeményezhet. Munkaügyi jogvitának minosül a munkáltató és a szakszervezet között keletkezett 
jogvita is, ezért annak elbírálása a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik [Mt. 16. §, 199. § (1)-(3) bek., Pp. 
22. § (2) bek.]. 
BH1993. 99. Kizárólagos illetékességre vonatkozó kikötött megállapodás a hatáskör szempontjából nem 
veheto figyelembe. (Pp. 22-23. §, 45. §). 
BH1993. 98. Gazdasági társaság a kívülálló (nem tag) ügyvezetojével szemben a munkaviszonyból származó 
követelését a munkaügyi bíróság elott érvényesítheti [Mt. 63. § (1) bek., Mt. V. 84/A. §, új Mt. 199. §, Pp. 22. 
§ (2) bek., 45. §]. 
BH1992. 781. A külkereskedelemmel kapcsolatos kizárólagos illetékességi szabály nem alkalmazható, ha a 
kötelezett magánszemély [Pp. 22. § (1) bek., 29. § (1) bek., 129. § (1) bek., 367. § (1) bek. a) pont]. 
BH1992. 717. Az "utcaközösség" magánszemélyek önkéntes társulása és mint ilyen nem, illetve csak az összes 
magánszemély perben állása esetén perképes. Ha az utcaközösség által rendelt munkák hibáit az 
önkormányzat javíttatja ki, ennek költségeit az eredeti kivitelezovel szemben az önkormányzat 



engedményesként érvényesítheti. Ez esetben a perre a helyi bíróságnak van hatásköre [Pp. 22. § (1) bek., 23. 
§ (1) bek. a) pont, Ptk. 328. § (1) bek., 331. §]. 
BH1992. 704. A jogszabály erejénél fogva jogutód nélkül megszunt gazdasági társaság és volt tagjai között 
egységes pertársaság nem alakulhat ki, egy ilyen "pertársaságnak" nem lehet perképessége, és - mivel az 
alperes, a volt gmk. tagjai természetes személyek - a perre a Pp. általános szabályai az irányadók [1988. évi 
VI. tv. 332. § (1) - (2) bek., Ptk. 685. § c) pont, Pp. 22. §, 23. §, 51. § a) pont]. 
BH1992. 642. A Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok által okozott károk 
megtérítése iránti igények érvényesítésével kapcsolatos hatásköri és illetékességi szabályok [1991. évi XXX. 
tv. 3. §, Pp. 22. § (1) bek.]. 
BH1992. 507. Nem minosül szövetkezeti tagsági vitának a felek között gépjármu tulajdonjogának 
megállapítása tekintetében keletkezett jogvita. E jogvita eldöntésére a helyi bíróság rendelkezik hatáskörrel 
[Pp. 22. § (1) bek.]. 
BH1992. 339. Ha szövetkezeti tagok nem új szövetkezet alapítása céljából, hanem egy másik szövetkezetbe 
való beolvadás érdekében válnak ki régi környezetükbol, a tagok és a korábbi szövetkezet között 
vagyonmegosztás kérdésében támadt per nem munkaügyi, de nem is gazdasági per, hanem arra az általános 
hatásköri és illetékességi szabályok az irányadók [Pp. 22. § (1) bek., 29. § (1) bek., 45. § (1)-(2) bek., 349. § 
(2) bek., 365. § (1) bek., 1967. évi III. tv. 46. § (2)-(3) bek., 47. § (4) bek.]. 
BH1992. 213. Ipari szövetkezet tagjának az átalányelszámolásos rendszerben történo foglalkoztatásával 
kapcsolatban keletkezett jogvitáját a munkaügyi bíróságnak kell elbírálnia [Pp. 22. § (2) bek., 26/1981. (IX. 
29.) PM-MüM r. 2. § (1) bek.]. 
BH1991. 161. A hatásköri szabályok alkalmazása szempontjából a természetes személy szerzodéses 
üzemelteto által indított per nem tekintheto az üzemeltetésbe adó gazdálkodó szervezet által indított pernek, 
ezért arra nem a Pp. XXV. fejezetének speciális rendelkezései az irányadók [Pp. 22. §, 23. § (1)-(2) bek., 45. 
§, 365. § (1) bek., 366. § (1)-(2) bek.]. 
BH1990. 452. Az ipari szakcsoport által a tagja részére megelolegezett társadalombiztosítási járulék 
megfizetésével kapcsolatban keletkezett vita eldöntése a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. § 
(2) bek., 17/1975. (VI. 14.) MT r. 278/C. § (2) bek.,  26/1981. (IX. 5.) MT r. 19. § (3) bek.]. 
BH1990. 427. Az ún. gesztor szervezet a szakcsoport tagja helyett kifizetett adótartozás megtérítése iránti 
igényét a szakcsoport tagjával szemben az általános hatásköru bíróság elott érvényesítheti [Pp. 22. § (1) bek., 
42/1971. (XII. 17.) Korm. r. 10. § (4) bek., 58/1981. (XI. 19.) MT r. 6. § (1) bek., (2) bek. e) pont]. 
BH1990. 406. A magánszemély tulajdonában levo üzlethelyiségre kötött bérleti szerzodés felmondásából 
eredo jogvita eldöntésére az általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a 
bérleti szerzodést köto felek az üzletben folytatandó tevékenységre munkaviszonyt is létesítettek [Pp. 22. § (1) 
bek., 157. §, Ptk. 423. §]. 
BH1990. 261. A sajtóközlemény utján megvalósult jogsértésbol eredo kártérítési igény érvényesítésére az 
általános hatásköri szabályok az irányadóak. Az ilyen igény érvényesítésének az elozetes igénybejelentés nem 
feltétele [Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. a) és c) pontja, 342-343. §]. 
BH1989. 463. A társadalombiztosítási követelés megfizetésére egyetemlegesen kötelezett az e tárgyban hozott 
határozat ellen a munkaügyi bírósághoz fordulhat keresettel [1975. II. tv. 113. § (2) bek., 1981. I. tv., Pp. 22. 
§ (2) bek., 17/1975. (VI. 14.) MT r. 250. § (1) bek., 259. §., 327. §]. 
BH1989. 375. II. Ha a felek a dolgozó lakásépítésének támogatására 1983. január 1-je elott kötöttek 
szerzodést, a szerzodés megszegésébol eredo jogvita elbírálásánál a korábbi jogszabály, a 26/1971. (VI. 24.) 
PM-ÉVM-MüM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni [Ptk. 7. §, Pp. 22. §, 48/1982. (X. 7.) PM-ÉVM r. 21. 
§ (1) bek.]. 
BH1989. 31. Ha a törvényi engedményes gazdálkodó szervezet magánszemély jogosult helyébe lép, a 
hatásköri szabályok alkalmazása során akkor sem a Pp. XXV. fejezetének rendelkezései, hanem annak 
általános szabályai az irányadók, ha a perben az ellenérdeku fél is gazdálkodó szervezet [Pp. 22. § (1) bek., 
Ptk. 329. § (1) bek., 331. §, 558. § (1) bek.]. 
BH1987. 316. A lefoglalt bunjelek megorzése nem államigazgatási jellegu tevékenység, így az ennek során 
bekövetkezett károsodások miatt érvényesített igény nem tartozik a megyei bíróság hatáskörébe. Más a helyzet 
akkor, ha a károsult arra hivatkozik, hogy a lefoglalt dolgok nem voltak tárgyai az eljárásnak, így a 
lefoglalásra nem volt jogi lehetoség. Ebben az esetben a károkozás kapcsolatba hozható közhatalmi jellegu 
tevékenységgel, és államigazgatási jogkörökben okozott kárnak minosülhet [Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. 
b) pont, Ptk. 339. § (1) bek., 349. § (1) bek.]. 
BH1987. 243. Kisajátítási kártalanítási összegnek az államigazgatási szerv részérol történt késedelmes 
kifejezése olyan kamatfizetési kötelezettségnek szolgálhat alapul, amely nem vonható az államigazgatási 



jogkörben okozott kár fogalma alá. Ezért a per elbírálása a helyi bíróság hatáskörébe tartozik [Pp 22. §, 23. 
§ (1) bek. b) pont, Ptk 301. § (1) bek., 349. §, PK 42. sz.]. 
BH1986. 420. Hatáskör szempontjából a munkaviszony elhatárolása a polgári jogi szerzodéses 
kapcsolatoktól [Pp. 22. §, 129 § (1) bek., Ptk. 7. §]. 
BH1986. 36. Olyan esetben is helye lehet az eljáró bíróság kijelölésének, amikor a kereset tárgyában már 
valamely bíróság - utóbb hatályon kívül helyezett ítéletet hozott [Pp. 22-23. §, 29. § (1) bek., 45. § (1) és (2) 
bek., 366. § (1) bek., 396. §, Ptk. 685. § c) pont]. 
BH1985. 494. A meghalt termeloszövetkezeti tagnak a szövetkezettel tagsági viszonyban nem álló örököse és 
a termeloszövetkezet között a megszunt tagsági viszonyból eredo igény érvényesítésével kapcsolatban 
keletkezett jogvitára a tagsági vitákat eldönto szerveknek nincs hatásköre, az igényt az általános hatásköru 
bíróság elott kell érvényesíteni [Pp. 22. § (2) bek., 28. §. 129. § (1) bek., 158. § (1)-(2) bek., 349. § (2) bek., 
357. § (2) bek., 7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 118. § (2) bek., 12/1977. (III. 12.) MÉM sz. r. 107. §]. 
BH1985. 484. A gazdasági munkaközösség nem jogi személy és nem a Ptk. 685. §-ának c) pontjában 
meghatározott gazdálkodó szervezet. Az ellene indított per nem gazdasági per, és annak elbírálására a 
hatáskört és illetékességét az általános eljárási szabályok határozzák meg [Pp. 22. §, 29. § (1) bek., 366. § 
(1)-(2) bek., Ptk. 573-574. §, 685. § c) pont, 28/1981. (IX. 9.) MT sz. r. 1. § (1) bek., 2. § (2) bek.]. 
BH1985. 432. Ha az üzlet szerzodéses üzemeltetoje a saját nevében köt gazdálkodó szervezettel szerzodést, és 
ebbol eredoen a gazdálkodó szervezet az üzemelteto ellen pert indit, a perre az alperes lakóhelye szerinti 
bíróságnak van hatásköre és illetékessége [Pp. 45., 22. §, 29. § (1) bek., 34/1983, (IX. 22.) MT sz. r. 3. §]. 
BH1983. 493. A nappali tagozaton iskolai képzésben résztvevokkel kötött tanulmányi szerzodésekkel 
kapcsolatos jogviták eldöntése az általános hatásköru bíróságra tartozik [Pp. 22. § (1) és (2) bek., 17/1979. 
(XII. 1.) MüM sz. r. 9. §, 7/1972. (IX. 15.) MM sz. r. 19. §]. 
BH1980. 452. A termeloszövetkezeti tag örököse és a termeloszövetkezet között a megszunt tagsági viszonyból 
eredo jogvita eldöntése a járásbíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. § (2) bek., 45. § (2) bek., 349. § (2) bek., 
7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 118. § (2) bek., 12/1977. /(III. 12.) MÉM sz. r. 107. §]. 
BH1980. 451. Nem tartozik a munkaügyi bíróság hatáskörébe a szövetkezet és a tagja között keletkezett vita, 
ha az olyan tagsági viszonyból származik, amely nem a munkavégzéssel kapcsolatos és túlnyomórészt vagyoni 
jellegu. Ebbol következoen a munkaügyi bíróság hatáskörébe csak azok a szövetkezeti tagsági jogviták 
tartoznak, amelyeknek elozetes elbírálását jogszabály a szövetkezet szerveinek (szövetkezeti döntobizottság, 
közgyulés, küldöttgyulés) hatáskörébe utalja [Pp. 22. § (2) bek., 45. § (2) bek., 129. § (1) bek., 315. § (4) bek., 
349. § (2) bek., 1972. évi IV. tv. 23. § (1) bek.]. 
BH1980. 173. A jó hírnév védelmével kapcsolatos igény érvényesítése a járásbíróság hatáskörébe tartozik. 
Nincs azonban akadálya annak, hogy a felperes a megyei bíróság hatáskörébe tartozó követeléssel együttesen 
érvényesítsen a megyei bíróság elott olyan követelést, amelynek az elbírálása egyébként a járásbíróság 
hatáskörébe tartozna [Pp. 22. §, 23. § (1) bek. c) pont]. 
BH1980. 172. A szerzodéseket nem az azokban használt kifejezések, hanem valóságos tartalmuk szerint kell 
minosíteni. A munkaviszony elhatárolása a polgári jogi szerzodéses kapcsolatoktól [Pp. 22. §, 129. § (1) bek., 
Ptk. 7. §]. 
BH1979. 35. A perújítás megengedésének alapjául szolgálhat az olyan bizonyíték is, amelyre a fél a perben 
hivatkozott, de a bíróság érdemben nem bírált el, feltéve hogy az elbírálás esetén reá kedvezo határozatot 
eredményezett volna [Pp. 22. § (1) bek., 260. § (1) bek. a) pontja, 266. § (1)-(2) bek.]. 

23. § (1) A megyei bíróság hatáskörébe tartoznak: 
a) azok a vagyonjogi perek, amelyek tárgyának értéke az ötmillió forintot meghaladja, kivéve a házassági 

vagyonjogi pert, ha azt a házassági perrel együtt indítják meg; 
b) azok a perek, amelyeket a közigazgatási jogkörben eljáró személyek által hivatalos eljárásukban okozott károk 

megtérítése iránt indítanak; 
c) a szerzoi és a szomszédos jogi perek - ideértve a közös jogkezelés körébe tartozó jogok és díjigények 

érvényesítése iránt indított pereket is -, valamint az iparjogvédelmi perek és a Ptk. 86. § (3)-(4) bekezdésében 
meghatározott jogokkal kapcsolatos perek; 

d) a nemzetközi árufuvarozási vagy szállítmányozási szerzodéssel kapcsolatos perek; 
e) a cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelenségének megállapítása iránti perek, a cég szervei 

határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított perek, a cégek és tagjaik közötti, a tagsági jogviszonyon alapuló 
perek, továbbá a kérelemnek helyt adó cégbírósági bejegyzo végzés hatályon kívül helyezése iránt indított perek; 

f) a megyei bíróság által nyilvántartásba vett, cégnek nem minosülo szervezetek (pl. alapítvány) ellen a 
törvényességi felügyeletet gyakorló szerv (pl. ügyész, miniszter) által, illetve az ilyen szervezetek ellen annak tagja 
által indított perek; 



g) a személyhez fuzodo jogok megsértése miatt keletkezett polgári jogi igények érvényesítése iránt indított perek; 
h) az értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek; 
i) a közigazgatási perek (XX. fejezet), a 349. § (5) bekezdésében meghatározott perek kivételével; 
j) a sajtóhelyreigazítási perek (XXI. fejezet); 
k) a tisztességtelen szerzodési feltételek megtámadása [Ptk. 236. § (2) bek. c) pont] iránt indított perek; 
l) azok a megállapításra irányuló (123. §) perek, amelyek esetében a per tárgyának értéke - ha a marasztalás 

kérheto lenne - meghaladná az a) pontban meghatározott értéket; 
m) a 2. § (3) bekezdésében meghatározott kártérítési perek; 
n) azok a perek, amelyeket törvény a megyei bíróság hatáskörébe utal. 

A megyei bíróság kivételes hatáskörét a törvény perértéktol függetlenül meghatározott pertípusok 
megjelölésével [b)-g) pontok], utaló szabály alkalmazásával [h) pont] és vagyonjogi perekben perérték 
meghatározásával szabályozza [a) pont]. 
a) ponthoz 
E rendelkezés alkalmazásakor vagyonjoginak azt a pert kell tekinteni, amelynek anyagi kihatása van - 
függetlenül attól, hogy a pénzbeli követelés adott esetben nemvagyoni jellegu jog megsértéséhez kapcsolódik 
mint kártérítési igény (BH1991. 392., BH1991. 476.). Vannak ugyanakkor - a törvény által eleve kivételnek 
tekintett házassági vagyonjogi pereket meghaladóan - olyan vagyonjogi perek, amelyek a törvény 
rendelkezése alapján akkor sem tartoznak a megyei bíróság hatáskörébe, ha a perérték a tíz millió forintot 
meghaladja, mégpedig: 
- a végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perek (Pp. 367. §), valamint 
- az igényper (Pp. 373. §). 
Speciális rendelkezést tartalmaz e körben a Pp. 28. §-a, amely kizárja a megyei bírósági hatáskör 
érvényesülését a feltételek fennállása esetén is akkor, ha az alperes már az érdemi ellenkérelmét [Pp. 139. § 
(1)] eloterjesztette. 
A perérték számításával kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Pp. 24-26. §-ai tartalmazzák. A perértéktol 
függo hatásköri szabályok helyes alkalmazása szempontjából itt is ki kell emelni azt, hogy a fokövetelés 
járulékai (kamat, költség stb.) nem vehetok számításba a perérték meghatározásánál akkor sem, ha a fél a 
már lejárt kamatokat tokésítette s annak megfizetését határozott összegben kéri (BH1995. 118.). Ha azonban 
önálló keresettel érvényesítik a járulék-igényt, értelemszeruen e fenti szabály nem érvényesül. 
A bírói gyakorlat egységes abban, hogy nem tekinti a fokövetelés járulékának az ÁFA összegét, ezért az a 
pertárgy értékének része (BH1994. 559.). 
Az Országos Ítélotábla muködésének megkezdésétol, 2003. január 1. napjától kezdodoen az 1999. évi CX. 
törvény e rendelkezést két körben is módosította. Egyrészt a hatásköri értékhatárt 5 millió forintra 
leszállította (bovítve ekként a megyei (fovárosi) bíróság elso fokú hatáskörébe tartozó ügyek számát), 
másrészt viszont a perértéktol független elso fokú bírósági hatáskört a házassági vagyonjogi perek esetében 
csak azokra tartotta fenn, amelyeket a házassági perrel együtt indítottak meg. 
A módosított rendelkezéseket foszabályként a 2003. január 1. napja után indult ügyekben kell alkalmazni. Az 
1999. évi CX. törvény 165. § (2) bekezdése az ekkor már folyamatban lévo ügyeket érinto sajátos rendelkezést 
tartalmaz. Ennek értelmében az elso fokú bíróság azokat az egy évnél nem régebben érkezett ügyeket, amelyek 
a módosított szabály alapján a megyei bíróság elso fokú hatáskörébe tartoznak, megküldi a megyei 
bíróságnak, ha az ügyben a perindítás hatálya még nem állt be: azaz a bíróság a keresetlevelet az ellenérdeku 
féllel még nem közölte (Pp. 128. §). Az egy évnél nem régebben érkezett fizetési meghagyásos ügyet az elso 
fokú bíróság akkor küldi meg a megyei bíróságnak, ha a meghagyás kibocsátására 2003. január 1. napjáig 
még nem került sor. A törvény egyértelmu szóhasználatából következoen ilyen esetben az elsofokú bíróságnak 
nem kell az áttételrol külön végzéssel rendelkeznie, s a megküldésre vonatkozó intézkedéssel szemben a feleket 
jogorvoslat sem illeti meg [Pp. 233. § (3) b)]. Az elsofokú bíróság esetleges téves intézkedését ilyen esetben a 
megyei bíróság észleli. Önként adódna az a megoldás, hogy ilyenkor a megyei bíróság ugyancsak alakszeru 
határozat nélkül az iratokat az elsofokú bíróságnak visszaküldi. Miután az ilyen intézkedésnek nincs 
kötoereje, eloállhatna az a helyzet, hogy egy adott periratot több esetben is meg-, illetve visszaküldené a 
helyi, illetve a megyei bíróság. A megoldás erre a helyzetre abból következik, hogy a hivatkozott törvény a 
hatáskör hiányához társuló egyéb rendelkezés alól nem tesz kivételt. Ezért ha a megyei bíróság álláspontja 
szerint a részére megküldött ügy elbírálására nincs hatásköre, alakszeru határozattal kell rendelkeznie ez 
okból az áttételrol. 
b) ponthoz 



A közigazgatási jogkörben okozott károkért való felelosség megállapításának feltételeit a Ptk. 349. §-a 
szabályozza. E rendelkezések figyelembevételével csak akkor beszélhetünk a b) pont hatálya alá vonható 
perrol, ha a kár 
- közigazgatási (hatósági) - és ezzel egy tekintet alá eso bírósági vagy ügyészségi - jogkör gyakorlásával és 
- az eljáró személy hivatalos eljárásával összefüggésben keletkezett, 
- a rendes jogorvoslatot kimerítették és 
- rendes jogorvoslattal a kár nem volt elhárítható. 
A fenti együttes feltételek bármelyikének hiánya kizárja a közigazgatási jogkörben okozott kárért felelosség 
megállapíthatóságát. 
A közigazgatási (államigazgatási) jogkör fogalma alatt a közhatalom gyakorlása során kifejtett szervezo, 
intézkedo tevékenységet vagy mulasztást kell érteni (PK 42. számú állásfoglalás, BH1986. 421.). Éppen ezért 
az adott szerv muködéséhez szükséges, de a hatósági jogkör fogalmába nem vonható kiegészíto (technikai, 
gazdasági, muszaki) tevékenységre, vagy akár a díj ellenében nyújtott szolgáltatásra visszavezetheto 
károkozás nem tartozik e rendelkezés hatálya alá (BH1987. 86.). 
A hivatalos eljárás fogalma az adott közigazgatási jogkör gyakorlásának tartalmi és formai elemei alapján 
értelmezheto. Tartalmi szempontból csak azok az intézkedések vagy mulasztások sorolhatók ebbe a körbe, 
amelyek ténylegesen hozzá tartoznak az adott jogkör ügyintézési szabályaihoz. Az olyan károkozás, amely a 
jogkör gyakorlása kapcsán, de nem az annak szorosan vett ellátása érdekében kifejtett tevékenységbol ered, 
nem minosül hivatalos eljárás során okozott kárnak (pl. az építési engedély ügyeket intézo személy az ügyfélre 
véletlenül ráborítja a kávéját és ezzel tönkreteszi ruházatát). Formai szempontból ugyancsak nem tekintheto 
hivatalosnak az olyan eljárás, amit a jogkör gyakorlója például szabadidejében fejt ki, de akkor sem, ha a 
hivatalos eljárás ideje alatt máshol és más jellegu tevékenységével okoz kárt az eljáró személy. 
A rendes jogorvoslat alatt az irányadó külön jogszabályokban meghatározott jogorvoslati lehetoségeket kell 
érteni. Nem minosül rendes jogorvoslatnak például, ha az ügyfél a sérelmes határozat ellen biztosított 
fellebbezési jog helyett az ügyintézo felettesénél szóban fejti ki az eljárással kapcsolatos kifogásait, vagy 
például a határozat elleni fellebbezés helyett az ügyintézovel szemben bünteto feljelentést tesz. 
A rendes jogorvoslattal elhárítható kár alatt az olyan károkat érthetjük, amelyek a jogorvoslatra nyitva álló 
határido alatt még nem következtek be, s a jogorvoslat igénybevétele objektíve alkalmas arra, hogy kizárja a 
károsodást. Ilyen esetben a jogorvoslat hiánya miatt következik be a kár. A károsult mulasztásának tényéhez a 
jogalkotó a közigazgatási jogkör gyakorlásával összefüggo speciális kártérítési felelosség mellozésének 
jogkövetkezményét fuzi. 
Ha a kár a rendes jogorvoslat igénybevételét megelozoen már bekövetkezett, vagy késobb következett be 
ugyan de úgy, hogy azt az elmulasztott jogorvoslati eljárás sem lett volna képes megakadályozni, az egyéb 
feltételek megléte esetén a kártérítési igény a Ptk. 349. §-a szerint bírálandó el. 
Fontos itt kihangsúlyozni, hogy e kártérítési szabályok csak a kívülálló harmadik személyeknek okozott 
károkra irányadóak. Olyan esetben, amikor a hatóság szerzodéses viszonyából ered a kártérítési igény (pl. 
szerzodésszegésre alapítottan), vagy a kárt az eljáró ügyintézo okozza a saját hatóságának, nem beszélhetünk 
közigazgatási jogkörben okozott kárról. Az ilyen viták eldöntése az alapul szolgáló jogviszonyra irányadó 
általános szabályok szerint történik. 
c) ponthoz 
A szerzoi jogi perek fogalmát, az ilyenkénti minosítés megállapítását vagy mellozését indokoló tényeket a PK 
286. számú állásfoglalás részletesen taglalja. Eszerint a szerzoi alkotás (mu) létrehozásával, 
felhasználásával, hasznosításával és a szerzoi jogok védelmével kapcsolatos jogviszonyból eredo perek 
tartoznak e fogalomba. A szerzoi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben szabályozott egyes 
rendelkezésekre alapított jogvitákat azonban az állásfoglalás iránymutatása a hatásköri szabályok 
alkalmazása során kivesz a szerzoi jogi perek közül. Ezek azok a jogviták, amelyeknél a vagyonjogi elem kerül 
túlsúlyba [PK 286. számú állásfoglalás (3)], s ezért indokolt az általános hatásköri szabályok szerinti eljárás. 
Az iparjogvédelmi perek gyujto fogalom, amely alá az alábbi pertípusok tartoznak 
- a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvényben, 
- az ipari minták oltalmáról szóló 1978. évi 28. törvényereju rendeletben, 2002. január 1. napjától a 
formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvényben, 
- a használati minta oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvényben, 
- a mikroelektronikai félvezeto termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvényben, és 
- a védjegyek és földrajzi árujelzok oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvényben szabályozott mintaoltalmi, 
illetve a Magyar Szabadalmi Hivatal határozatának megváltoztatása iránti perek. 



E jogszabályok külön is rendelkeznek - részben a szabadalmi ügyekben irányadó törvényi szabályokra 
utalással - az indítható perek megyei (fovárosi) bírósági hatáskörbe tartozásáról, egyes pertípusoknál a 
Fovárosi Bíróság kizárólagos illetékességét is kimondva. 
Az újítási díj iránti perek nem tartoznak sem a szerzoi jogi sem az iparjogvédelmi perek kategóriájába, ezért 
azokra még akkor is az általános hatásköri szabályok az irányadóak, ha az újítás megalkotójának 
(szerzojének) személye is vitás (BH1994. 83.). 
Az 1999. évi CX. törvény 2003. január 1. napjától kezdodo hatállyal e törvényhely szabályát többirányúan 
módosította. A szerzoi jogi perek körében a módosítás alapvetoen a már hivatkozott PK 286. számú 
állásfoglalás iránymutatásának mellozését jelenti annak kimondásával, hogy szerzoi jogi perek alatt az ún. 
közös jogkezelo szervek által indított pereket is érteni kell. A módosító törvény indokolása szerint az 
állásfoglalás korábban azért született, hogy a Legfelsobb Bíróságot mentesítse az e körbe eso másodfokú 
ítélkezéssel járó feladatok alól. Az Országos Ítélotábla felállítása az állásfoglalás indokát meghaladottá teszi. 
A módosított rendelkezés értelmében megyei bírósági hatáskörbe kerülnek a Ptk. 86. § (3)-(4) bekezdésében 
szabályozott jogokkal kapcsolatos perek, így 
- az olyan szellemi alkotások védelmével kapcsolatos jogviták, amelyekrol külön jogszabály nem rendelkezik, 
de amelyek társadalmilag széles körben felhasználhatók és még nem váltak közkinccsé, illetve 
- a vagyoni értéku gazdasági, muszaki és szervezési ismeretek és tapasztalatok személyi védelmével 
kapcsolatos jogviták. 
E kiegészítéssel a törvény a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos valamennyi pertípust felöleli. 
A módosított hatásköri szabályokat a 2003. január 1. napja után indult ügyekben kell alkalmazni azzal 
azonban, hogy az ekkor már folyamatban lévo ügyekben az 1999. évi CX. törvény 165. § (2) bekezdésének 
speciális rendelkezését kell alkalmazni, ha annak feltételei fennállnak (lásd részletesen: az a) ponthoz fuzött 
magyarázatnál). 
d) ponthoz 
Nemzetközinek az árufuvarozást vagy szállítmányozást akkor minosíthetjük, ha a szállítmány a fuvarozás alatt 
legalább két - az 1975. évi 9. törvényereju rendelettel kihirdetett nemzetközi egyezményben (CIM) részes - 
tagállam területét érinti. Az importbizományi szerzodésbol eredo vita akkor sem esik e rendelkezés hatálya 
alá, ha a követelés kizárólag a fuvarozási költségre vonatkozik (BH1997. 42.). 
e) ponthoz 
A cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelenségének megállapítása iránti perek megyei hatáskörbe 
történo utalását az indokolja, hogy a cégbírósági feladatokat a megyei bíróságok látják el. 
2003. január 1. napjától az eljárásjogi törvény módosító rendelkezése kiterjeszti a megyei bíróság hatáskörét 
- a cég szervei határozatának bírósági felülvizsgálata iránt, 
- a cégek és tagjaik közötti, 
- a tagsági jogviszonyon alapuló, valamint 
- a kérelemnek helyt adó cégbírósági bejegyzo végzés hatályon kívül helyezése iránt indított perekre is. 
E módosítással a cégekkel kapcsolatos valamennyi pertípusra kiterjedo egységes hatásköri szabályozás jött 
létre. A módosított rendelkezés hatálybalépésével kapcsolatos az 1999. évi CX. törvény 165. § (2) bekezdése 
(lásd részletesen az a) ponthoz írt magyarázatnál). 
f) ponthoz 
Az 1997. évi LXXII. törvény ennek a pontnak a rendelkezését jelentos mértékben módosította és az 1999. 
január 1. napját követoen indult, a Pp. XX. Fejezetében szabályozott közigazgatási pereket - a 
társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálatára (Pp. 341. §) irányulók kivételével - a megyei 
bíróság hatáskörébe utalta. Az ezt megelozoen indított perekben továbbra is a törvény korábbi rendelkezése 
az irányadó, mely szerint kizárólag az egész országra kiterjedo hatásköru elsofokú közigazgatási szervek 
határozatának felülvizsgálata miatt indított perek tartoznak a megyei bíróság hatáskörébe. 
Az 1999. évi CX. törvény 7. §-a 2000. március 1. napjától kezdodo hatállyal újabb módosítást léptetett életbe. 
A Pp. 349. § új (5) bekezdésének rendelkezésével a társadalombiztosítási határozatok bírósági felülvizsgálata 
iránti pereket a munkaügyi bíróság hatáskörébe utalta, s ezen túlmenoen egyes sajátos közigazgatási 
határozatokkal összefüggo (így a munkaügyi ellenorzés, a munkavédelem keretében hozott közigazgatási 
határozat, a foglalkoztatás elosegítésérol és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján a megyei 
(fovárosi) munkaügyi központ által hozott közigazgatási határozat felülvizsgálatával kapcsolatos) perekre 
ugyancsak a munkaügyi bíróság hatáskörét állapította meg. Ezzel függ össze a most tárgyalt törvényhelynek a 
kivételt nevesíto rendelkezést megváltoztató szabálya, amely ekként nem a Pp. 341. §-ára, hanem a Pp. 349. § 
(5) bekezdésére utal. 



Miután az 1999. évi CX. törvény 7. §-ával - 2000. március 1-jei hatállyal - ugyanezt a törvényi szabályt 
helyezte el a Pp. 23. § (1) bekezdésének i) pontjában, a kétszeres rendelkezést észlelve a most tárgyalt f) 
pontot a 2000. évi CXXXVI. törvény 183. § (2) bekezdése 2001. szeptember 1-jétol kezdodo hatállyal hatályon 
kívül helyezte. 
g) ponthoz 
A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 51. §-a írja elo a törvény által szabályozott és bírói 
útra tartozó ügyekben a megyei bíróságok hatáskörét, ezért az (1) bekezdés h) pontjának utaló szabálya 
alapján a jelenleg hatályos törvényi rendelkezés kétszeres hatásköri rendezésnek minosül. 
Nyilván ez az oka annak, hogy az 1999. évi CX. törvény 2003. január 1. napjától hatályos módosító 
rendelkezése már nem tartalmazza a választottbíróság ítélete vagy az ítéletbe foglalt egyezség 
érvénytelenítése iránti perek külön felsorolását. 
h) ponthoz 
Garanciális jellegu az a rendelkezés, hogy az általános hatáskör alól kivételt csak törvény tehet, alacsonyabb 
szintu jogszabály nem. Ilyen rendelkezést tartalmaznak a c) és g) pontoknál hivatkozott jogszabályok, de 
például 
- a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 80. §-a, 99. §-a, 130. §-a és 146. §-a az ott nevesített 
döntések elleni kifogás elbírálását a fovárosi, megyei bíróság hatáskörébe utalja. 
- A területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény 13. §-a szerint: községgé nyilvánítás esetén, ha a 
választást követoen legkésobb 6 hónapon belül az érdekelt önkormányzatok nem állapodnak meg a vagyon, a 
közigazgatási terület megosztásában, az új közigazgatási határvonalban, arról bármelyik érdekelt 
önkormányzat keresete alapján a megyei bíróság dönt. 
- az 1998. március 1-jétol hatályos, a fogyasztóvédelemrol szóló 1997. évi CLV. törvény 34. § (3) bekezdése a 
hatáskört nem nevesíti, rendelkezésébol azonban egyértelmu, hogy a békélteto testület (tanács) határozatának 
érvénytelenítése iránt indított per megyei bírósági hatáskörbe (és a békélteto testület székhelye szerinti megyei 
bíróság kizárólagos illetékessége alá) tartozik. 
A hatásköri szabályokat módosító 1999. évi CX. törvény 2003. január 1. napján történo hatálybalépésével 
egyidejuleg a jelenlegi h) pont szabálya - változatlan tartalommal - n) pontra módosul. 
A már hivatkozott 1999. évi CX. törvény az ítélotáblák felállításával egyidejuleg megyei bírósági hatáskörbe 
utalja 
- a megyei bíróság által nyilvántartásba vett, cégnek nem minosülo szervezetek (pl. alapítvány) ellen a 
törvényességi felügyeletet gyakorló szerv (pl. ügyész, miniszter) által, illetve az ilyen szervezetek ellen annak 
tagja által indított (új f) pont), 
- a személyhez fuzodo jogok megsértése miatt keletkezett polgári jogi igények érvényesítése iránt indított (új 
g) pont), 
- az értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos (új h) pont), 
- a sajtóhelyreigazítási (új j) pont), 
- a tisztességtelen szerzodési feltételek megtámadása [Ptk. 236. § (2) c)] iránt indított (új k) pont) pereket, 
- azokat a megállapításra irányuló pereket, amelyek esetében a per tárgyának értéke - ha a marasztalás 
kérheto lenne - meghaladná az 5 millió forintot (új l) pont), és 
- a Pp. 2. § (3) bekezdésében meghatározott kártérítési pereket (új m) pont). 
E módosító rendelkezéseket a 2003. január 1. napja után indult ügyekben, valamint az 1999. évi CX. törvény 
165. § (2) bekezdésében foglalt elofeltételek megléte esetén az ekkor már folyamatban lévo perekben is 
alkalmazni kell (lásd részletesen az a) ponthoz fuzött magyarázatnál). 
A helyi vagy megyei bírósági hatáskör megállapítása során a legtöbb problémát felveto perjogi helyzetek a 
következok: 
viszontkereset 
A helyi bíróság hatáskörébe tartozó perben az alperes csak akkor érvényesíthet viszontkeresettel olyan 
követelést, amely a perértéke alapján megyei bírósági hatáskörbe tartozik, ha az igény beszámításra (Ptk. 
296-297. §) alkalmas és a kereset perértékét meghaladó részében nem haladja meg a tíz millió (2003. január 
1. napjától az öt millió) forintot [Pp. 147. § (1)]. 
A megyei bíróság hatáskörébe tartozó kereset esetén nyilvánvaló, hogy e hatáskör kiterjed az olyan 
viszontkeresetre, amely - önálló perlés esetén - a helyi bíróság hatáskörébe tartozna. 
Ha a megyei bíróság hatásköre kizárólag az ott eloterjesztett viszontkereset folytán állapítható meg, nincs 
lehetosége a megyei bíróságnak arra, hogy az egyébként helyi bírósági hatáskörbe tartozó keresetet áttegye, 
hanem a kereset tárgyában is érdemben kell határoznia. 
beszámítás 



Miután a beszámítás összegszeruségében korlátozott tartalommal bír (a kereseti követelés csökkentésére vagy 
elenyésztésére irányul), a perértéktol függo hatáskör esetében értelemszeru, hogy a megyei bíróság érdemben 
határoz az eloterjesztett beszámítás felol akkor is, ha az összegét tekintve helyi bírósági hatáskörbe tartozna. 
Ha azonban a beszámítani kívánt követelés jogalapja szerint megyei bírósági hatáskörbe tartozik, a helyi 
bíróság elott folyó perben az alperes beszámítási kifogással igényét nem, csak - a hatáskörrel rendelkezo és 
illetékes megyei bíróság elott indítandó - önálló perben érvényesítheti. 
keresethalmaz 
Ha a felperes egy keresetlevelében több igényt érvényesít - akár egy akár több alperessel szemben - a 
pertárgy értéke szempontjából az összes követeléseket össze kell adni [Pp. 25. § (3)]. Következésképpen a 
hatáskört az egybeszámított perérték alapján kell megállapítani. 
Csak látszatra hasonló helyzet alakul ki akkor, ha a bíróság a Pp. 149. § (2) bekezdésének alkalmazásával 
több pert egyesít. A pereknek célszeruségi szempontok szerint elrendelt együttes tárgyalása ugyanis nem 
keletkeztet olyan új ügyet, amelyben valóságos keresethalmazzal állunk szemben. Az egyesítés kizárólag azt 
eredményezi, hogy az önállóan eloterjesztett több keresetet a bíróság egy perben tárgyalja. Ebbol pedig az 
következik, hogy ilyen esetben a követelések egybeszámításának nincs helye és a helyi bíróság hatásköre 
akkor is fennmarad, ha az egyesített perek összes perértéke a tíz millió (2003. január 1. napjától az öt millió) 
forintot meghaladja (BH1990. 142.). 
Ha a felperes több jogalapon terjeszti elo a keresetét és ezek közül bármelyikre a megyei bíróság rendelkezik 
hatáskörrel [Pp. 23. § (1) b)-h)], a kereset elbírálása egységesen a megyei bíróság hatáskörébe tartozik 
(BH1993. 234.). A több féllel szemben több jogalapon eloterjesztett kereset esetén ugyanez a hatásköri 
szabály érvényesül a Pp. 23. § (2) bekezdése alapján. 
látszólagos keresethalmaz 
A vagylagos marasztalásra irányuló kereset sajátos fajtája az, amikor a felperes azt úgy terjeszti elo, hogy 
csak az elsodleges kereseti kérelme elutasítása esetére vonatkozik a másodlagos (vagy többes) keresete - ez az 
ún. eshetoleges kereset. Ha az elsodleges kereseti kérelem a jogalapja szerint a megyei bíróság hatáskörébe 
tartozik, nincs probléma. Kérdés azonban, hogy melyik bíróság tekintheto hatáskörrel rendelkezonek, ha csak 
a másodlagos kereseti kérelem jogalapja szerint tartozik a per a megyei bíróság hatáskörébe. Az egyik 
megoldás - hasonlóan a több jogalapon eloterjesztett keresethez - a megyei bíróság hatáskörének 
megállapítása. Ebben az esetben azonban a megyei bíróság a tárgyalást az elsodleges - és helyi bírósági 
hatáskörbe tartozó - kereset tárgyában kell, hogy lefolytassa, s ha e kereseti kérelem alapos, már sor sem 
kerülhet a másodlagos - és a megyei hatáskört megalapozó - kereset tárgyalására. 
A másik megoldás az lehet, hogy a helyi bíróság tárgyalja az ügyet. Ha az elsodleges kereset nem alapos, azt 
részítélettel elutasítja és annak jogerore emelkedését követoen elrendeli a másodlagos kereset áttételét az 
annak elbírálására hatáskörrel rendelkezo megyei bírósághoz. Megítélésünk szerint ez utóbbi álláspont 
helyeselheto, mert ebben az esetben fel sem merül a garanciális hatásköri szabályok sérelme. 
A vagylagos marasztalás iránti keresetek másik típusa az alapul szolgáló jogviszonyból, például abból ered, 
hogy a felek vagylagos szolgáltatást határoztak meg a szerzodés tárgyaként és úgy rendelkeztek, hogy 
valamelyik felet a szerzodés teljesítése során választási jog illeti meg (Ptk. 230. §). Abban az esetben, ha a 
keresetben megjelöltek szerint a vagylagos szolgáltatások értéke nem azonos, felmerülhet a kérdés: az 
alacsonyabb vagy a magasabb érték az irányadó a hatásköri szabályok alkalmazása szempontjából. 
Ebben a kérdésben nincs kialakult gyakorlat. A Polgári perrendtartás magyarázatának (Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest 1976., 262. oldal) szerzoi arra az álláspontra helyezkedtek, hogy ha a választás joga a 
felperest illeti meg, a nagyobb szolgáltatás, ha az alperest illeti meg, a kisebb szolgáltatás értékét célszeru 
perértéknek tekinteni. Ez a megoldás azonban nincs összhangban az illetékrol szóló 1990. évi XCIII. törvény 
(a továbbiakban: Itv.) 40. § (2) bekezdésének rendelkezésével, mely szerint ilyen esetben az illetéket a 
magasabb érték alapulvételével kell megfizetni. Indokolt ezért az ilyen típusú - de a Pp. 25. § (1) 
bekezdésében szabályozott - vagylagos kereseti kérelmek esetén is egységesen a magasabb összeg alapján 
meghatározni a pertárgy értékét, s ennek alapján rendezni a hatáskör kérdését. 

(2) Ha valamelyik pertársra a megyei bíróságnak van hatásköre, a per a megyei bíróság hatáskörébe tartozik. 
A pertársaságnak az eljárásjogi törvény [Pp. 51. § (1)] két formáját szabályozza: az egységes (kényszeru) és 
egyszeru pertársaságot. A hatásköri szabályok alkalmazása során azonban a törvény nem tesz megszorító 
rendelkezést. Ezért ha bármelyik pertársra a megyei bíróság hatásköre fennáll, a pertársaság formájától 
függetlenül a per egységesen a megyei bíróság hatáskörébe tartozik. 
BH2003. 373. A Pp. 385. §-a alapján megindított behajtási perben a felperes nem a saját követelését, hanem 
azt a követelést érvényesíti, amely az o adósát harmadik személyekkel szemben megilleti. Ezért a követelés 
alapjául szolgáló szerzodés választottbírósági kikötése rá nem hat ki. Az eljárásra a bíróságnak van 



hatásköre [1994. évi LIII. tv. 110. § (1) bek., 111. §, 113. §, 1994. évi LXXI. tv. 3. § (1) bek. c) pont, Pp. 23. § 
(1) bek. a) pont, 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 385. §]. 
BH2003. 244. Egyezségi kísérletre idézést csak helyi bíróság elott lehet kérni, kizárólag abban az esetben, ha 
az ügy elbírálására illetékes helyi bíróságnak hatásköre van az - egyezségkötés hiányában perré alakuló - 
eljárás lefolytatására is [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 127. § (2) bek., 129. § (1) bek., 258. § (1) bek.]. 
BH2003. 161. Az alapítványi cél megvalósításának lehetetlenné válása miatt az alapítvány megszüntetése 
iránti per a megyei bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 23. § (1) bek. h) pont, 74/A. §, 74/E. §]. 
BH2003. 46. Családtámogatási ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti per 
elbírálása a megyei bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 23. § (1) bek. i) pont, 324. § (2) bek., 328. § (1) bek., 
349. § (5) bek., 1998. évi LXXXIV. tv., 2000. évi CXIII. tv. 226. §, 259/2000. (XII. 26.) Korm. r. 1. § (2) bek., 
3. § (2) bek. i) pont, 6. § (2) bek.]. 
BH2001. 437. II. A külföldi jog alkalmazhatóságának megállapítása körében vizsgálandó szempontok [1979. 
évi 13. tvr. 24. §, 30. § (1) bek., Pp. 22. §, 23. §]. 
BH2001. 319. A szabadságvesztés végrehajtása a büntetés-végrehajtási szerveknek a közhatalom gyakorlása 
során kifejtett olyan intézkedo tevékenysége, amelyre az államigazgatási jogkörben történt károkozás 
szabályait kell alkalmazni [Ptk. 349. §, Pp. 23. § (1) bek. b) pont, 8/1979. (VI. 30.) IM r., 6/1996. (VII. 12.) 
IM r. 20. §]. 
BH2001. 131. II. Ha több felperes ugyanabban a keresetlevélben több alperes elleni követeléseit érvényesíti, 
a pertárgy értéke meghatározásánál és az ahhoz kapcsolódó megyei bírósági hatáskör megállapításánál a 
követeléseket össze kell számítani [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 25. § (3) bek.]. 
BH2001. 21. A nem közigazgatási jogkörben eljáró állatorvos tevékenységével kapcsolatos kártérítési igény 
elbírálása a helyi bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. b) pont, Ptk. 349. §, 1981. 
évi 3. tvr. 12. §, PK 42. sz.]. 
BH2000. 453. A közjegyzo közhatalmi tevékenységet gyakorol, így e tevékenységgel okozott károk megtérítése 
iránti perek a megyei bíróság hatáskörébe tartoznak [Pp. 23. § (1) bek. b) pont, 28. §, PK 42. sz.]. 
BH2000. 261. A rendorségi logyakorlat során okozott kár nem minosül államigazgatási jogkörben okozott 
kárnak, ezért a bírósági hatáskört illetoen nem a speciális hatásköri szabályok érvényesülnek [Pp. 23. § (1) 
bek. b) pont, 45. § (2) bek., Ptk. 349. § (1) bek., PK 42. sz.]. 
BH2000. 218. "Szabadalommal kapcsolatos más jogvitás ügy"-nek minosül a szabadalmi bejelentéssel 
érintett licenciaszerzodésbol eredo kártérítési ügy is, ezért ennek elbírálására a megyei bíróságnak van 
hatásköre [Pp. 23. § (1) bek. c) és h) pont, 1995. évi XXXIII. tv. 104. § (8) bek.]. 
BH2000. 183. Az 1998. december 3-án folyamatban lévo, társadalombiztosítási járulékügyben hozott 
határozatok felülvizsgálata iránti perek a Pp. 341. §-ának d) pontja alapján illetékes helyi bíróság 
hatáskörébe tartoznak [1990. évi XCI. tv. 3. § (1) bek. a) pont, 86. § (1) bek., 97. § z) pont, Pp. 23. § (1) bek. 
f) pont, 341. §, 11/1999. (II. 1.) Korm. r. 3-5. §]. 
BH2000. 132. A vízgazdálkodási társulat az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezés körében nem 
minosül közigazgatási szervnek. A kereset elbírálása az illetékes helyi bíróság hatáskörébe tartozik [1995. évi 
LVII. tv. 34. § (2) bek., (5) bek., 35. § (1) bek., 43. § (1) bek., Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. f) pont, 324. § 
(2) bek.]. 
BH2000. 120. Cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban egyesbíróként csak hivatásos bíró járhat el. A 
bírósági titkár által e tárgyban hozott "végzés" nem minosül a bíróság által hozott határozatnak. Az ilyen - 
lényeges eljárási szabálysértéssel hozott - "végzés" kijavítással nem változtatható meg [Pp. 10. § (1) bek., 11. 
§ (2) bek. k) pont, 12. § (1) bek., 23. § (1) bek. h) pont, 224. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 7. § (1), (2) 
bek., 18. § (3) bek., 105/1952. (XII. 28.) MT r. 13. § (3) bek., 1972. évi IV. tv. 80. §, 1988. évi VI. tv. 24. § (1) 
bek.]. 
BH2000. 110. A felperes jogosult dönteni abban, hogy a vele szemben megindított nyomozás miatt kártérítést 
vagy kártalanítást kíván-e érvényesíteni. Kérelméhez a bíróság - a hatáskör szempontjából is - kötve van [Be. 
385/B. § (1) bek., Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 23. § (1) bek. b) pont]. 
BH2000. 72. Alapügylet biztosítására kiállított váltó esetén az alapszerzodésben kikötött, az eljáró bíróság 
illetékességét megalapozó alávetés lehetosége a váltójogviszonyból eredo követelés érvényesítésénél is 
irányadó [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 29. § (1) bek., 38. §, 41. § (1) bek. c) pont, (2) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. 
17. §]. 
BH1999. 557. A megyei bíróság is ülnökök közremuködésével jár el, ha a megyei bírósági hatáskörbe tartozó 
kártérítési igénnyel együtt a személyhez fuzodo jog megsértése miatti igényt is érvényesítenek [Pp. 11. § (1) 
bek., 23. § (1) bek., Ptk. 84. § (1) bek.]. 



BH1999. 369. Az önkormányzat és a bérlo között a bérleti jogviszonyból fakadó igények érvényesítése során 
keletkezett jogvita nem minosül közigazgatási jogkörben okozott kártérítés iránti pernek, így nem tartozik a 
megyei bíróság hatáskörébe [Pp. 23. § (1) bek., 45. § (2) bek.]. 
BH1999. 340. A megyei bíróságnak nincs hatásköre a társadalmi szervezet tagjának a társadalmi szervezet 
ellen kártérítés iránt indított pere elbírálására (Pp. 22-23. §). 
BH1999. 143. Közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti igény és a közigazgatási per 
elhatárolása [Pp. 23. § (1) bek. b) pont]. 
BH1999. 79. A társasházak a cégjegyzékbe nem jegyezhetok be, ezért az általuk kezdeményezett jogviták 
elbírálása nem tartozik a cégbíróságok hatáskörébe [1977. évi 11. tvr., 1997. évi CLVII. tv., 1989. évi 23. tvr., 
Pp. 22-23. §-ai]. 
BH1999. 30. A gázt a fogyasztók részére szolgáltató cég nem rendelkezik közigazgatási jogkörrel, az általa 
okozott kár ezért nem minosül államigazgatási jogkörben okozott kárnak. Ennek figyelembevétele az eljáró 
bíróság kijelölésénél [Ptk. 349. §, 1994. évi XLI. tv. 4. § (1) bek., Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. b) pont, 45. 
§ (2) bek., PK 42.]. 
BH1999. 25. A közjegyzo eljárásával összefüggo kártérítési felelosség elbírálása megyei bírósági hatáskörbe 
tartozik [Pp. 23. § (1) bek. b) pont, 1991. évi XLI. tv. 10. § (1) bek., Ptk. 349. § (1) és (3) bek., 1991. évi XLI. 
tv. 10. § (1) bek., PK 42. sz.]. 
BH1998. 352. I. Személyek utaztatása, részükre szálláshely biztosítása stb. nem minosül szállítmányozásnak, 
ezért az ilyen szerzodésekbol eredo viták elbírálása nem tartozik megyei bírósági hatáskörbe [Ptk. 514. § (1) 
bek., 214/1996. (XII. 23.) Korm. r., Pp. 23. § (1) bek. d) pont]. 
BH1998. 285. Az önálló bírósági végrehajtó eljárásával összefüggo kártérítési felelosség elbírálása megyei 
bírósági hatáskörbe tartozik [Pp. 23. § (1) bek. b) pont, Vht. 217. §, 225. § (2) bek., 236. § (1) bek. Ptk. 349. § 
(1) és (3) bek., PK 42. sz.]. 
BH1998. 284. Visszatartott vámáruval kapcsolatos igény közigazgatási határozat hiányában nem 
közigazgatási pernek, hanem polgári jogviszonyból eredo igényt érinto pernek minosül [Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 
23. § (1) bek., 121. § (1)-(2) bek., Ptk. 98. §, Áe. 72. § (1) bek.]. 
BH1998. 134. Az önálló bírósági végrehajtó tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben keletkezett 
kár megtérítése iránti per a megyei bíróság hatáskörébe tartozik [Ptk. 349. § (1) bek., Vht. 217. §, 236. § (1) 
bek., Pp. 23. § (1) bek. b) pont]. 
BH1997. 596. II. A nemzetközi árufuvarozási szerzodéssel kapcsolatos perek a megyek bíróság hatáskörébe 
tartoznak [Pp. 23. § (1) bek d) p.]. 
BH1997. 587. Az önkormányzat a tulajdonosi jogainak gyakorlása során okozott kárért az általános 
szabályok szerint felel, és a hatásköri szabályok is ennek megfeleloen alkalmazandók [Ptk. 112. § (1) bek, 
339. § (1) bek., 349. §, Pp. 11. §, 22. § (1) bek., 23. § (1) bek., PK 42. sz.]. 
BH1997. 461. A társadalombiztosítási határozat felülvizsgálatára a helyi bíróságnak van hatásköre, még 
akkor is, ha az elsofokú határozatot hozó közigazgatási szerv illetékessége az egész országra kiterjed [Pp. 
341. §, 326. § és 23. § (1) bek. f) p.]. 
BH1997. 294. II. A kárfelelosség és a bírósági hatáskör szempontjából a rendorségi nyilvántartások 
felhasználásával a rendor által adott szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás rendorhatósági jogkör gyakorlását 
jelenti [Pp. 23. § (1) bek. b) pont, Ptk. 349. § (1) bek., 20/1990. (VIII. 6.) BM r., 3/1995. (III. 1.) BM r. 3. § (1) 
bek., PK 42. sz.] 
BH1997. 234. I. Hatáskörrel nem rendelkezo bíróság illetékességének a felek nem vethetik alá magukat [Pp. 
22. § (1) bek., 23. § (1) bek., 41. § (1)-(2) bek.]. 
BH1997. 126. A hatásköri szabályok megkerülése végett nem lehet a közhatalmi jogosítványok gyakorlásával 
összefüggo kárigényeket kizárólag a szerzodésen kívüli károkozás általános rendelkezései alapján elbírálni 
[Ptk. 339. § (1) bek., 349. § (1) bek., Pp. 23. § (1) bek. b) pont. 129. § (1) bek.]. 
BH1997. 42. Az importbizományi szerzodésen alapuló követelés iránti per akkor sem minosül nemzetközi 
árufuvarozási vagy szállítási szerzodéssel kapcsolatos pernek, ha a követelésnek csak a fuvarozási költség a 
tárgya [Pp. 23. § (1) bek., 45. § (2) bek.]. 
BH1996. 263. A büntetoeljárásról szóló törvényben szabályozott kártalanítási eljárás az ügyben egyébként 
illetékes büntetobíróság székhelye szerint illetékes polgári helyi bíróság hatáskörébe tartozik. Ennek a 
bíróságnak kell döntenie mind a kártalanítási igény jogalapja, mind pedig az összegszerusége kérdésében 
[Be. 383. § (1) bek., 385. § (3) bek., 385/B. § (1) bek., Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. a) pont, 23/1995. (IV. 
5.) AB hat.]. 
BH1996. 247. A büntetoeljárásról szóló törvényben szabályozott kártalanítási eljárás az ügyben egyébként 
illetékes büntetobíróság székhelye szerint illetékes polgári helyi bíróság hatáskörébe tartozik. Ennek a 



bíróságnak kell döntenie mind a kártalanítási igény jogalapja, mind pedig az összegszerusége kérdésében 
[Be. 383. § (1) bek., 385. § (3) bek., 385/B. §, Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. a) pont, 23/1995. (IV. 5.) AB 
hat.] . 
BH1995. 655. A keresetlevél áttételének olyan bírósághoz, amely hatáskörének hiányát megállapította, akkor 
sincs helye, ha a per tárgyának értékét a bíróság határozatának meghozatala elott nem tisztázta. Ilyen 
esetekben az a bíróság, amelyhez a keresetlevelet áttetették, hatáskörének hiányát állapíthatja meg, és az 
eljáró bíróság kijelölését kérheti [Pp. 23. § (1) bek., 45. § (1) és (2) bek., 129. § (2) bek.]. 
BH1995. 594. Ha a per a szünetelés után kérelemre új számon folytatódott, nem keletkezett új ügy, ezért - 
amennyiben a perindítás hatályai már 1993. január hó 1. napja elott beálltak - a bíróság hatáskörének 
megállapítására az 1993. január 1-je elott hatályos rendelkezések az irányadók [Pp. 23. § (1) bek., 128. §, 
1992. évi LXVIII. tv. 28. § (4) bek.]. 
BH1995. 480. Ha a felek a szerzodésben a Fovárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötötték ki, de a per a 
helyi bíróság hatáskörébe tartozik, eljáró bíróságként csak a helyi bíróságot lehet kijelölni. A szerzodésben 
foglalt kikötés a fováros területén muködo helyi bíróság kijelölése útján veheto figyelembe [Pp. 22-23. §, 36. 
§ (1) bek., 41. § (1) és (2) bek., 45. § (2) bek.]. 
BH1995. 302. Az elkülönített tárgyalás elrendelése következtében nem keletkezik új ügy, az elkülönített rész 
más bírósághoz való áttétele ezért a pertárgy értékére hivatkozással nem rendelheto el [Pp. 23. § (1) bek., 36. 
§ (1) bek., 149. § (1) bek.]. 
BH1995. 222. II. Az alávetéses illetékességi kikötés nem eredményezheti azt, hogy a felek mellozzék a jogvita 
elbírálására irányadó hatásköri szabályokat [Pp. 22. §, 23. § (1) bek. a) pont, 29. § (1) bek., 41. § (2) bek.]. 
BH1995. 118. A pertárgy értékének megállapításánál a kamatok - függetlenül attól, hogy ügyleti vagy 
késedelmi kamatról van szó - akkor sem vehetok figyelembe, ha már lejárt kamatokat kíván a jogosult 
érvényesíteni. Ha a bíróság hatáskörét a perérték alapozza meg, a kamatokat a perérték számításánál 
figyelmen kívül kell hagyni, és az alacsonyabb összeg alapján kell a hatáskört megállapítani [1990. évi XCIII. 
tv. 39. § (1) bek., 40. § (1) bek., Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. a) pont, 24. § (1) bek., 25. § (4) bek., 36. § (1) 
bek.]. 
BH1994. 559. A megyei bíróság hatáskörébe tartozik a gazdálkodó szervezetek egymás elleni vagyonjogi pere 
akkor is, ha a per tárgyának értéke csak az áfa összegére figyelemmel haladja meg a tízmillió forintot [Pp. 22. 
§ (1) bek., 23. § (1) bek. a) pont, 27. § (1) bek.]. 
BH1994. 255. A Pp. 41. §-a szerinti alávetéses illetékességi kikötés nem eredményezheti azt, hogy a felek 
mellozzék a jogvita elbírálására irányadó hatásköri szabályokat [Pp. 23. § (1) bek., a) pont, 41. §, 129. § (1) 
bek.]. 
BH1994. 248. Egyesített községek közös iskola tulajdonának megszüntetése a községek szétválása után [Ptk. 
148. § (1) bek., 1990. évi LXV. tv. 104. §, 106. §, Pp. 23. § (1) bek. a) pont, PK 10. sz.]. 
BH1994. 83. Újítási díj megfizetése iránti igény elbírálásánál irányadó hatásköri szabályok [Pp. 22. §, 23. § 
(1) bek. c) pont, 45. § (1) bek.]. 
BH1993. 450. A Polgári perrendtartásnak a bíróságok hatáskörére és illetékességére vonatkozó, 1993. 
január hó 1. napján hatályba lépett rendelkezéseit az eljáró bíróságok kijelölése során alkalmazni kell akkor 
is, ha a bíróságok hatáskörük hiányát megállapító végzései 1993. január hó 1. napját megelozoen jogerore 
emelkedtek, de az említett idopontban az eljáró bíróság kijelölése még folyamatban volt [Pp. 45. §, 22. § (1) 
bek., 23. § (1) bek., 1992. évi LXVIII. tv. 28. § (1) bek., 31. § c) pont). 
BH1993. 433. Az illetékességre vonatkozó megállapodás csak a hatáskörrel rendelkezo bíróságra 
vonatkozhat [Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. a) pont, 45. §]. 
BH1993. 306. Hatáskör hiányát az ügy érdemi elbírálására tartozó indokok alapján nem lehet megállapítani 
[1990. évi LXXXVI. tv. 6. §, 50. §, Pp. 23. § (1) bekezdés h) pont]. 
BH1993. 294. Sajtó-helyreigazítási és egyéb személyhez fuzodo jog megsértésével kapcsolatos igény 
elhatárolási és hatásköri kérdései [Ptk. 75-78. §, 79. §, 84. § (1) bek., Pp. 23. §, 48. §, 342-346. §, 1992. évi 
LXVIII. tv. 4. §, 29. § (3) bek.]. 
BH1993. 293. A gazdasági társaság közgyulésének a társasági tag kizárásával kapcsolatos határozata 
hatályon kívül helyezése iránt indult per elbírálásánál irányadó szempontok és hatásköri kérdések [1988. évi 
VI. tv. (Gt.) 45. § (2) bek., 78. § (1) bek., 331. §, Pp. 23. § (1) bek., 164. §, 1992. évi LXVIII. tv. 4. § (2) bek., 
29. § (3) bek.]. 
BH1993. 234. Többféle jogalapon eloterjesztett kereseti kérelem elbírálására a magasabb hatásköru bíróság 
(megyei bíróság) köteles [Pp. 23. § (1) bek. b) pont, 45. §]. 
BH1993. 203. II. A taggyulés visszahívásáról szóló határozatának felülbírálása a megyei bíróság hatáskörébe 
tartozik [1988. évi VI. tv. (Gt.) 30. §, 193. (2) bek. e) pont, Pp. 23. § (1) bek. f) pont]. 



BH1993. 99. Kizárólagos illetékességre vonatkozó kikötött megállapodás a hatáskör szempontjából nem 
veheto figyelembe. (Pp. 22-23. §, 45. §). 
BH1993. 34. A korlátolt felelosségu társaság tagjainak elszámolási vitájánál irányadó hatásköri szabályok 
[Gt. 183. § (2) bek. c) pont. Pp. 23. § (1) bek. f) pont]. 
BH1992. 717. Az "utcaközösség" magánszemélyek önkéntes társulása és mint ilyen nem, illetve csak az összes 
magánszemély perben állása esetén perképes. Ha az utcaközösség által rendelt munkák hibáit az 
önkormányzat javíttatja ki, ennek költségeit az eredeti kivitelezovel szemben az önkormányzat 
engedményesként érvényesítheti. Ez esetben a perre a helyi bíróságnak van hatásköre [Pp. 22. § (1) bek., 23. 
§ (1) bek. a) pont, Ptk. 328. § (1) bek., 331. §]. 
BH1992. 704. A jogszabály erejénél fogva jogutód nélkül megszunt gazdasági társaság és volt tagjai között 
egységes pertársaság nem alakulhat ki, egy ilyen "pertársaságnak" nem lehet perképessége, és - mivel az 
alperes, a volt gmk. tagjai természetes személyek - a perre a Pp. általános szabályai az irányadók [1988. évi 
VI. tv. 332. § (1) - (2) bek., Ptk. 685. § c) pont, Pp. 22. §, 23. §, 51. § a) pont]. 
BH1992. 543. A polgári perrendtartás szabályainak alkalmazása abban az esetben, ha az önkormányzatok, 
amelyek a volt közös tanács társközségeiben muködnek, nem alakítanak közös képviselo-testületet, de a 
meglevo vagyon megosztásában nem állapodnak meg [1990. évi LXV. tv. 104. § (2) bek. és 111. §, Pp. 23. § 
(1) bek.]. 
BH1992. 469. Köztársasági Megbízott Területi Hivatala által ingatlant érinto elidegenítési, terhelési, 
telekalakítási és építési tilalom tárgyában hozott határozat felülvizsgálatára a megyei bíróság székhelyén levo 
helyi bíróságnak van hatásköre [Pp. 23. §, 28. §, 129. § (1) bek., 326. §]. 
BH1992. 199. Magánszemély kötelezett ellen benyújtott fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem a Pp. 
XXV. fejezetében foglaltak szerint nem bírálható el [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 313-323. §-ok, 391-393. §-ok]. 
BH1991. 476. A kártérítési igény vagyonjogi jellegén nem változtat az, ha érvényesítése személyhez fuzodo 
jog megsértésén alapul [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 27. § (1) bek., 28. §, Ptk. 84. § (1) bek. e) pont]. 
BH1991. 392. Ha a személyhez fuzodo jog megsértése miatt indított perben kártérítési igényt is 
érvényesítenek, a vagyonjogi perekre irányadó hatásköri szabályokat kell alkalmazni [Pp. 23. § (1) bek. a) 
pont, 27. § (1) bek., Ptk. 84. § (1) bek. e) pont]. 
BH1991. 353. Közérdeku célra fordítandó bírság kiszabásának anyagi jogi és eljárásjogi kérdései [1986. évi 
II. tv. 7-10. §-ai, 19. § (4)-(5) bek., Ptk. 79. § (1) bek., Pp. 23. § (1) bek. e) pont, 343. § (1)-(2) bek.]. 
BH1991. 161. A hatásköri szabályok alkalmazása szempontjából a természetes személy szerzodéses 
üzemelteto által indított per nem tekintheto az üzemeltetésbe adó gazdálkodó szervezet által indított pernek, 
ezért arra nem a Pp. XXV. fejezetének speciális rendelkezései az irányadók [Pp. 22. §, 23. § (1)-(2) bek., 45. 
§, 365. § (1) bek., 366. § (1)-(2) bek.]. 
BH1991. 108. A találmányi díj iránti igény elbírálásánál az illetékességre vonatkozó általános szabályokat 
kell alkalmazni [Pp 23. § (1) bek. d) pont, 129. § (1) bek.]. 
BH1990. 261. A sajtóközlemény utján megvalósult jogsértésbol eredo kártérítési igény érvényesítésére az 
általános hatásköri szabályok az irányadóak. Az ilyen igény érvényesítésének az elozetes igénybejelentés nem 
feltétele [Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. a) és c) pontja, 342-343. §]. 
BH1990. 142. I. Ha a felperes több kereseti kérelmet terjeszt elo, ezek együttes tárgyalása esetén a pertárgy 
értékek egybefoglalása nem eredményezi a per megyei bírósági hatáskörbe kerülését; ez a szabály akkor is 
irányadó, ha valamelyik kereseti kérelem eldöntésére a helyi bíróságnak kizárólagos illetékessége áll fenn 
[Pp. 23. § (1) bek. a) pont]. 
BH1989. 448. A hatáskörre vonatkozó általános szabályok az irányadóak, ha a gazdálkodó szervezet 
magánszemély ellen érvényesít követelést [Pp. 23. §, 365. §, 366. §, 396 §.]. 
BH1989. 210. Munkaviszony keretében alkotott számítógépi programhoz fuzodo szerzoi jogi igény a megyei 
bíróság elott érvényesítheto. Az ezzel összefüggo jogvita nem munkaügyi vita. Nincs helye keresetindításnak 
csupán annak megállapítása iránt, hogy a program elkészítése nem volt a dolgozó munkaköri kötelezettsége, 
ha a munkáltató szerzoi jogdíjban való marasztalásának feltételei fennállanak [Pp 23. § (1) bek. c) pont, 123. 
§, 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, PK 131. sz.]. 
BH1988. 315. A szerzodo felek között a szabadalmi eljárás megindítása elott keletkezett jogvita a bírósági 
hatáskör szempontjából nem tekintheto iparjogvédelmi pernek [1969. évi II. tv. 66. § (1) és (4) bek., Pp. 23. § 
(1) bek. d) pont]. 
BH1987. 316. A lefoglalt bunjelek megorzése nem államigazgatási jellegu tevékenység, így az ennek során 
bekövetkezett károsodások miatt érvényesített igény nem tartozik a megyei bíróság hatáskörébe. Más a helyzet 
akkor, ha a károsult arra hivatkozik, hogy a lefoglalt dolgok nem voltak tárgyai az eljárásnak, így a 
lefoglalásra nem volt jogi lehetoség. Ebben az esetben a károkozás kapcsolatba hozható közhatalmi jellegu 



tevékenységgel, és államigazgatási jogkörökben okozott kárnak minosülhet [Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. 
b) pont, Ptk. 339. § (1) bek., 349. § (1) bek.]. 
BH1987. 243. Kisajátítási kártalanítási összegnek az államigazgatási szerv részérol történt késedelmes 
kifejezése olyan kamatfizetési kötelezettségnek szolgálhat alapul, amely nem vonható az államigazgatási 
jogkörben okozott kár fogalma alá. Ezért a per elbírálása a helyi bíróság hatáskörébe tartozik [Pp 22. §, 23. 
§ (1) bek. b) pont, Ptk 301. § (1) bek., 349. §, PK 42. sz.]. 
BH1987. 86. A kártérítési igény érvényesítése nem tartozik a megyei bíróság hatáskörébe egymagában azon 
az alapon, hogy a kárt államigazgatási tevékenységet kifejto szerv alkalmazottjának, illetoleg tagjának a 
ténykedése vagy mulasztása okozta [Pp. 23. § (1) bek. b) pont, Ptk. 349. §, PK 42. sz.]. 
BH1987. 44. Ha a házassági per folyamatban, úgy a házassági vagyonjogi igény elbírálása - értékhatárra 
tekintet nélkül - kizárólag a bontópert elbíráló bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 23. § (1) bek, a) pont, 277. § 
(4) bek.] 
BH1986. 421. A tanácsi szervek sokrétu tevékenysége közül csak az minosül államigazgatási jogkörben hozott 
intézkedésnek, amely a közhatalom gyakorlásával függ össze. Állami tulajdonban levo földnek haszonbérbe 
adására tanácsi szerv által kötött szerzodés nem államigazgatási jogkörben tett intézkedés. A 
szerzodéskötéssel összefüggésben keletkezett kár megtérítése iránti perre a helyi bíróságnak van hatásköre. 
[Pp. 22, 42. §, 23. § (1) bek. b) pont, PK 22. sz. a) pont, Ptk. 349. §, 28/1974. (VI. 22.) MT sz. r. 1. § (2) bek.] 
BH1986. 36. Olyan esetben is helye lehet az eljáró bíróság kijelölésének, amikor a kereset tárgyában már 
valamely bíróság - utóbb hatályon kívül helyezett ítéletet hozott [Pp. 22-23. §, 29. § (1) bek., 45. § (1) és (2) 
bek., 366. § (1) bek., 396. §, Ptk. 685. § c) pont]. 
BH1985. 269. Ha valamelyik pertársra a megyei bíróságnak van hatásköre, a per a megyei bíróság 
hatáskörébe tartozik [Pp. 23. § (2) bek.]. 
BH1984. 405. A felek a jogvita elbírálására irányadó hatásköri szabályok alkalmazását nem zárhatják ki. Ha 
a jogvita elbírálása megyei bíróság hatáskörébe tartozik, ezzel szemben nem érvényesülhet a feleknek 
valamelyik járásbíróság kizárólagos illetékességére vonatkozó kikötése [Pp. 23. § (1) bek., 25. § (3) bek., 29. 
§ (1) bek., 41. § (2) bek.]. 
BH1983. 240. A szolgálati találmány díjazására vonatkozó igény a szabadalommal kapcsolatos, ezért az 
ennek érvényesítése iránt indított perben a megyei bíróság jár el. A találmányi díj iránti igény 
érvényesítésével azonos megítélés alá esik a feltalálót megilleto költségtérítés. A találmány kivitelezése végett 
a feltaláló által végzett tervezoi munka a találmány értékesíthetoségét szolgálja, ezért az ezzel kapcsolatos 
költségek és munkadíj iránti igény a bírósági hatáskör szempontjából a találmányi díj érvényesítése iránti 
igénnyel esik egy tekintet alá. [Pp. 23. § (1) bek. d) pont, 1969. évi II. tv. 66. § (4) bek., 45/1969. (XII. 29.) 
Korm. sz. r. 1. § (2) bek., 5. §]. 
BH1981. 125. Ha a munkáltató a munkaviszonyból eredo követelését másra engedményezte, az engedményes 
a követelést az általános hatásköru bíróság elott érvényesítheti a dolgozóval szemben [Pp. 23. § (1) bek. a) 
pont, Ptk. 328. §, 1967. évi II. törvény 63. § (1) bek.]. 
BH1980. 174. Szakértoi vélemény adása nem államigazgatási jellegu, a közhatalom gyakorlása során kifejtett 
szervezo-intézkedo tevékenység. A szakértoi véleménnyel okozott kár megtérítése iránt indított per ezért nem 
tartozik értékre tekintet nélkül a megyei bíróság hatáskörébe [Pp. 23. § (1) bek. b) pont, Ptk. 349. §, Pk. 42. 
sz.]. 
BH1980. 173. A jó hírnév védelmével kapcsolatos igény érvényesítése a járásbíróság hatáskörébe tartozik. 
Nincs azonban akadálya annak, hogy a felperes a megyei bíróság hatáskörébe tartozó követeléssel együttesen 
érvényesítsen a megyei bíróság elott olyan követelést, amelynek az elbírálása egyébként a járásbíróság 
hatáskörébe tartozna [Pp. 22. §, 23. § (1) bek. c) pont]. 
BH1979. 371. I. A levéltárban letétbe helyezett - visszaemlékezéseket tartalmazó kéziratokban való kutatás 
engedélyezése iránt a levéltár ellen indított per nem tekintheto szerzoi jogi pernek [Pp. 23. § (1) bek. c) pont]. 
BH1979. 212. Hiányos az a kereseti kérelem, amely nem vagy hiányosan tartalmazza az érvényesíteni kívánt 
jogra vonatkozó adatokat, az igény alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait. Ezért az ilyen ügy 
bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül érdemben nem bírálható. Következésképpen bírósági meghagyás 
kibocsátásának nincs helye [Pp. 1., 23. §, 121. § (1) bek., 136. §, PK 400. sz.]. 
BH1978. 87. Szerzodésen kívül okozott kár megtérítése iránt indított perre hatáskörrel rendelkezo 
járásbíróság összefüggés címén sem vonhatja hatáskörébe a szocialista szervezetek között szerzodésszegés 
miatt keletkezett kártérítési igény elbírálását [Pp. 23. § (2) bek., 366. § (1) bek., (2) bek. b) pont, 374. §]. 

23/A. § 
BH1982. 69. A lakáshasználatbavételi díjnak a dolgozók lakásépítésének támogatásáról szóló jogszabályok 
alapján történt részbeni vagy teljes elengedése esetén az e támogatás megvonásával kapcsolatban a 



munkáltató és a dolgozó között felmerült jogvitában a munkaügyi vitákat eldönto szervek járnak el; per esetén 
a vita eldöntése a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik [1972. évi IV. tv. 23. § (1) bek. a) pont, Pp. 23/A. 
§, 28. §, 2/1971. (II. 8.) Korm. sz. r. 2., 15. §, 26/1971. (VI. 24.) PM-ÉVM-MüM sz. r. 1. § (1) bek., 16. § (1) 
bek. b) pont, 18. § (5) bek., 9/1975. (XII. 29.) NIM-ÉVM-PM-MüM sz. r. 3. § (1) bek. c) pont, 4. § (2) bek., 6. 
§]. 

A pertárgy értéke 

24. § (1) A pertárgy értékének megállapításánál a keresettel érvényesített követelés vagy más jog értéke irányadó. 
A pertárgy értékének mikénti meghatározása nemcsak a hatáskör szempontjából [Pp. 23. § (1) a)], de az 
illeték mértékének és a perköltség számításának során is dönto jelentoségu. Ezek a szabályok nemcsak az elso 
fokú peres, de a nemperes eljárásokra és a perorvoslati eljárásokra is irányadóak. 
Az (1) bekezdés a perérték számításának általános szabálya, amelyet a törvényben megjelölt kivételektol - (2) 
bekezdés a)-g) pontjai - eltekintve a Pp. 25. §-ában foglalt korlátokkal kell alkalmazni. Vannak azonban olyan 
perek, amelyeknek nem állapítható meg a perértéke (pl. személyhez fuzodo jog megsértésének 
megállapítására irányul a kereset). Az eljárásjogi törvény nem, az illetékekrol szóló törvény azonban erre 
vonatkozóan tartalmaz rendelkezést [Itv. 39. § (3)], ezért azokat mint kisegíto szabályokat kell alkalmazni. 
Ennek megfeleloen ha a peres eljárás elso fokon a helyi bíróság elott indult 150 000 Ft, ha a megyei bíróság 
elott indult 250 000 Ft a pertárgy értéke. Nemperes eljárásban elso fokon a helyi bíróság elott 75 000 Ft-ot, a 
megyei bíróság elott 125 000 Ft-ot, a Legfelsobb Bíróság elott 150 000 Ft-ot kell perértékként figyelembe 
venni. 
Fellebbezés esetén a megyei bíróság elott indult peres ügyben 125 000 Ft, a Legfelsobb Bíróság elott 225 000 
Ft, míg nemperes eljárásban a megyei bíróság elott indult ügyben 70 000 Ft, a Legfelsobb Bíróság elott 100 
000 Ft a pertárgy értéke. 
Az Országos Ítélotábla muködésének 2003. január 1-jei megkezdésével kapcsolatosan - törvényi rendelkezés 
hiányában - egyelore kérdéses, hogy az újabb bírósági fórum elotti fellebbezési eljárásban milyen értéket kell 
figyelembe venni a meg nem határozható perértéku ügyekben. 
A követelés vagy jog értéke alatt a keresetlevél benyújtásakori tényleges értéket kell érteni. A Pp. 2. § (1) 
bekezdésében és Pp. 215. §-ában foglaltakra figyelemmel a per "ura" a felperes, s a kereseti kérelemhez a 
bíróság kötve van. Ennek megfeleloen akkor is a felperes által megjelölt követelés összege a per tárgyának 
értéke, ha magából a keresetlevélbol kitunik, hogy a felperes az ot megilletonél alacsonyabb mértéku 
követelést érvényesített az alperessel szemben. Ugyanez azonban fordítva is igaz: ha a felperes keresete az ot 
jogszeruen megilleto követelést meghaladó értéku, e magasabb összeg a pertárgy értékének az alapja. 
Igen gyakran elofordul, hogy a fenti szabálytól eltéroen számítják - akár a felek, akár a bíróság - a per 
tárgyának értékét. Legtipikusabban ez a hiba abból ered, hogy az alapul szolgáló szerzodésben foglalt 
szolgáltatás vagy jog értékét tekintik a perérték alapjának - függetlenül attól, hogy e jogviszonyra alapítottan 
a felperes milyen összegu követelést támasztott az alperessel szemben. 
Helyesen tehát a pertárgy értéke a gyakran eloforduló 
- szerzodés érvénytelenségével kapcsolatos perben a sérelem elhárítása (pl. a feltunoen aránytalan elony 
kiküszöbölése) vagy az eredeti állapot helyreállítása körében a felperes által követelt összeg és nem a 
szerzodési érték (BH1986. 191.), 
- végrendelet érvénytelenségének megállapítására irányuló perben annak a vagyoni részesedésnek az értéke, 
amelyhez a felperes végrendelet hiányában juthatna (BH1987. 317., BH1982. 517.) és nem a teljes hagyaték 
értéke, 
- hibás teljesítés miatt indított perben a szolgáltatás hibás részének az értéke (BH1992. 266.) és nem a teljes 
szolgáltatás értéke. 
Pp. 24. § (2) bekezdéséhez 
Az a) pont rendelkezése a speciális perérték-számítási módot a szolgáltatás jellegéhez és nem az annak 
alapjául szolgáló jogviszonyhoz köti. Tartási követelés alatt ezért nemcsak a házastársi és rokontartási [1952. 
évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) 32. § (3), VII. Fejezet], de a Ptk. 586. §-ában szabályozott tartási 
szerzodésbol eredo: a tartás megállapítása, módosítása vagy megszüntetése iránt eloterjesztett követelést is 
érteni kell. 
Ugyanígy az élelmezési vagy egyéb járadék fogalma alá tartozik a kártérítés jogcímén érvényesített élelmezési 
költség vagy járadék iránti igény [Ptk. 355. § (3), Ptk. 356. §, Ptk. 358. §], és az életjáradéki szerzodésbol 
eredo követelés is (Ptk. 591. §). 



A részletvétel (Ptk. 376. §) vagy bármely más tartozás részletekben történo megfizetésére vonatkozó 
megállapodás esetében a szolgáltatás jellege eltér az a) pontban szabályozott, és elsosorban létfenntartást 
célzó rendszeresen visszatéro juttatásoktól. Éppen ezért az ilyen alapon eloterjesztett kereset pertárgy értékét 
az általános szabályok szerint kell megállapítani. 
A törvény e rendelkezése a számítható perérték felso határát rögzíti - azaz ha az érvényesített igény összege 
ennél kevesebb, az alacsonyabb összeg a pertárgy értéke. 
Fontos itt kiemelni azt, hogy ha a keresetben nemcsak jövoben esedékes, de már lejárt tartásdíjat, járadékot is 
követel a felperes, a hátralék összege akkor sem számítható a perérték alapjába, ha a felperes határozott 
összegben annak megfizetésére is kéri az alperes kötelezését. Ha azonban a kereset csak a már lejárt 
hátralékra vonatkozik és az kevesebb az egy évi szolgáltatás értékénél, a követelt összeg a per tárgyának 
értéke. 
A b) pont kizárólag a valóban munkaügyinek minosülo perekben érvényesülo szabály (az elhatárolási 
kérdésekre lásd a XXIII. Fejezetet) de csak abban az esetben, ha a kereset nem határozott pénzkövetelést 
tartalmaz. A határozott pénzösszeg megfizetésére irányuló munkaügyi perekben a pertárgy értékét az 
általános szabályok szerint kell megállapítani. 
A c) pont rendelkezése a bérleti és haszonbérleti jogviszonyból eredo pereknél annyiban tér el az a) pont 
rendezési elvétol, hogy mellozi a "legfeljebb" szóhasználatot. A törvényi eloírást szigorúan értelmezve ez azt 
jelenti, hogy ha például a felperes hat havi elmaradt bérleti díj iránt indít pert, a pertárgy értékét a törvényi 
eloírás szerint - a követelését meghaladó - egy évi bér alapján kell számítani. A gyakorlat az ekként 
keletkezheto hátrányt akként küszöböli ki, hogy az egy évi bér összegét e rendelkezésnél is a figyelembe veheto 
perérték felso határaként értelmezi. 
A d) pont rendelkezéseit azokban a perekben kell alkalmazni, ahol az anyagi jogi szabályok írják elo a 
számadási (elszámolási) kötelezettséget, így például a megbízási szerzodés [Ptk. 479. § (2)] vagy a gyámi 
tisztség esetén (Csjt. 109. §). Külön szabályokat tartalmaz e törvényhely az e körbe eso kétféle kereset-fajtára 
(a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása). 
Az e) pontban hivatkozott dologi jogi per alatt a tulajdonjoggal, illetve annak részjogosítványaival (birtoklás, 
használat) összefüggo pereket kell érteni. Nem tartoznak e fogalom alá az olyan perek, amelyek szerzodéses 
kapcsolatból fakadnak, mint pl. az ingatlanra kötött adásvételi szerzodés érvénytelenségével összefüggésben 
indított per. 
A vitás dolog (rész) vagy dologi jog értéke a keresetlevél benyújtásakori tényleges forgalmi értéket jelenti. A 
"vitás" szóhasználat tág értelemben a dologgal kapcsolatban keletkezett jogvita teljes körét magába foglalja, 
szukebb értelemben azonban ez alatt a felperes által érvényesített igényt kell érteni. A gyakorlatban éppen 
abból ered sok esetben a pertárgy értékének téves meghatározása, hogy a bíróságok a tág értelmezést tekintik 
- tévesen - irányadónak. 
A dologi jogi perek közül az alábbi, gyakrabban eloforduló pertípusokat emeljük ki: 
- A tulajdonjog megállapítása iránti perekben a per tárgyának értéke a megszerezni kívánt hányadrésznek a 
kereset benyújtásakori forgalmi értékével azonos. Nem érinti a per tárgyának értékét a kereset érdemi 
elbírálására irányadó anyagi jogi szabály még akkor sem, ha annak alapján a megszerzett tulajdoni 
hányadrészt más idopontban fennállott forgalmi érték alapján kell számítani. (Pl. ráépítés, bovítés, átépítés, 
hozzáépítés esetén (Ptk. 137. §) a ráépíto által megszerzett tulajdoni hányadrész mértékét az egész ingatlan 
értékébol a ráépített részre eso érték arányában kell megállapítani, mégpedig az építkezés befejezésekori 
forgalmi értékek alapulvételével). 
Ha a felperes keresete a bejegyzett tulajdoni hányadrészek módosítására irányul, a per tárgyának értéke a 
megszerezni kívánt hányadrész forgalmi értéke és nem a felperest megilleto teljes eszmei hányad értéke. 
- A közös tulajdon megszüntetése iránti perekben tapasztalt eltéro számítási módokra figyelemmel a 
Legfelsobb Bíróság a PK 10. számú állásfoglalásának f) pontjában adott iránymutatást. Eszerint általában a 
felperes tulajdoni hányadának értékét kell a pertárgy értékének tekinteni kivéve 
- ha a kért természetbeni megosztás folytán a felperes által igényelt rész értékében meghaladja az ot megilleto 
hányadrész értékét, mert ebben az esetben a magasabb érték az irányadó, 
- ha pedig a közös tulajdon megszüntetését az alperes hányadrészének magához váltásával kéri, a per 
tárgyának értéke a megváltani kívánt hányadrész forgalmi értéke. 
A fentieket meghaladóan azonban kivételnek kell tekinteni azt az esetet is, amikor a felperes a keresetében - 
bármilyen okra visszavezethetoen - az ot megilleto megváltási árat a hányadrésze valós forgalmi értékénél 
alacsonyabb összegben határozza meg. Ilyen esetben egységes a gyakorlat abban, hogy a pontosan megjelölt 
követelést és nem a valós forgalmi értéket tekinti perértéknek. 



A gyakorlat a közös tulajdon megszüntetésének sajátos formájaként nevesíti a közös tulajdonnak 
társasháztulajdonná való átalakítását [Ptk. 149. § (3)]. Ilyen perekben a bíróságok nem a teljes ingatlan és 
nem is a felperesek vagy az alperesek tulajdoni hányadrészeinek értékét veszik a pertárgy értékének, mert 
egyik számítási mód sem felel meg az alapító okiratot pótló ítéleti rendelkezésre irányuló kereset tartalmának. 
Ezért az ilyen pereket a bíróságok meg nem határozható perértékunek tekintik. 
A házastársi közös vagyon megosztása iránti perekben a pertárgy értékének meghatározása több problémát is 
felvet. Az elso abból ered, hogy a közös vagyon megosztása iránti per tartalma szerint a szerzett vagyonon 
fennálló közös tulajdon megszüntetésére irányul, s ezért dologi jogi pernek minosül. Ugyanakkor a Csjt. 31. 
§-ának rendelkezései értelmében - kevés kivételtol eltekintve - a megosztandó vagyontárgyak forgalmi értékét 
a házassági életközösség megszunésekori értéken kell számításba venni, s ezen alapul az egy-egy házastársat 
megilleto ún. jutó rész értékének meghatározása. Arra figyelemmel, hogy sok esetben több évvel az 
életközösség megszakadását követoen indulnak e perek, s a szokásos használati tárgyak értéke ez ido alatt a 
használat, illetve az avulás folytán jelentosen is csökkenhet, e szabályok alkalmazása olyan helyzetet 
teremtene, hogy a per tárgyának értéke lényegesen kevesebb lehetne, mint a megosztás eredményeként 
érvényesített kereseti igény. Ezt az ellentmondást a gyakorlat úgy oldotta fel, hogy e pertípusban a per 
tárgyának értékét az általános szabályok szerint [Pp. 24. § (1)] határozza meg. 
Tipikusnak mondható, hogy a bíróságok a teljes, ún. vagyonközösségi jutó rész értékét tekintik a pertárgy 
értékének. Ennek a megoldásnak az a magyarázata, hogy a bíróság az ilyen típusú perben teljes köruen 
köteles a megosztásra váró vagyon körét figyelembe venni, hogy a jogvitát véglegesen lezárja. Az ennek 
eredményeként számítható teljes érték alapján történik a megosztás rendezése, ezért indokolatlan a tételes 
elszámolásra tartozó kölcsönös követelések számításba vétele. Más nézetek szerint ez a megoldás azért téves, 
mert nincs tekintettel a kereseti igényre és a kereseti kérelemhez kötöttség szabályára. Ezen álláspont szerint 
a per tárgyának értéke annak a követelésnek az értéke, amelyet a felperes határozottan megjelölt a 
keresetében, s amely egyrészt figyelembe veszi, hogy a megosztandó vagyonból milyen érték van a felperes 
birtokában amelyet tulajdonába is kér adni, másrészt tekintettel van a kölcsönös megtérítési igényekre is. Az 
elozo bekezdésben foglaltakra figyelemmel ez utóbbi álláspont tekintheto helyesnek. 
A haszonélvezeti joggal kapcsolatos perekben a perérték számításakor kisegíto szabályként az illetékrol szóló 
1990. évi XCIII. törvény 72. §-ában foglaltakat kell alkalmazni (PK 132. számú állásfoglalás). A 
haszonélvezeti jog korlátozása iránt indított perben a fennálló és a korlátozottan fennmaradó jog értékének a 
különbözete, nem pedig a teljes jog értéke a perérték. 
Az f) pontban szabályozott 
- a követelés biztosításával, a zálog és jelzálogjoggal kapcsolatos pertípusokban a szerzodéses szolgáltatás 
értéke és a biztosíték értéke közül (BH1995. 300.), míg 
- az igényperekben a feloldani kért vagyontárgy, illetve a végrehajtandó követelés értéke közül az 
alacsonyabbat kell a pertárgy értékének tekinteni. 
A g) pontban szabályozott végrehajtási perekben a végrehajtandó követelést a végrehajtás összege szerint kell 
figyelembe venni. A végrehajtás összege nemcsak a toke de a már lejárt kamatok, a perköltség, a végrehajtást 
kérot megilleto, valamint a végrehajtási eljárás során addig felmerült további költségeket - azaz a követelés 
járulékait - is tartalmazza. 

(2) A keresettel érvényesített követelés vagy más jog értékeként - a tényleg megállapítható összegtol függetlenül - 
az alábbi értéket kell számításba venni: 

a) tartási vagy élelmezési követelés, egyéb járadék, más idoszakos szolgáltatás vagy haszonvétel iránti perben a 
még teljesítendo valamennyi szolgáltatás értékét, de nem többet, mint az egy évi szolgáltatás értékét; 

b) munkaügyi perben - feltéve, hogy a per tárgya nem pénzkövetelés - az egyévi átlagkeresetet, ha a perben maga 
a munkaviszony vitás, ha pedig a jogvita csak bérkülönbözettel kapcsolatos, a bérkülönbözet egyévi összegét; 

c) bérleti vagy haszonbérleti jogviszonyra vonatkozó perben az egy évi bér, illetoleg haszonbér összegét; 
d) számadás helyességének megállapítása iránt indított perben a vitás követelések, illetoleg tartozások összege 

közül a nagyobb összeget, számadási kötelezettség megállapítása iránt indított perben pedig azt az összeget, amelyet 
a felperes keresetében a számadás eloterjesztésének elmulasztása esetére felszámít; 

e) dologi jogi perekben a vitás dolog (rész), illetoleg dologi jog értékét; 

PK 132. szám 



A haszonélvezettel kapcsolatos perben a per tárgya értékének 
meghatározásánál a Pp. 24. §-a (2) bekezdése e) pontjának az a rendelkezése 
irányadó, amely szerint a keresettel érvényesített jog értékeként a vitás dologi 
jog értékét kell számításba venni. Ennek az értéknek a kiszámítására az 1990. 
évi XCIII. törvény (Itv.) 72. §-ában foglaltak az irányadók. 

f) követelés biztosítása, zálogjog vagy jelzálogjog iránti perben, valamint végrehajtási igényperben a követelés 
összegét, ha azonban a biztosíték (zálog, kezességi kötelezettségvállalás stb.) értéke, illetoleg összege ennél kisebb, 
ezt az utóbbi értéket, illetoleg összeget; 

g) végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti perben a végrehajtási összeget, illetoleg annak azt a részét, 
amelyre a végrehajtási jog megszuntét állítják; az a) pont rendelkezései itt is megfeleloen irányadók. 

PK 10. szám 

f) A per tárgyának értéke általában a felperes tulajdoni hányadának az 
értéke. 

Ha azonban a felperes a közös tulajdonnak természetbeni megosztás útján 
történo megszüntetése iránt indított perben a tulajdoni hányada értékénél 
nagyobb értéku dolgot (dologrészt) igényel, a per tárgyának értéke ez a 

nagyobb érték. 

Ha pedig a felperes az iránt indít keresetet, hogy a bíróság a közös tulajdon 
tárgyait vagy azok egy részét megfelelo ellenérték fejében adja az o 

tulajdonába (Ptk. 148. § (2) bek.), a per tárgyának értéke a tulajdonba adni 
kért tulajdoni hányad értéke. 

GK 1. szám 

Ha árvita kerül a bíróság elé, a per tárgyának értéke a kért, illetoleg az 
ajánlott árak közül a magasabb. 

BH2001. 588. III. A jogtanácsost megilleto munkadíj meghatározásánál irányadó szempontok [Pp. 24. § (1) 
bek., 67. § (2) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r. 1. § (1) bek. b) pont]. 
BH2001. 177. A 2000. január 1-je után jogerosen befejezett ügyekben a felülvizsgálati pertárgyérték 
megállapításánál a kamatokat, költségeket és az illetékfizetésre vonatkozó rendelkezéseket figyelmen kívül kell 
hagyni [Pp. 24. § (1) bek., 25. § (4) bek., 271. § (3) bek.]. 
BH2001. 132. II. Ha a kereset marasztalás helyett a szerzodés létrejöttének vagy létre nem jöttének, továbbá 
érvényességének vagy érvénytelenségének megállapítására irányul, a pertárgy értékeként a szerzodésben 
kikötött szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás értékét kell figyelembe venni [Pp. 24. § (1) és (2) bek.]. 
BH2001. 30. II. A pertárgy értékét nemcsak marasztalásra, hanem a szerzodés létrejöttének vagy létre nem 
jöttének, továbbá érvénytelenségének megállapítására irányuló perben is a Pp. 24. §-ának (1) és (2) 
bekezdése szerint kell meghatározni [Pp. 24. § (1) bek., (2) bek. a)-g) pont]. 
BH2000. 508. II. Fedezetelvonó szerzodéssel kapcsolatos jogvita esetén a perköltség kiszabásánál irányadó 
szempontok [Ptk. 201. § (1) bek., 203. §, Pp. 24. § (1)-(2) bek.]. 
BH2000. 250. A pertárgy értékének meghatározása özvegyi haszonélvezeti jog esetén [Pp. 24. § (2) bek. e) 
pont, 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 72. §, PK 132. sz.]. 



BH1999. 508. A fedezetelvonó szerzodés hatálytalanságának a megállapítása iránt indított per - a pertárgy 
értékének a megállapítása szempontjából - a követelés biztosítása iránti pernek minosül [Pp. 24. § (2) bek. f) 
pont, Ptk. 203. § (1) bek.]. 
BH1999. 250. II. A pertárgy értékének megállapítása a személyiségvédelmi perben [Pp. 25. § (3) bek., 24. § 
(1) bek., 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 39. § (1) bek., 42. § (1) bek. a) pont, 46. § (2) bek.]. 
BH1997. 477. II. Az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló perben az illetékfizetési kötelezettség 
a meg nem határozható perértékhez igazodik [Pp. 24. § 1990. évi XCIII. tv. 39. § (3) bek a) pont, 42. § (1) bek 
a) pont, 46. § (1) bek]. 
BH1997. 411. Szerzodés létrejöttének vagy létre nem jöttének, továbbá érvényességének vagy 
érvénytelenségének megállapítására irányuló perben a pertárgy értékeként a szerzodésben kikötött 
ellenszolgáltatás értékét kell figyelembe venni [Pp. 24. § (1) és (2) bek., 26. §, Ptk. 201. § (1) bek.]. 
BH1997. 357. A pertárgy értékének megállapítása, ha a felperes az ingatlan egy részére vonatkozó 
elovásárlási jogára hivatkozással kéri az alperesek között létrejött adásvételi szerzodés vele szemben való 
hatálytalanságának megállapítását [Pp. 24. § (1) bek., 26. §]. 
BH1996. 157. II. A végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránt indított perben a pertárgy értéke 
ahhoz igazodik, hogy a megtámadásra jogosult fél milyen anyagi érdeksérelem orvoslását kéri [Pp. 24. § (1) 
bek.]. 
BH1995. 490. Az ingatlan megszerzéséhez szükséges hatósági határozat elleni közigazgatási per tárgyának 
értéke nem állapítható meg, s ennek megfeleloen kell a munkadíjat is megállapítani [Pp. 24. §, 12/1991. (IX. 
29.) IM r. 1. § (1) bek. d) p.]. 
BH1995. 300. Jelzálogjog törlése iránti perben a perérték meghatározása. Ennek meghatározása mind a 
hatáskör, mind az eljárási illeték, illetoleg a jogi képviseleti díj számítása szempontjából lényeges [Ptk. 265. 
§, 266. § (2) bek., Pp. 24. § (2) bek. f) pont, 26. §, 75. §, 79. §, 12/1991. (IX. 29.) IM. r. 1. § (1) bek. b) pont]. 
BH1995. 158. Tartási szerzodés semmisségének megállapítása [Ptk. 200. § (2) bek., 201. § (2) bek., 237. § (1) 
bek., 586. § (1) bek., Pp. 24. §, 182. §]. 
BH1995. 118. A pertárgy értékének megállapításánál a kamatok - függetlenül attól, hogy ügyleti vagy 
késedelmi kamatról van szó - akkor sem vehetok figyelembe, ha már lejárt kamatokat kíván a jogosult 
érvényesíteni. Ha a bíróság hatáskörét a perérték alapozza meg, a kamatokat a perérték számításánál 
figyelmen kívül kell hagyni, és az alacsonyabb összeg alapján kell a hatáskört megállapítani [1990. évi XCIII. 
tv. 39. § (1) bek., 40. § (1) bek., Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. a) pont, 24. § (1) bek., 25. § (4) bek., 36. § (1) 
bek.]. 
BH1994. 423. I. Keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító jogeros végzés ellen benyújtott 
felülvizsgálati kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 24. § (1) bek., 51. § a) pont, 123. §, 130. § (1) bek. j) 
pont.]. 
BH1992. 266. Hibás teljesítés miatt indított gazdasági perben a pertárgy értéke, amelyhez a bírósági eljárás 
illetéke igazodik, a hibás szolgáltatásnak vagy a szolgáltatás hibás részének az értéke. Ha a lakóházba való 
bejutás csak balesetveszély mellett lehetséges, az egész lakóház hibás, annak ellenére, hogy a hiba 
kijavításához a lakók kiköltöztetése nem feltétlenül szükséges [Pp. 24. § (1) bek., 1986. évi I. tv. 27. § (1) bek., 
1990. évi XCIII. tv. 38. § (1) bek., GK 48. sz.]. 
BH1991. 397. A házassági perben a lakáshasználati jog ellenértékének figyelmen kívül hagyásával kell a 
perértéket megállapítani [Pp. 24. § (1) bek., 239. §, 1986. évi I. tv. 29. § (5) bek.,  és 34. § (1) bek.]. 
BH1990. 474. A végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránt idított perben a pertárgy értéke ahhoz 
igazodik, hogy a végrendelet folytán a megtámadásra jogosult fél milyen anyagi érdeksérelem orvoslását kéri 
[Pp. 24. § (1) bek.]. 
BH1987. 317. A végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben a pertárgy értéke az orvosolni 
kért anyagi érdeksérelem mértékéhez igazodik [Pp. 24. § (1) bek.]. 
BH1987. 277. Haszonélvezeti joggal kapcsolatos perekben a pertárgy értékének meghatározása [Pp 24. §, 
Ptk 616. § (4) bek., 1986. I. tv. 52. §, 11/1966 (VI. 29.) PM. sz. r. 162. és 163. §, PK 132. sz.]. 
BH1986. 191. Ha a volt házastársak a közös vagyonukat peren kívül megosztják és a megosztást tartalmazó 
megállapítást az egyikük feltuno értékkülönbségre hivatkozva megtámadja, a pertárgy értéke a kereseti 
követelés és nem a közös vagyon fele részének az értéke [Pp. 24. § (1) bek.] 
BH1985. 361. I. A futési rendszer hibája esetén a pertárgy értéke legalább a futési rendszer eloállítási 
költsége [Pp. 24. §]. 
BH1985. 23. Öröklési szerzodés megszüntetése iránt indított perben a pertárgy értéke legfeljebb az egy évi 
szolgáltatás értéke [Pp. 24. § (2) bek. a) pont]. 



BH1983. 159. I. A közös tulajdonnak árveréssel való megszüntetése iránt indított perben a pertárgy értéke a 
felperes tulajdoni hányadának értéke. Ez irányadó a végrehajtási eljárásra is [Pp. 24. § (2) bek. e) pont, PK 
10. sz.]. 
BH1982. 517. Végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránt indított perben a pertárgy értéke ahhoz 
igazodik, hogy a megtámadásra jogosult fél milyen a végrendelet folytán ot ért - anyagi érdeksérelem 
orvoslását kéri, az általa érvényesített igény milyen értéket képvisel [Pp. 24. § (1) bek.]. 
BH1982. 344. Kötbérfizetési kötelezettség vagy póthatárido megállapítása iránt indított perben a pertárgy 
értéke a kiszabható kötbér legmagasabb összege [Pp. 24. § (1) bek., GK 2. sz.]. 
BH1979. 73. II. A végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránt indított perben a pertárgy értéke a 
végrehajtási összeghez, illetoleg annak ahhoz a részéhez igazodik, amelyre vonatkozóan az adós a 
végrehajtási jog megszunését állítja [Pp. 24. § (2) bek. g) pont]. 
BH1978. 444. Hatáskörének megállapítását a bíróságnak nem kell külön határozatban kimondania [Pp. 24. § 
(1) bek., 252. § (2) bek., 366. § (4) bek. c) pont]. 

25. § (1) Ha a felperes nem pénzbeli követelés iránt indított perben kijelenti, hogy a per tárgya helyett 
meghatározott pénzösszeget is elfogad, a per tárgyának értékét ennél magasabb összegben megállapítani nem lehet. 
Ugyanez áll arra az esetre is, ha a felperes vagylagosan kér pénzbeli marasztalást. 

(2) 
(3) Ha egy vagy több felperes ugyanabban a keresetlevélben egy vagy több alperes elleni követeléseit érvényesíti, 

a pertárgy értékének megállapításánál az összes követeléseket össze kell adni. 
(4) A fokövetelés járulékai (kamat, költség stb.) az érték megállapításánál figyelmen kívül maradnak. 

Az (1) bekezdésben szabályozott vagylagos kereseti kérelmek (vagylagos pénzbeli marasztalásra, illetve a nem 
pénzbeli követelés helyett meghatározott összeg elfogadására is irányuló) keresetek esetén a törvény a 
perérték számítását kötelezoen akként írja elo, hogy a vagylagos pénzbeli marasztalás összegét meghaladó 
perérték nem állapítható meg. 
A pertárgy értékétol függo hatásköri kérdéseknél [Pp. 23. § (2)] már felvetettük az eljárásjogi törvény e 
rendelkezése és az illetékekre vonatkozó 1990. évi XCIII. törvény 40. §-ának (2) bekezdésében foglalt szabály 
közötti ellentmondás tényét. E két szabály együttes alkalmazása ugyanis azzal az eredménnyel jár, hogy ha pl. 
az ingó kiadása iránt indított perben a dolog forgalmi értéke magasabb, mint a vagylagosan igényelt pénzbeli 
térítés, akkor a per tárgyának értéke az alacsonyabb összeghez, míg a lerovandó illeték a magasabb 
összeghez igazodik. Ez az ütközés csak jogszabály módosítással oldható fel. 
A (3) bekezdés rendelkezésének értelmezése során nem annak van jelentosége, hogy egy vagy több felperes, 
illetve alperes van-e az ügyben hanem annak, hogy a kereset egynél több követelést tartalmaz-e vagy sem. 
Ezért nem lehet az egyetemleges kötelezettség tényére figyelemmel az alperesek száma szerint többszörözni az 
egy követelésbol eredo igény értékét, de ugyanígy nem sokszorozódik a per tárgyának értéke az egyetemleges 
vagy együttes jogosult felperesek száma szerint sem. 
A gyakorlat eltér abban, hogy hogyan számítsa a pertárgy értékét, ha a felperes a keresetében tulajdonjog 
megállapítása és egyidejuleg a közös tulajdon megszüntetése iránt is keresettel él. Az egyik értelmezés szerint 
e kereset valóságos tárgyi keresethalmazt tartalmaz, ezért a Pp. 25. § (3) bekezdésében szabályozottak az 
irányadóak, azaz a két követelés értékét össze kell adni. A másik álláspont abból indul ki, hogy tartalma 
szerint a tulajdonjog megállapítására irányuló kereset alapossága elofeltétele a közös tulajdon megszüntetése 
iránti igénynek, így a másodlagos kereset eloterjesztése e feltételtol függo. A per tárgyának értékénél ezért 
csak a tulajdonjog megállapítására irányadó értéket indokolt számításba venni - azaz az ilyen tartalmú 
keresetet nem a (3) bekezdés, hanem az (1) bekezdés rendelkezései alá tartozónak minosül. Ez utóbbi 
álláspontot ítéljük helyesnek azzal azonban, hogy ha a tulajdoni igény akárcsak részben is alapos, a 
tárgyalandó további kereset pertárgy értékét ekkor már meg kell állapítani. 
A (4) bekezdés egyértelmu és korlátozást sem tartalmazó szövegezésébol kitunik, hogy a már lejárt, s adott 
esetben határozott összegben érvényesített kamat követelést sem lehet a per tárgyának értékéhez 
hozzászámítani. 
Járulék alatt a nevesített kamaton és költségen felül minden olyan - a követeléshez társuló - igényt érteni kell, 
amely az alapul szolgáló jogsérelem elhárításához szükségszeruen kapcsolódik. Így például a jogalap nélküli 
birtoklás (Ptk. 194. §) esetén a dolog kiadására irányuló keresetben a meglévo hasznok kiadására irányuló 
követelés értéke a perérték számításánál figyelmen kívül marad. 
A gyakorlat nem tekinti járuléknak az általános forgalmi adót (BH1994. 559.), de például a növedéket (Ptk. 
126. §) sem. 



Vannak olyan esetek azonban, amikor a járulék összege a pertárgy értékének alapja, mégpedig akkor ha azt 
önálló keresetben érvényesíti a felperes vagy például akkor is, ha a fellebbezés kizárólag a járulékra (illeték 
mértékére stb.) vonatkozik (BH1979. 270.). 
Ugyanígy kivételnek kell tekinteni e szabály alól a végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti pereket 
is, ahol a törvény a végrehajtási összeg szóhasználatával a perértéknél a járulékok számításba vételét rendeli 
[Pp. 24. § (2) bekezdés g) pontja). 
Az 1998. január 1. napja után indult elso fokú eljárásokban alkalmazandó és az 1997. évi LXXII. törvény 19. 
§-ával beiktatott 256/B. § (2) bekezdésének szabálya kizárólag vagyonjogi perekben sajátos perérték 
számítási módot vezetett be annak eldöntéséhez, hogy a fellebbezésre az általános, vagy a kis perértéku 
ügyekre irányadó sajátos jogorvoslati szabályok alkalmazhatóak-e. A sajátosság kétirányú volt: egyrészt a 
törvény az ítéleti döntés alapján rendelte az érték számítását, másrészt pedig az ítélethozatalig lejárt kamatok, 
valamint a megítélt perköltség összegszeru figyelembevételét is eloírta. A 2000. január 1. napjától hatályba 
lépett módosítás folytán ez a számítási mód megszunt. 
BH2001. 177. A 2000. január 1-je után jogerosen befejezett ügyekben a felülvizsgálati pertárgyérték 
megállapításánál a kamatokat, költségeket és az illetékfizetésre vonatkozó rendelkezéseket figyelmen kívül kell 
hagyni [Pp. 24. § (1) bek., 25. § (4) bek., 271. § (3) bek.]. 
BH2001. 131. II. Ha több felperes ugyanabban a keresetlevélben több alperes elleni követeléseit érvényesíti, 
a pertárgy értéke meghatározásánál és az ahhoz kapcsolódó megyei bírósági hatáskör megállapításánál a 
követeléseket össze kell számítani [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 25. § (3) bek.]. 
BH1999. 250. II. A pertárgy értékének megállapítása a személyiségvédelmi perben [Pp. 25. § (3) bek., 24. § 
(1) bek., 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 39. § (1) bek., 42. § (1) bek. a) pont, 46. § (2) bek.]. 
BH1995. 118. A pertárgy értékének megállapításánál a kamatok - függetlenül attól, hogy ügyleti vagy 
késedelmi kamatról van szó - akkor sem vehetok figyelembe, ha már lejárt kamatokat kíván a jogosult 
érvényesíteni. Ha a bíróság hatáskörét a perérték alapozza meg, a kamatokat a perérték számításánál 
figyelmen kívül kell hagyni, és az alacsonyabb összeg alapján kell a hatáskört megállapítani [1990. évi XCIII. 
tv. 39. § (1) bek., 40. § (1) bek., Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. a) pont, 24. § (1) bek., 25. § (4) bek., 36. § (1) 
bek.]. 
BH1991. 204. Ha a fizetési meghagyásos eljárás ellentmondás folytán peres eljárássá alakul át, és a felperes 
követelését csak a fokövetelés járulékaira tartja fenn, a felperest nem lehet a fizetési meghagyásos eljárás 
illetékének a peres eljárás illetékére való kiegészítésére kötelezni [1986. évi I. tv.  27. § (1) és (2) bek., Pp. 25. 
§ (4) bek., 9/1986. (IV. 11.) PM r.  64. § (1) bek.]. 
BH1984. 405. A felek a jogvita elbírálására irányadó hatásköri szabályok alkalmazását nem zárhatják ki. Ha 
a jogvita elbírálása megyei bíróság hatáskörébe tartozik, ezzel szemben nem érvényesülhet a feleknek 
valamelyik járásbíróság kizárólagos illetékességére vonatkozó kikötése [Pp. 23. § (1) bek., 25. § (3) bek., 29. 
§ (1) bek., 41. § (2) bek.]. 
BH1984. 160. Egyetemleges marasztalásra irányuló perlés esetén az egyik alperes elleni keresettol való 
elállással kapcsolatban nincs helye eljárási illeték kiszabásának [Pp. 25. § (3) bek., 157. § e) pont, 160. § (1) 
bek., 1979. évi 31. sz. tvr. 26. § (2) bek., 11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 119/A. §]. 
BH1983. 418. Ha az eljárás folyamán az alperes a fokövetelést kiegyenlítette, és a felperes a keresetét a 
kamatra leszállította, az eljárási illeték alapja ilyen esetben is a fokövetelés összege [Pp. 386. § (1) bek., 25. § 
(4) bek., 11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 119/A. § (1) és (5) bek., Ptk. 301. §]. 
BH1981. 454. II. Hibás teljesítés esetében ha a vagylagos kereset a hiba kijavítására vagy a gépkocsi 
kicserélésére irányul, a pertárgy értékének meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy a felperes csökkent 
értéku gépkocsi helyett az alperes jótállási kötelezettsége körében teljes értéku gépkocsit követel. Ilyenkor 
tehát a per tárgyának az értéke a javítás értéke [Pp. 24. és 25. §]. 
BH1979. 270. Ha a járulék a foköveteléstol függetlenül tárgya az eljárásnak, a perérték megállapításánál - a 
fokövetelésre tekintet nélkül - csak a járulék értékét lehet figyelembe venni [Pp. 24. 3 (1) bek., 25. § (4) bek.]. 
BH1977. 564. Egy keresetlevélben több fél ellen vagy külön-külön érvényesített, de egyesített gazdasági perek 
tárgyának értéke nem számítható össze és az egyesítés nem változtatja meg az eljáró bíróság hatáskörét [Pp. 
365. § (1) bek., 366. § (1) bek., 369. §, 25. § (3) bek.]. 

26. § A per tárgyának értékét, a 24-25. §-ok rendelkezéseinek megfeleloen, a felperesnek kell megjelölnie; ha ez 
az érték a köztudomással vagy a bíróság hivatalos tudomásával ellenkezik, vagy egyébként valószínutlen, 
úgyszintén, ha azt az alperes vitássá teszi, a per tárgyának értékét a bíróság határozza meg. 

Az az eloírás, hogy a felperesnek kell a pertárgy értékét megjelölnie, a meg nem határozható perértéku 
(házasság felbontása, gondnokság alá helyezés, jognyilatkozat pótlása stb. iránt indított), valamint az olyan 
keresetek esetében nem érvényesül, amikor a kereseti kérelem határozott forint összegu marasztalásra 



irányul. Bár a törvény szóhasználata szerint e kötelezettség címzettje a felperes, ez az eloírás természetesen 
irányadó a viszontkeresetet eloterjeszto alperesre, de a fizetési meghagyás kibocsátását kéro jogosultra és a 
perorvoslattal (fellebbezés, felülvizsgálati kérelem perújítás) élo félre is. 
A felperes által megjelölt perértéket a bíróság csak a törvényben szabályozott feltételek valamelyikének 
fennállta esetén bírálhatja felül, azaz 
- ha a megjelölt perérték a köztudomás vagy a bíróság hivatalos tudomása szerint minosül tévesnek, 
- ha az más okból valószínutlen, vagy 
- ha azt az alperes kifogásolja. 
A fenti rendelkezések alkalmazása során köztudomásúnak kell tekinteni az olyan tényeket, amelyek egy 
bizonyos körben ismertek, míg hivatalos tudomáshoz a bíróság a tevékenysége során szerzett információk 
révén jut [lásd részletesebben a Pp. 163. § (3) bekezdésénél]. Az utóbbi esetben azonban a bíróságnak a felek 
tudomására kell hoznia, hogy honnan származik az ekként figyelembe vett tény vagy adat. 
A felülbírálat a megjelölt pertárgy érték számítási alapjának és módjának ellenorzését és az attól eltéro 
(magasabb vagy alacsonyabb) pertárgy érték megállapításának lehetoségét is jelenti. A törvény nem szab 
idobeli korlátot sem az alperes kifogásának bejelentésére, sem a bíróság e körbe eso vizsgálatának 
megejtésére. A gyakorlatban a bíróságok a keresetlevél benyújtásakor, a kereset módosításakor, a 
viszontkereset eloterjesztésekor ellenorzik a megjelölt perérték helyességét - részben a pertárgy értékétol 
függo hatásköri szabályok [Pp. 23. § (1) a)] betartása, részben pedig a fél által megfizetendo eljárási illeték 
összegének meghatározása érdekében - és természetesen akkor is, ha az alperes kifogással él. 
A pertárgy értékének felülbírálata során a bíróságnak akkor kell az állásfoglalását megindokolnia, ha a 
megjelölttol eltéro pertárgy értéket állapít meg, illetve ha az alperesi kifogást mint alaptalant mellozi. Az e 
körbe eso döntés az eljárás során - és nem érdemben - hozott bírói intézkedésnek minosül még akkor is, ha 
ahhoz érdemi jogkövetkezmény fuzodik. Ha a bíróság a felülbírálat eredményeként a perérték 
meghatározásának helyes voltát vagy az alperesi kifogás eredménytelenségét állapítja meg, arról külön 
alakszeru határozatot nem kell hoznia. Nem helytelenítheto azonban, ha a bíróság külön végzéssel rendelkezik 
a kifogás elutasításáról. Az ilyen tartalmú végzés ellen a Pp. 233. § (3) bekezdésének b) pontja alapján 
azonban fellebbezésnek nincs helye. Ha a bíróság a kifogás elutasítása tárgyában külön végzést nem hozott, a 
mellozés indokait az eljárást befejezo határozatában kell, hogy megadja. Az alperes ez esetben az érdemi 
határozat ellen benyújtott fellebbezésének indokai között utalhat a kifogásában foglaltakra. 
A bíróság a felülbírálat eredményeként a megjelölttol eltéro helyes perértéket végzéssel vagy ítéletében is 
megállapíthatja. Önmagában az eltéro mértékben megállapított perértékre a bíróságnak nem kell külön 
végzést hoznia, s ha mégis hoz ilyen végzést, az ellen - az elozoekhez hasonlóan - nincs helye fellebbezésnek. 
A bíróságnak abban a határozatában kell a felülbírálat eredményét és indokait adnia, amelyben az eltéro 
pertárgy értékhez fuzodo valamilyen jogkövetkezményt von le. Így például abban a végzésben, amelyben 
hiánypótlásra hívja fel a felperest, mert a lerótt illeték az eltéroen megállapított perértékhez viszonyítva nem 
elég, vagy például a hatáskör hiányát megállapító és a keresetlevél áttételérol hozott végzésének, illetve 
annak az ítéletének az indokolásában, amelyben a pertárgy értékéhez igazodó érdemi döntését okolja meg (pl. 
a perköltség összegére, az állam által elolegezett illetékre vonatkozó rendelkezések). 
Ezekben az esetekben a végzés vagy ítélet érdemi rendelkezése ellen eloterjesztett fellebbezés indokai között 
vitathatja a fél az eltérés jogszeru vagy megalapozott voltát. 
BH1997. 411. Szerzodés létrejöttének vagy létre nem jöttének, továbbá érvényességének vagy 
érvénytelenségének megállapítására irányuló perben a pertárgy értékeként a szerzodésben kikötött 
ellenszolgáltatás értékét kell figyelembe venni [Pp. 24. § (1) és (2) bek., 26. §, Ptk. 201. § (1) bek.]. 
BH1997. 357. A pertárgy értékének megállapítása, ha a felperes az ingatlan egy részére vonatkozó 
elovásárlási jogára hivatkozással kéri az alperesek között létrejött adásvételi szerzodés vele szemben való 
hatálytalanságának megállapítását [Pp. 24. § (1) bek., 26. §]. 
BH1995. 300. Jelzálogjog törlése iránti perben a perérték meghatározása. Ennek meghatározása mind a 
hatáskör, mind az eljárási illeték, illetoleg a jogi képviseleti díj számítása szempontjából lényeges [Ptk. 265. 
§, 266. § (2) bek., Pp. 24. § (2) bek. f) pont, 26. §, 75. §, 79. §, 12/1991. (IX. 29.) IM. r. 1. § (1) bek. b) pont]. 
BH1987. 22. II. A bíróságnak szükség esetén hivatalból kell intézkednie a pertárgy értékének tisztázása és az 
eljárási illeték helyes összegének megállapítása érdekében [Pp. 26. §]. 
BH1985. 361. II. A szakértoi költség viselése szempontjából nincs jelentosége annak, hogy a felperes milyen 
összegben jelölte meg a pertárgy értékét [Pp. 26. §, 78. § (1) bek.]. 

A hatáskör vizsgálata 



27. § (1) A bíróság hatáskörének megállapításánál a per tárgyának értékére a keresetlevél beadásának idopontja 
irányadó. Ha azonban a per a pertárgy értékében a keresetlevél beadása után bekövetkezett változás folytán tartoznék 
a bíróság hatáskörébe, a bíróság hatáskörét akkor is meg kell állapítani. 

(2) A kereseti követelés felemelése esetében a hatáskört a felemelt érték alapján kell megállapítani, annak 
leszállítása ellenben a bíróság hatáskörét nem érinti. 

E rendelkezések a Pp. 23. § (1) bekezdésének a) pontjában és Pp. 22. § (1) bekezdésében szabályozott 
hatásköri szabályok alkalmazására adnak iránymutatást. 
Az (1) bekezdés általános eloírásként rögzíti, hogy a keresetlevél beadásának idopontjában fennállott érték 
alapján kell a hatáskört megállapítani. Ugyanez a szabály az irányadó a viszontkeresetre és a fizetési 
meghagyás kibocsátása iránti kérelemre is. 
Az általános szabály alóli két kivételt az (1) bekezdés második mondata (a pertárgy értékének változása) és a 
(2) bekezdés elso mondatrésze (a kereseti követelés felemelése) szabályozza. 
A pertárgy értékében bekövetkezett változás, illetve a kereseti követelés felemelése nem azonos fogalmak. A 
pertárgy értékének változása a kereseti követeléstol független okra visszavezetheto változást jelent (pl. az 
ingatlan értéke a kereset beadásakori hat millió forintról a konjunkturális változásokra visszavezethetoen a 
per során a duplájára emelkedett vagy megfordítva: a dolog tizenkét milliót kitevo értéke a felére csökkent). 
Önmagában az ilyen változás - az (1) bekezdés szabályára figyelemmel - az eljáró bíróság hatáskörét nem 
érinti. Ez alól a törvény csak egy esetben tesz kivételt mégpedig akkor, ha a változás alapozza meg az adott 
bíróság hatáskörét (pl. a helyi bíróság elott indult perben utóbb kiderül, hogy a pertárgy értéke valójában a 
kereset beadásakor meghaladta a tíz millió forintot, de utóbb ez az érték kilenc millió forintra csökkent, vagy 
megfordítva: a kereset benyújtásakori tényleges pertárgy érték a megjelölt tizenegy millió forint helyett csak 
kilenc millió forint volt, de ez utóbb tizenkét millió forintra emelkedett). Ebben az esetben ugyanis az eljáró 
bíróság a hatásköre hiányát nem állapíthatja meg. 
Az általános szabály alóli másik kivétel a kereseti követelés felemelése, azaz amikor a felperes további 
követelést is érvényesít. Ebben az esetben a hatáskörre a felemelt érték az irányadó azzal azonban, hogy ha az 
alperes a felemelt keresetre érdemi ellenkérelmét már eloterjesztette, a hatáskör hiánya nem veheto 
figyelembe (Pp. 28. §). 
A kereseti követelés megváltoztatásának másik formája, a kereset leszállítása a hatáskör szempontjából 
közömbös. 
BH1997. 358. A pertárgy értékének megváltozását - ha ennek oka a perek egyesítése - a bíróság hatáskörének 
megállapításánál az alperes érdemi ellenkérelmének eloadása elott sem veheti figyelembe [Pp. 27. § (1) és (2) 
bek., 28. §, 45. § (2) bek.]. 
BH1994. 559. A megyei bíróság hatáskörébe tartozik a gazdálkodó szervezetek egymás elleni vagyonjogi pere 
akkor is, ha a per tárgyának értéke csak az áfa összegére figyelemmel haladja meg a tízmillió forintot [Pp. 22. 
§ (1) bek., 23. § (1) bek. a) pont, 27. § (1) bek.]. 
BH1993. 371. Hatáskör, ha a keresetfelemelésre - amely az értékhatárra tekintettel befolyásolja a bírósági 
hatáskört - már egy korábbi ellentmondás (ellenkérelem) folytán indult (folyó) perben került sor [Pp. 27. § (2) 
bek., 28. §]. 
BH1991. 476. A kártérítési igény vagyonjogi jellegén nem változtat az, ha érvényesítése személyhez fuzodo 
jog megsértésén alapul [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 27. § (1) bek., 28. §, Ptk. 84. § (1) bek. e) pont]. 
BH1991. 392. Ha a személyhez fuzodo jog megsértése miatt indított perben kártérítési igényt is 
érvényesítenek, a vagyonjogi perekre irányadó hatásköri szabályokat kell alkalmazni [Pp. 23. § (1) bek. a) 
pont, 27. § (1) bek., Ptk. 84. § (1) bek. e) pont]. 
BH1977. 397. A járásbíróság a hatáskörébe tartozó ügynek a megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyhöz 
való egyesítését abban az esetben sem rendelheti el, ha az utóbbit keresetfelemelés folytán korábban maga 
tette át [Pp. 27. §, 149. § (2) bek., 382. § (2) bek.]. 

28. § A bíróság a hatáskörének hiányát hivatalból veszi figyelembe. Ha azonban a hatáskör a per tárgyának 
értékétol függ, az alperes érdemi ellenkérelmének (139. §) eloadása után a hatáskör hiánya figyelembe nem veheto. 

A hivatalbóli eljárás tényének rögzítése e rendelkezésnél azt fejezi ki, hogy a bíróság a felek kérelmétol 
függetlenül köteles - ha annak feltételei fennállnak - a hatásköre hiányát megállapítani. A hatásköri szabályok 
garanciális jellege indokolja ez esetben a felek kérelméhez kötöttség alóli kivétel megtételét. 
A fentiek azonban természetesen nem zárják ki, hogy a felek bármelyike vagy együttesen kérelemmel 
forduljanak a bírósághoz a hatáskör hiányának megállapítása érdekében. Az ilyen tartalmú kérelmet a 
gyakorlat hatásköri kifogásnak nevezi. 
A törvényi rendelkezés szóhasználatából kitunik, hogy a bíróságnak csak a hatásköre hiányát kell 
megállapítania, azaz alakszeru határozatot csak ebben az esetben kell hoznia, a hatásköre fennállásának 



tényét vagy a hatásköri kifogás elutasítását nem kell végzéssel kimondania. Az érdemi határozat 
indokolásának azonban tartalmaznia kell a kifogás mellozését alátámasztó okfejtést. A kifogásra vonatkozó 
szabályok (Pp. 114. §) értelmében nem tekintheto hibának, ha a bíróság a kifogás elbírálásakor annak 
mellozését és indokait tartalmazó külön végzést hoz. E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye [Pp. 233. § (3) 
b)]. 
Hatásköre hiányát a bíróság csak végzéssel állapíthatja meg. E végzés tartalmi sajátossága, hogy a 
megállapításon túl a hatáskör hiányához fuzodo valamilyen további jogkövetkezményt is tartalmaz {pl. áttétel 
[Pp. 129. § (1)], a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása [Pp. 130. § (1) b)], permegszüntetés 
[Pp. 157. § a)], az eljáró bíróság kijelölésének kezdeményezése [Pp. 45. § (1)], vagy permegszüntetés és 
áttétel együttesen}. 
Fellebbezéssel a fél nem a hatáskör hiányát megállapító rendelkezéssel szemben élhet, hanem a törvény külön 
megengedo szabálya alapján az alkalmazott további jogkövetkezménnyel szemben. Ez alól azonban egy 
kivételt tesz a gyakorlat. Ez az az eset, amikor a bíróság a hatásköre hiányát állapítja meg, de az áttételrol 
nem rendelkezhet, mert a perre hatáskörrel rendelkezo bíróság már korábban jogeros végzéssel 
megállapította a saját hatásköre hiányát és a törvényi feltételek hiányában más jogkövetkezményt sem vonhat 
le. A meghozott végzés ilyenkor a hatáskör hiányát mondja ki vagy kiegészítésként még arra is utal, hogy a 
végzés jogerore emelkedése után az iratokat felterjeszti a kijelölésre illetékes bírósághoz. 
A Pp. 233. § (2) bekezdésének b) pontja a hatáskör hiányát megállapító végzést a fellebbezéssel támadható 
pervezeto végzések kivételeként nem említi és ellene nem enged fellebbezési jogot a törvény más rendelkezése 
sem. Ebbol pedig az következne, hogy ebben az esetben a végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 
A hatásköri szabályok garanciális jellegére figyelemmel. és az esetleg felesleges kijelölési eljárást 
elkerülendo, a gyakorlatban a bíróságok e speciális esetben fellebbezéssel támadhatónak minosítik a hatáskör 
hiányát megállapító végzést. 
A hatáskör hiánya hivatalbóli figyelembevételének idobeli korlátozását tartalmazza e szakasz második 
mondata. Ez a korlátozás két együttes feltétel megléte esetén érvényesül, azaz 
- ha a hatáskör a per tárgyának értékétol függ [Pp. 23. § (1) a)], 
- és az alperes érdemi ellenkérelmét már eloterjesztette. 
Az érdemi ellenkérelemrol részletesen a Pp. 139. §-ánál szólunk. A helyes értelmezés szempontjából itt is 
kiemelendo, hogy 
- nem minosül érdemi ellenkérelemnek az alperesnek az elso tárgyalást megelozoen eloterjesztett írásbeli 
védekezése még akkor sem, ha az a keresettel szembeni védekezés érdemi indokait tartalmazza, 
- nem tekintheto érdemi ellenkérelemnek a fizetési meghagyással szemben eloterjesztett ellentmondás, 
- ha a felperes a keresetét a tárgyaláson emeli fel, a jelenlévo alperes érdemi ellenkérelmét ekkor terjeszti elo. 
Ha az alperes nincs jelen ezen a tárgyaláson, vagy a kereset felemelését külön beadványban terjeszti elo a 
felperes, az alperes érdemi ellenkérelmének az ezt követo elso tárgyaláson tett nyilatkozat tekintheto. 
BH2003. 281. A közcélú vízi közmunek minosülo szennyvíztelepre történo rácsatlakozással kapcsolatos 
jogviszonyból származó fizetési kötelezettség felol a vízügyi hatóság határoz [1964. évi IV. tv. 198. § (1) és (5) 
bek., 33. §, 35. § (3) bek., 38/1995. (IV. 5.) Korm. r. 1. § (1) bek., 2. § a) pont, 28/b. pont, 4. § (2) bek., Pp. 28. 
§, 129. § (1) bek., 158. § (2) bek.]. 
BH2001. 379. A szolgálati balesetekkel kapcsolatban a fegyveres erok, fegyveres testületek és rendészeti 
szervek ellen indított kártérítési igény elbírálására mind a korábbi, mind pedig a jelenlegi szabályozás szerint 
a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak kizárólagos illetékessége van. [16/1978. (III. 1.) MT r. 5. §, 4/1978. (III. 
5.) HM r. 4. §, 1996. évi XLIV. tv. 128. §, Pp. 28. §, 43. § (1) bek., 129. § (1) bek., 157. § a) pont, 251. § (1) 
bek.]. 
BH2000. 453. A közjegyzo közhatalmi tevékenységet gyakorol, így e tevékenységgel okozott károk megtérítése 
iránti perek a megyei bíróság hatáskörébe tartoznak [Pp. 23. § (1) bek. b) pont, 28. §, PK 42. sz.]. 
BH1998. 488. Hatáskör hiányának megállapítása esetén a bíróság intézkedési joga csupán arra terjed ki, 
hogy elrendelje az iratok áttételét a hatáskörrel rendelkezo bírósághoz (Pp. 28. §). 
BH1997. 358. A pertárgy értékének megváltozását - ha ennek oka a perek egyesítése - a bíróság hatáskörének 
megállapításánál az alperes érdemi ellenkérelmének eloadása elott sem veheti figyelembe [Pp. 27. § (1) és (2) 
bek., 28. §, 45. § (2) bek.]. 
BH1997. 145. Ha a tagok a társasági szerzodésükben jogvitáikra a választott bíróság kizárólagos hatáskörét 
kötik ki, utóbb ezt a megállapodásukat ráutaló magatartással nem módosíthatják. Ilyen esetekben a társasági 
szerzodés megkötésére irányadó eljárási szabályok (pl. ügyvédi ellenjegyzés stb.) alapján végrehajtott 
szerzodésmódosításra van szükség [1988. évi VI. tv. 18. §, 19. § (2) bek., 44. §, 113. § (1) bek., Pp. 28. §, 360. 
§ (3) bek. 1994. évi LXXI. tv.]. 



BH1995. 100. A per tárgyának értékétol függo hatáskörének hiányát a bíróság nem veheti figyelembe, ha az 
alperes érdemi ellenkérelmét eloterjesztette (Pp. 28. §, 139. §). 
BH1993. 371. Hatáskör, ha a keresetfelemelésre - amely az értékhatárra tekintettel befolyásolja a bírósági 
hatáskört - már egy korábbi ellentmondás (ellenkérelem) folytán indult (folyó) perben került sor [Pp. 27. § (2) 
bek., 28. §]. 
BH1992. 469. Köztársasági Megbízott Területi Hivatala által ingatlant érinto elidegenítési, terhelési, 
telekalakítási és építési tilalom tárgyában hozott határozat felülvizsgálatára a megyei bíróság székhelyén levo 
helyi bíróságnak van hatásköre [Pp. 23. §, 28. §, 129. § (1) bek., 326. §]. 
BH1991. 476. A kártérítési igény vagyonjogi jellegén nem változtat az, ha érvényesítése személyhez fuzodo 
jog megsértésén alapul [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 27. § (1) bek., 28. §, Ptk. 84. § (1) bek. e) pont]. 
BH1985. 494. A meghalt termeloszövetkezeti tagnak a szövetkezettel tagsági viszonyban nem álló örököse és 
a termeloszövetkezet között a megszunt tagsági viszonyból eredo igény érvényesítésével kapcsolatban 
keletkezett jogvitára a tagsági vitákat eldönto szerveknek nincs hatásköre, az igényt az általános hatásköru 
bíróság elott kell érvényesíteni [Pp. 22. § (2) bek., 28. §. 129. § (1) bek., 158. § (1)-(2) bek., 349. § (2) bek., 
357. § (2) bek., 7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 118. § (2) bek., 12/1977. (III. 12.) MÉM sz. r. 107. §]. 
BH1984. 240. I. A munkavállaló pénztartozásának levonását, illetve a MIL-lap megfelelo kiállítását 
elmulasztó munkáltató felelosségére alapított igény nem minosítheto szerzodésen kívül keletkezett kár 
megtérítésére irányuló követelésnek, ezért gazdasági perben annak elbírálása a megyei bíróság hatáskörébe 
tartozik [Pp. 28. §, 366. § (1) bek., (2) bek. a) pont, 1979. évi 18. sz. tvr. 58. § (1) bek., 18/1976. (XII. 18.) 
MüM sz. r. 4. §]. 
BH1982. 69. A lakáshasználatbavételi díjnak a dolgozók lakásépítésének támogatásáról szóló jogszabályok 
alapján történt részbeni vagy teljes elengedése esetén az e támogatás megvonásával kapcsolatban a 
munkáltató és a dolgozó között felmerült jogvitában a munkaügyi vitákat eldönto szervek járnak el; per esetén 
a vita eldöntése a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik [1972. évi IV. tv. 23. § (1) bek. a) pont, Pp. 23/A. 
§, 28. §, 2/1971. (II. 8.) Korm. sz. r. 2., 15. §, 26/1971. (VI. 24.) PM-ÉVM-MüM sz. r. 1. § (1) bek., 16. § (1) 
bek. b) pont, 18. § (5) bek., 9/1975. (XII. 29.) NIM-ÉVM-PM-MüM sz. r. 3. § (1) bek. c) pont, 4. § (2) bek., 6. 
§]. 
BH1980. 453. Ha a munkáltató a dolgozó lakásépítésére nyújtott kölcsön ki nem egyenlített összegét azért 
követeli vissza, mert a dolgozó a munkaviszonyát megszüntette, a követelését nem fizetési meghagyás utján, 
hanem a munkajogi szabályok szerint kibocsátott fizetési felszólítással érvényesítheti. A járásbíróságnak az e 
tárgyban benyújtott fizetési meghagyás iránti kérelmet el kell utasítania [Pp. 28. §, 130. § (1) bek. b) pont, 
313. § (2) bek., 314. §, 1967. évi II. törvény 63. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 70. § (2) bek., 9/1967. (X. 8.) 
MÜM sz. r. 5. § (3) bek., 26/1971. (VI. 24.) PM-ÉVM-MÜM sz. r. 18. § (5) bek.]. 
BH1980. 301. Ha a fizetési meghagyás ellen benyújtott ellentmondás folytán megindult eljárásban az alperes 
eloterjesztette érdemleges ellenkérelmét és a hatáskör a per tárgyának értékétol függ, a hatáskör hiánya már 
nem veheto figyelembe [Pp. 28. §, 45. §, 139. §, 393. § (2) bek.]. 
BH1979. 91. Termeloszövetkezeti elnök munkadíjának a szövetkezet veszteséges vagy alaphiányos 
gazdálkodása miatti csökkentésével kapcsolatban indított vitájára abban az esetben is a járásbíróságnak van 
hatásköre, ha az elnök munkaviszonyból átirányított szakemberként került a termeloszövetkezethez [1967. évi 
III. tv. 28. § (3) bek., 17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 130. §, Pp. 28. §, 45. § (2) bek.]. 
BH1978. 172. Gazdálkodó szervezetek között fizetési meghagyással indült perben az alperes érdemi 
védekezésének eloterjesztése után nem veheto figyelembe a pertárgy értékétol függo hatáskör hiánya, és ilyen 
címen áttételnek nincs helye [Pp. 28. §, 366. § (1) bek., 381. § (1) bek., 393. § (2) bek.]. 

Általános illetékesség 

29. § (1) Az a bíróság, amelynek területén az alperes lakik, mindazokban a perekben illetékes, amelyekre más 
bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs (általános illetékesség). 

Az illetékességrol szóló rendelkezések adnak arra választ, hogy az adott perre a hatáskörrel rendelkezo több 
bíróság közül melyik jogosult a perben eljárni. 
Az illetékességet a törvény az alapul szolgáló tényre vagy körülményre utalással szabályozza, amelyeket a 
gyakorlat illetékességi okként nevesít. Az illetékességi okok alapján általános és különös (a törvény 
szóhasználata szerint egyéb) illetékességi szabályokat lehet megkülönböztetni. A különös illetékességi 
szabályok vagylagos és a kizárólagos illetékességi okokat állapítanak meg. 
Az illetékességi szabályok rangsorában elso helyen a kizárólagos illetékességre vonatkozó rendelkezések 
állnak. Ha az adott perre valamely bíróság kizárólagos illetékességét törvény megállapítja, más illetékességi 



ok nem veheto figyelembe. A vagylagos illetékesség szabályai választási jogot engednek a felperesnek a 
speciális illetékességi ok (vagy okok) és az általános illetékességet megalapozó okok között. A felperes által 
választott vagylagos illetékességi ok kizárja az általános illetékességi szabály alkalmazását. 
A Pp. 29. §-ának rendelkezései a természetes személy alperessel szemben indított perekben szabályozzák a 
bíróság általános illetékességét mégpedig akként, hogy az (1) bekezdés általános szabályán túl kisegíto 
rendelkezéseket - (2) bekezdés szabályai - és kivételeket - (1) bekezdés második mondata és (3)-(4) bekezdése 
- is megfogalmaznak. 
Az illetékesség megállapítása során a törvényi rendelkezések egymás utánisága valóságos rangsort jelent, 
azaz az (1) bekezdés rendelkezése a (2) bekezdésben szabályozott illetékességi okokat megelozi, s ez utóbbi 
bekezdés szabályai is csak a törvényben meghatározott sorrend szerint érvényesülnek. A törvényi rangsorban 
továbblépni csak akkor lehet, ha a megelozo illetékességi ok alapján nem lehet az eljárásra illetékes bíróságot 
meghatározni. 
Az (1) bekezdés rendelkezése a lakóhely fogalma kapcsán jelentett - és jelent ma is - problémát. A lakóhely 
fogalmát az eljárásjogi törvény nem határozza meg. A polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. §-ának (2) bekezdése tartalmaz e körben rendelkezést, mely 
szerint lakóhely alatt annak a lakásnak a címét kell érteni, amelyben a polgár él. Lakás alatt nemcsak az 
otthonául választott önálló lakást, de azt a helyet is érteni kell, ahol a polgár szükségbol lakik vagy megszáll. 
Ez a fogalom meghatározás azonban az eljárásjogi törvény alkalmazása során nem alkalmazható, hiszen az a 
lakás, ahol a polgár él, lehet lakóhely de tartózkodási hely is. A gyakorlat ezért eljárásjogi szempontból 
lakóhely alatt a fél által szabadon, a tartós ott-maradás szándékával választott helyet érti. 
A bejelentkezési kötelezettség tényébol fakadóan vélelem szól amellett, hogy a lakóhelyként nyilvántartott cím 
és az illetékesség szempontjából irányadó lakóhely azonos. Nincs azonban az alperes elzárva attól, hogy e 
vélelmet megdöntse annak bizonyításával, hogy a nyilvántartott lakóhelytol eltéro hely szolgál az állandó ott-
maradására. 
Értelemszeruen következik a bíróság területén lakás tényének kimondásából, hogy ez alatt csak belföldi 
lakóhelyet lehet érteni. Az alperes külföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye az illetékesség szempontjából 
figyelmen kívül marad. 
A bíróság területe szóhasználat alatt a bíróságok szervezetérol és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 
18. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi területet kell érteni. Az egyes bíróságok illetékességi 
területének tételes felsorolását a törvény melléklete (I. Részében a Fovárosi Bíróság, a megyei és a 
munkaügyi bíróságok, II. Részében a megyei bíróságok katonai tanácsait érintoen) tartalmazza. 
Az általános illetékesség a kizárólagos illetékességi szabállyal szemben egyáltalán nem, a vagylagos 
illetékességi szabállyal szemben pedig csak korlátozott körben - a felperest megilleto választási jog keretében 
- érvényesül és megszunik, ha a felperes más okra alapítva választotta meg a perre illetékes bíróságot. 

(2) Belföldi lakóhely hiányában az illetékesség az alperes tartózkodási helyéhez igazodik; ha az alperes 
tartózkodási helye ismeretlen, vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely irányadó, ha pedig ez nem állapítható 
meg, vagy az alperesnek belföldön lakóhelye nem is volt, az illetékességet a felperes lakóhelye, illetoleg ennek 
hiányában a felperes tartózkodási helye, ha a felperes nem természetes személy, a felperes székhelye alapítja meg. 

E bekezdés szabályai kisegíto jelleguek abban az esetben, ha az (l) bekezdés szerint az illetékes bíróság nem 
állapítható meg, azaz az alperesnek nincs belföldi lakóhelye. A kisegíto illetékességi okok a következok: 
- az alperes tartózkodási helye 
- az alperes utolsó belföldi lakóhelye 
- ha a felperes természetes személy: a felperes lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
- ha a felperes nem természetes személy: a felperes székhelye. Ez utóbbi szabályt 2000. január 1. napjától 
kezdodo hatállyal - és az ezt követo ügyekben alkalmazandóan - az 1999. évi CX. törvény iktatta be, pótolva a 
korábbi joghézagot. 
A törvény szóhasználatából is kitunoen a kisegíto illetékességi okok kötelezo rangsorban kerültek 
szabályozásra, azaz a sorrendben elobb nevesített ok hiányában van csak lehetoség a következo ok alapján a 
bíróság illetékességének megállapítására. Nincs tehát lehetoség arra, hogy azok közül akár a bíróság, akár a 
fél szabadon választhasson. 
A tartózkodási hely fogalmát a törvény - a lakóhelyhez hasonlóan - nem határozza meg. A már hivatkozott 
1992. évi LXVI. törvény 5. §-ának (3) bekezdése e fogalom alatt annak a lakásnak a címét érti, ahol a polgár - 
a lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. A lakcím 
nyilvántartása szempontjából tehát tartózkodási helye csak annak lehet, akinek lakóhelye is van. 
Az eljárásjogi törvény alkalmazása során a gyakorlat nem e szabály szerint tesz különbséget a lakóhely és a 
tartózkodási hely között abból kiindulva, hogy nemcsak annak nincs belföldi lakóhelye, aki csak külföldi 



lakóhellyel rendelkezik, de annak az alperesnek sincs, aki az adott címen nem a tartós ott-maradás 
szándékával tartózkodik függetlenül attól, hogy az adott cím lakóhelyként van nyilvántartva. A két fogalom 
közötti elhatárolásra tehát az ott-lakás tartóssága vagy annak hiánya alapján kerülhet sor - azaz jelentosége 
van a fél szándékának. Ez tunik ki a BH1985. 432. számú eseti határozatból, amelyben a bíróság a korlátozott 
szellemi képességu és emiatt gyógyintézetben kezelt fél esetében azt mondta ki, hogy a fél ez esetben éppen az 
állapota miatt nem képes szabadon lakhelyet választani. Kivételesen azonban, ha a gyógykezelés idotartama 
hosszú és a rendelkezésre álló adatok azt valószínusítik, hogy a fél már nem tér vissza a lakóhelyére, a 
gyógyintézetet is lehet lakóhelynek tekinteni. 
A szándékot illetoen hasonló a helyzet a büntetés-végrehajtási intézetben lévo fél esetében is azzal azonban, 
hogy az intézetet lakóhelynek soha nem tekinti a bíróság, tartózkodási helyként azonban elfogadja. 
A tartózkodási helyre alapított illetékesség esetén is mindaddig vélelem szól amellett, hogy az ilyenként 
nyilvántartott lakcím valóban az alperes tartózkodási helye, amíg annak ellenkezojét az alperes nem 
bizonyította. 
Az eljárásjogi törvény a vagyonjogi perek vagylagos illetékességi szabályai között is szerepelteti a 
tartózkodási helyet, mint illetékességi okot [Pp. 32. § (1)] de csak abban az esetben, ha az huzamos idot ölel 
fel. 
E két rendelkezés közötti különbség tehát az ott-tartózkodás idotartamában van: az általános illetékességi 
szabályok alkalmazása során idokorlátozás nélkül, a vagylagos illetékesség körében a huzamos ott-
tartózkodás keletkeztet illetékességi okot. 

(3) Ha az alperes állandó munkahelye nem azonos lakóhelyével, a bíróság az alperesnek legkésobb az elso 
tárgyaláson eloadott kérelmére a pert a munkahely bíróságához teszi át tárgyalás és elbírálás végett. 

PK 134. szám 

A különös illetékességgel szemben az alperest a Pp. 29. §-ának (3) 
bekezdésében meghatározott kedvezmény nem illeti meg. 

Az utolsó belföldi lakóhely alapozza meg az illetékességet az ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodó 
alperessel szemben, ennek hiányában vagy kideríthetetlensége esetén elobb a felperes lakóhelye, majd ennek 
hiányában a felperes tartózkodási helye szerint illetékes a bíróság. 
A (3) bekezdés rendelkezésébol kitunoen csak több feltétel együttes fennállása esetén kerülhet sor arra, hogy a 
bíróság a pert az alperes munkahelye szerint illetékes bírósághoz áttegye, mégpedig ha az alperes 
- állandó munkahellyel rendelkezik, 
- munkahelye és lakóhelye nem azonos, és 
- az áttétel iránti kérelmét az elso tárgyaláson eloterjesztette. 
Állandó munkahely alatt a rendszeres foglalkoztatással együttjáró, hosszabb jövobeli idotartamra kiterjedo 
munkavégzés helyét kell érteni. Nem esik e körbe pl. ha a változó munkahelyre alkalmazott alperesnek 
munkaköri kötelessége, hogy feladatait a munkáltatója különbözo városokban lévo telepein szükség szerinti 
idotartamban teljesítse, de nem állandó az a munkahely sem, ahol pár hónapot kitevo, határozott ideju 
munkaviszony alapján dolgozik valaki. 
A munkahely és lakóhely különbözoségének közigazgatási egységbeli különbségnek kell lennie (más város, 
más község). Nem egyértelmu azonban, hogy alkalmazható-e ez a rendelkezés akkor, amikor az alperesnek 
ugyanabban a városban, de más kerületben van a munkahelye mint a lakóhelye. A Polgári Eljárásjog - 
Kommentár a gyakorlat részére (Lap és Könyvkiadó Kft 1997.) címu mu szerzoinek abból a megállapításából, 
hogy "hely"-en várost, községet, Budapesten kerületet kell érteni következik, hogy ilyen esetben a (3) bekezdés 
alkalmazását megengedhetonek ítélik. Álláspontunk szerint a törvényalkotónak e rendelkezésnél az volt a 
célja, hogy a minimálisra korlátozza a tárgyalásokon megjelenéssel együttjáró esetleg hosszadalmas 
utazással töltött idot - azaz az alperes a tárgyalási kötelezettsége miatt a legkevesebb idot töltse távol a 
munkahelyétol. A több kerületre osztott nagyvárosi viszonyok, a tömegközlekedés megoldottsága mellett az e 
rendelkezéssel elhárítani kívánt kellemetlenség fel sem merül, ezért az eltéro kerületben lévo lakó-, illetve 
munkahely tényére hivatkozással az alperest az áttétel kérelmének joga nem illeti meg. 
Elso tárgyalás alatt - mint a kérelem eloterjesztésének végso határideje - a keresetlevél alapján kituzött 
legelso olyan határnapot kell érteni, amelyre a bíróság a feleket szabályszeruen megidézte és a tárgyalást 
megnyitotta. Az elso tárgyalást kiterjesztoen nem lehet értelmezni. Ha tehát az alperes az áttétel iránti 



kérelmét legkésobb a fentiek szerinti elso tárgyaláson nem terjeszti elo, utóbb már e jog illeti meg. Ebbol a 
szempontból közömbös, hogy az alperes az elso tárgyaláson jelen volt-e vagy sem és az is, hogy 
távolmaradását elozetesen bejelentette-e, de az is, ha e tárgyaláson az alperes érdemi ellenkérelmének 
eloterjesztésére a bíróság további határidot adott [Pp. 139. § (2)]. A rendelkezés megfogalmazásából 
kitunoen az alperes e kérelmét az elso tárgyalás megkezdésétol annak befejezéséig bármikor eloterjesztheti, 
azaz akár az érdemi ellenkérelmének eloterjesztését követoen is. 
A törvényi rendelkezés kógens szabály, attól a bíróság akkor sem térhet el, ha a felperes maga is hozzájárul a 
kizárt áttételi kérelem teljesítéséhez. 
A (3) bekezdés rendelkezése csak abban az esetben alkalmazható, ha bíróság illetékessége az általános [Pp. 
29. § (1)-(2)] szabályokon alapult. A különös (kizárólagos, illetve vagylagos) illetékesség esetén az alperes 
ilyen kérelmet nem terjeszthet elo (PK 134. számú állásfoglalás). Elofordulhat azonban, hogy a felperes az 
alkalmazható vagylagos és általános illetékességi szabályok közül az utóbbit választva terjesztette elo a 
keresetét. Ebben az esetben ha az alperes a (3) bekezdés alapján az áttételt kéri, a felperest e kérelemmel 
szemben megilleti az a jog, hogy a vagylagos illetékességi szabály szerint illetékes bírósághoz kérje az áttétel 
elrendelését. 

(4) Ha a bíróság illetékessége az ismeretlen helyen tartózkodó alperes elleni perben a (2) bekezdés rendelkezésein 
alapul, a per folyamán azonban az alperes belföldi lakóhelye (tartózkodási helye) ismeretessé válik, az alperesnek 
legkésobb az elsofokú bíróság elott ezt követoen tartott elso tárgyaláson eloterjesztett kérelmére a pert további 
tárgyalás és elbírálás végett a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes bírósághoz kell áttenni. 

Az ismeretlen helyen tartózkodó alperes esetében a (2) bekezdésre alapított illetékességi szabállyal szemben 
az ismertté vált lakóhely (tartózkodási hely) szerinti bíróság illetékessége a (4) bekezdés értelmében 
elsobbséget élvez, de nem idobeli korlátozás nélkül. A (3) bekezdésben szabályozottakkal azonosan az áttétel 
iránti kérelmét az alperes legkésobb a tényleges címe kiderülését követo elso tárgyaláson terjesztheti elo. A 
törvény szövegébol is kitunoen ilyen kérelemmel az alperes a vagylagos, illetve kizárólagos illetékességgel 
szemben nem élhet. 
BH2003. 423. Vagylagos illetékességi ok váltóperben csak akkor állapítható meg, ha a követelés magán a 
váltón alapul. Ha a kezes nem magán a váltón vállalt kezességet, a kereset nem alapulhat a váltón [1/1965. (I. 
24.) IM r. 31. § (1) bek., Pp. 29. § (1) bek., 38. §, 129. §]. 
BH2000. 72. Alapügylet biztosítására kiállított váltó esetén az alapszerzodésben kikötött, az eljáró bíróság 
illetékességét megalapozó alávetés lehetosége a váltójogviszonyból eredo követelés érvényesítésénél is 
irányadó [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 29. § (1) bek., 38. §, 41. § (1) bek. c) pont, (2) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. 
17. §]. 
BH1998. 548. A gazdasági társaság ügyvezetoje képviseli ugyan a céget, de nem tekintheto a jogi személy 
képviseletére hivatott "szervnek", illetoleg a lakása - kivéve ha a cégjegyzékben ez a cím szerepel a társaság 
székhelyeként - nem minosül társaság székhelyének, ezért ez nem alapozhatja meg az eljáró bíróság 
illetékességét [Pp. 29. § (1) bek., 30. (1) bek., 1988. évi VI. tv. 157. § (1) bek. d) pont, 199. § (1) bek.]. 
BH1996. 100. I. A büntetoeljárásról szóló törvényben szabályozott kártalanítási eljárás a helyi bíróság 
hatáskörébe tartozik. Ezért az eljárás lefolytatására az ügyben egyébként illetékes büntetobíróság a székhelye 
szerint illetékes polgári helyi bíróságnak küldi meg az iratokat [1973. évi I. tv. (Be.) 383. §, 385/A. §, 385/B. 
§, 385/D. §, Pp. 22. § (1) bek., 29-30. §, 37. §, 23/1995. (IV. 5.) AB hat.]. 
BH1995. 419. a keresetlevél (fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem) benyújtásakor az alperes 
(kötelezett) még természetes személy volt, utóbb azonban mint önálló vállalkozó - jogszabály-módosítás 
folytán - gazdálkodó szervezetté lett, a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó speciális illetékességi szabály a 
bíróság kijelölésénél figyelembe nem veheto [Pp. 29. § (1) bek., 36. § (1) bek. 42. §, 315. § (4) bek., Ptk. 685. 
§ c) pont]. 
BH1995. 222. II. Az alávetéses illetékességi kikötés nem eredményezheti azt, hogy a felek mellozzék a jogvita 
elbírálására irányadó hatásköri szabályokat [Pp. 22. §, 23. § (1) bek. a) pont, 29. § (1) bek., 41. § (2) bek.]. 
BH1992. 781. A külkereskedelemmel kapcsolatos kizárólagos illetékességi szabály nem alkalmazható, ha a 
kötelezett magánszemély [Pp. 22. § (1) bek., 29. § (1) bek., 129. § (1) bek., 367. § (1) bek. a) pont]. 
BH1992. 401. A magyar bíróság joghatóságát nem zárja ki az, hogy az alperes külföldi jogi személy [Pp. 29. 
§ (2) bek., 32. § (3) bek., 36. § (2) bek., 113. §, 124. §]. 
BH1992. 339. Ha szövetkezeti tagok nem új szövetkezet alapítása céljából, hanem egy másik szövetkezetbe 
való beolvadás érdekében válnak ki régi környezetükbol, a tagok és a korábbi szövetkezet között 
vagyonmegosztás kérdésében támadt per nem munkaügyi, de nem is gazdasági per, hanem arra az általános 
hatásköri és illetékességi szabályok az irányadók [Pp. 22. § (1) bek., 29. § (1) bek., 45. § (1)-(2) bek., 349. § 
(2) bek., 365. § (1) bek., 1967. évi III. tv. 46. § (2)-(3) bek., 47. § (4) bek.]. 



BH1990. 182. II. Alperesi pertársaság esetén a per - a felperes választása szerint - az alperesek bármelyikére 
illetékes bíróság elott megindítható [Pp. 29. § (1) bek., 30. § (1) bek., 40. § (3) bek.]. 
BH1990. 152. Ha a cég székhelyének a meghatározása - a társasági szerzodésben és a cég bejegyzése iránti 
kérelemben - egymástól eltér, a társasági szerzodésben foglaltak az irányadók. Ha azonban - az eltéro adatok 
miatt - a cégbíróság hiánypótlást rendel el, annak megtörténtéig a bejegyzés iránti kérelmet az "illetékes" 
cégbírósághoz nem teheti át. Ha a bejegyzést kéro hiánypótlási kötelezettségének nem tesz eleget, a kérelmét 
el kell utasítani [Pp. 29. § (1) bek., 129. §, 1988. évi VI. tv. 21. § (1) bek. a) pont, 6/1985. (XI. 6.) IM r. 15. § 
(1) bek., 19. §, 20. § (1) bek.]. 
BH1989. 411. Az illetékesség szempontjából önmagában nincs jelentosége annak, hogy a felek korábbi 
perében melyik bíróság járt el [Pp. 29. § (1) bek., 30. § (1) bek.]. 
BH1989. 367. Késedelmi kötbér és a késedelemmel okozott kár megtérítése iránt indított gazdasági perben 
nem a teljesítés helye, hanem az alperes székhelye szerint illetékes bíróság jár el [Pp. 29. § (1) bek., 36. §, 37. 
§, 365. § (3) bek., 368. §]. 
BH1986. 36. Olyan esetben is helye lehet az eljáró bíróság kijelölésének, amikor a kereset tárgyában már 
valamely bíróság - utóbb hatályon kívül helyezett ítéletet hozott [Pp. 22-23. §, 29. § (1) bek., 45. § (1) és (2) 
bek., 366. § (1) bek., 396. §, Ptk. 685. § c) pont]. 
BH1985. 484. A gazdasági munkaközösség nem jogi személy és nem a Ptk. 685. §-ának c) pontjában 
meghatározott gazdálkodó szervezet. Az ellene indított per nem gazdasági per, és annak elbírálására a 
hatáskört és illetékességét az általános eljárási szabályok határozzák meg [Pp. 22. §, 29. § (1) bek., 366. § 
(1)-(2) bek., Ptk. 573-574. §, 685. § c) pont, 28/1981. (IX. 9.) MT sz. r. 1. § (1) bek., 2. § (2) bek.]. 
BH1985. 432. Ha az üzlet szerzodéses üzemeltetoje a saját nevében köt gazdálkodó szervezettel szerzodést, és 
ebbol eredoen a gazdálkodó szervezet az üzemelteto ellen pert indit, a perre az alperes lakóhelye szerinti 
bíróságnak van hatásköre és illetékessége [Pp. 45., 22. §, 29. § (1) bek., 34/1983, (IX. 22.) MT sz. r. 3. §]. 
BH1985. 313. A korlátozott szellemi képességu személy nincs abban a helyzetben, hogy tartózkodási helyét 
szabadon válassza meg, ezért azt a gyógyintézetet, ahol gyógykezelés alatt áll, általában nem lehet az 
illetékesség szempontjából lakóhelyének tekinteni. Ha azonban hosszú ido óta a gyógyintézetben tartózkodik 
és nagy valószínuséggel megállapítható, hogy a lakásába a jövoben sem tér vissza, a tényleges tartózkodási 
helyét az illetékesség szempontjából lakóhelynek lehet tekinteni. [Pp. 45. §, 29. § (1) bek.]. 
BH1984. 405. A felek a jogvita elbírálására irányadó hatásköri szabályok alkalmazását nem zárhatják ki. Ha 
a jogvita elbírálása megyei bíróság hatáskörébe tartozik, ezzel szemben nem érvényesülhet a feleknek 
valamelyik járásbíróság kizárólagos illetékességére vonatkozó kikötése [Pp. 23. § (1) bek., 25. § (3) bek., 29. 
§ (1) bek., 41. § (2) bek.]. 
BH1984. 359. Ha a felperes a szabadságvesztés büntetését tölto alperest, illetoleg kötelezett - választása 
szerint - az alperes lakóhelyének bíróság elott perli, ez a bíróság nem állapíthatja meg illetékességének 
hiányát azon az alapon, hogy az alperes - szabadságvesztés büntetésének töltése folytán lakóhelyétol távol 
van [Pp. 29. § (2) bek., 314. §, PK 203. sz.]. 
BH1984. 121. Ha az alperes székhelye szerint illetékes bíróság meg is állapítja, hogy a keresetet másik 
alperes ellen kellett volna eloterjeszteni, csak az alperes személyében való változás megtörténte után teheti át 
a keresetlevelet az új alperes székhelye szerint illetékes bírósághoz. Ha az alperes személyében történo 
változást a felek egyike sem kezdeményezi, illetoleg ahhoz a felperes nem járul hozzá, a bíróságnak a 
keresetet az abban megjelölt felek között érdemben el kell bírálnia [Pp. 29. § (1) bek., 64. §, 129. § (1) bek.]. 
BH1982. 315. Az özvegyi nyugdíj más arányú megosztása iránti per a munkaügyi bíróság hatáskörébe 
tartozik. Illetékes az a munkaügyi bíróság, amelynek területén az alperes lakik [Pp. 29. §, 45. § (2) bek., 1975. 
évi II. tv. 66. §, 1972. évi IV. tv. 23. § (1) bek. c) pont, MK 44. szám]. 
BH1982. 53. A gyermek elhelyezése iránti keresettel összekapcsolt házassági bontóper nem indítható a 
kizárólag gyermek lakóhelye alapján illetékes bíróság elott [Pp. 29. § (1) bek., 34. § (2) bek., 277. § (2) bek., 
282. §]. 
BH1979. 36. Gazdálkodó szervezet által lakásépíto és fenntartó szövetkezet ellen indított perben a bírósági 
hatáskör megállapítása szempontjából közömbös az, hogy a vállalkozói díjvita lakásban, közös helyiségben 
vagy mindkét helyen végzett munkával kapcsolatos-e [Pp. 29. § (1) bek., 365. § (1) bek., b)pont, 366. § (1) 
bek., 1977. évi 12. sz. tvr. 45. §]. 
BH1978. 284. II. Az a szülo, aki a gyermeket jogeros ítélet ellenére tartja magánál, erre a helyzetre az 
alperes lakóhelyéhez igazodó általános illetékességi szabállyal szemben különös illetékességi okként nem 
hivatkozhat [Pp. 29. §, 34. § (2) bek.]. 

30. § (1) A jogi személyek elleni perekben az általános illetékességet a jogi személy és az annak képviseletére 
hivatott szerv székhelye egyaránt megalapítja. Székhelynek - kétség esetében - az ügyintézés helyét kell tekinteni. Ha 



a jogi személy székhelye Budapesten van, muködési köre azonban Pest megye területére terjed ki, a Pest megye 
területére illetékes bíróság jár el. 

PK 135. szám 

A Magyar Államvasutak (MÁV) igazgatóságainak a rendeltetésszeru 
muködésük által meghatározott körbe tartozó ügyeivel kapcsolatos perek a 
MÁV ellen a Pp. 30. §-a alapján az ügyben eljárt vasútigazgatóság székhelye 
szerint illetékes bíróság elott is megindíthatók. 

E rendelkezések a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdasági társaságokkal szembeni 
perek általános illetékességi szabályait tartalmazzák. 
Jogi személyek esetén az (1) bekezdés értelmében a bíróság általános illetékességét akár a jogi személy, akár 
az annak képviseletére hivatott szerv székhelye megalapozza. E két illetékességi ok között nincs rangsor, a 
választás joga a felperest illeti meg. 
A jogi személyekre vonatkozó alapveto szabályokat a Ptk. VI. Fejezete, illetve a vonatkozó külön törvények 
rendelkezései tartalmazzák. A jogi személy alapításáról rendelkezo határozat, jogszabály vagy okirat kötelezo 
tartalmi kelléke a székhelynek és a képviselonek (képviseletre jogosított szervnek) a megjelölése. A jogi 
személy alapító okiratban deklarált képviselojének székhelyén kívül más képviselo székhelye (pl. 
meghatalmazott ügyvéd) az illetékesség szempontjából figyelmen kívül marad. 
A legtipikusabb jogi személyek és képviseletére jogosultak a következok: 
- állami vállalat: igazgató [1977. évi VI. törvény 30. § (1)] 
- tröszt: vezérigazgató, illetve igazgatótanács [1977. évi VI. törvény 47. § (2)] 
- költségvetési szerv: vezeto 
- szövetkezet: az igazgatóság elnöke, ügyvezeto igazgatója vagy az alapszabályban jelölt igazgatósági tag 
[1992. évi I. törvény 11. § (1)] 
- egyesülés: igazgató [1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 117. §] 
- közös vállalat: igazgató (Gt. 142. §) 
- korlátolt felelosségu társaság: egy vagy több ügyvezeto (Gt. 197. §) 
- részvénytársaság: az igazgatóság (Gt. 285. §) 
- egyesület, köztestület, társadalmi szervezet: alapszabály szerint 
- leányvállalat: igazgató [Gt. 74. § (3)] 
- egyes jogi személyek vállalata: igazgató [Gt. 73. § (1)] 
- alapítvány: okiratban jelölt, illetve a kezelo szerv (Ptk. 74/C. §) 
Speciális képviseleti jogosultságot szabályoz a Ptk. 30. §-ának (2) bekezdése a jogi személy szervezeti 
egységét (gyáregység, fiók, telephely, üzem, iroda, kirendeltség, területi igazgatóság stb.) illetoen. Ezek az 
egységek nem minosülnek jogi személynek, de a rendeltetésszeru muködési körükbe esoen az egység vezetoje a 
jogi személy képviselojeként jár el. A törvény engedo szabálya alapján azonban mind az egység jogképessége, 
mind annak képviseleti jogosultsága tekintetében az alapító okirat eltéroen rendelkezhet. Az illetékességi 
szabályok helyes alkalmazásához ilyen esetekben nélkülözhetetlen az alapító okirat vonatkozó 
rendelkezéseinek ismerete. 
A jogi személy székhelye alatt a nyilvántartásban ilyenként feltüntetett központi ügyintézési helyet [1989. évi 
23. törvényereju rendelet 6. §, 1998. június hó 16. napjától az 1997. évi CXLV. törvény 16. § (1)] kell érteni. 
Az (1) bekezdés kisegíto rendelkezést is tartalmaz a székhely kétségessége esetére, amennyiben ilyenkor a 
tényleges ügyintézés helye a jogi személy székhelye. E bekezdés utolsó mondata a székhelyre alapított 
illetékességi szabály korlátozását mondja ki a budapesti székhelyu, de Pest megye területére kiterjedo 
tevékenységet folytató jogi személy esetében, amennyiben ilyen esetre az utóbbi (Pest megyei) bíróság 
területére illetékes bíróság eljárását írja elo. Ez a korlátozás azonban a képviselet székhelyére alapított 
illetékességre nem terjed ki. 

(2) Ha a jogi személynek belföldön nincs székhelye, belföldi jogi személy felperes által indított perben az 
illetékességet a felperes jogi személynek a székhelye alapítja meg. Ha a felperes belföldi természetes személy, a 
bíróság illetékességét a felperes lakóhelye, illetve ennek hiányában a tartózkodási helye is megalapítja. 



E bekezdés rendelkezése a külföldi jogi személyekre vonatkozó kisegíto általános illetékességi szabály. A 
törvény ugyan e körben feltételként a jogi személy alperes belföldi székhelyének vagy képviseletének hiányát 
szabályozza, értelemszeruen azonban e hiány csak a külföldi jogi személy esetében fordulhat elo. Ha a 
külföldi jogi személynek akár belföldi képviselete, akár képviseletre jogosított egysége van, az illetékességet 
az (1) bekezdés szerint kell megállapítani. Ha ilyen nincs, természetes személy felperes esetén a felperes 
lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye; nem természetes személy felperes esetén pedig saját 
székhelye alapítja meg a bíróság illetékességét. 

(3) A jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdasági társaságok elleni perekben a bíróság illetékességének 
megállapítására az (1) és (2) bekezdések rendelkezéseit kell megfeleloen alkalmazni. 

(4) Ha a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezetet törvény 
jogképesnek nyilvánít, az e szervezet elleni perben a bíróság illetékességének megállapítására az (1) és (2) 
bekezdésben foglalt rendelkezések megfeleloen irányadóak. 

A jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdasági társaságokkal (közkereseti társaság és betéti társaság) 
szembeni perekben, úgyszintén akkor is, ha törvény jogképesnek nyilvánít jogi személyiséggel nem rendelkezo 
szervezetet, az illetékességre az (1)-(2) bekezdés általános szabályai az irányadóak. 
BH2003. 172. Közigazgatási perben a bíróság illetékességét az elso fokon eljárt közigazgatási szerv székhelye 
állapítja meg. Ez a rendelkezés az általános illetékességi szabálytól annyiban tér el, hogy nem a felülvizsgálni 
kért határozatot hozó másodfokú közigazgatási szerv, hanem az elsofokú közigazgatási szerv székhelye 
szerinti bíróság illetékességét állapítja meg. Ha tehát a jogi személy székhelye Budapesten van, muködési 
köre azonban Pest megye területére terjed ki, a Pest megye területére illetékes bíróság jár el [Pp. 30. § (1) 
bek., 324. § (1) bek., 326. § (1) bek.]. 
BH2002. 241. I. A félrevezeto tájékoztatással kibocsátott részvényekre vonatkozó érvénytelen szerzodés 
alapján a kibocsátót és a forgalmazót terhelo egyetemleges kártérítési felelosség. A kötvénybirtokosokat 
megilleto kár mértéke meghatározásánál irányadó szempontok [Ptk. 337. § (1) bek., 355. §, 1990. évi VI. tv. 
(Épt.) 83. §, 84. § (1) bek., Pp. 30. § (1) bek., 37. §, 163. § (3) bek., 206. § (3) bek.]. 
BH1998. 489. A Vám- és Pénzügyorség területi szervei nem jogi személyek, s így nem rendelkeznek perbeli 
jogképességgel [1995. évi C. tv. 173. § (1)-(2) bek., 45/1996. (III. 25.) Korm. r. 240. §, 1992. évi XXXVIII. tv. 
87. § (2) bek., Ptk. 30. § (1) bek., 36. § (1) bek., Pp. 30. § (1) bek., 48. §]. 
BH1998. 152. A megyei kárrendezési hivatal nem jogi személy, így nem perelheto [Pp. 48. §, 30. § (1) bek., 
64. § (2) bek., 75. § (3) bek., 146. §., Ptk. 8. § (1) bek., 28. § (3) bek., 30. § (1)-(2) bek., 36. § (1) bek., 
101/1991. (VII. 27.) Korm. r. 2. § (3) bek., 3. §]. 
BH1996. 100. I. A büntetoeljárásról szóló törvényben szabályozott kártalanítási eljárás a helyi bíróság 
hatáskörébe tartozik. Ezért az eljárás lefolytatására az ügyben egyébként illetékes büntetobíróság a székhelye 
szerint illetékes polgári helyi bíróságnak küldi meg az iratokat [1973. évi I. tv. (Be.) 383. §, 385/A. §, 385/B. 
§, 385/D. §, Pp. 22. § (1) bek., 29-30. §, 37. §, 23/1995. (IV. 5.) AB hat.]. 
BH1995. 593. Váltójogviszonyból származó igények iránti kereset (fizetési meghagyás iránti kérelem) a 
jogosult választásától függoen - akár az általános szabályok (kötelezett székhelye), akár a váltóra vonatkozó 
speciális illetékességi szabályok szerinti bírósághoz is benyújtható [Pp. 30. § (1) bek., 38. §, 121. § d) pont, 
129. § (1) bek.]. 
BH1994. 439. A csodeljárásban kirendelt vagyonfelügyelo jogosult - az általános szabályok szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróságnál - biztosítási intézkedések elrendelését kezdeményezni, ha 
az adós gazdálkodó szervezet részérol olyan magatartást észlel, amely veszélyezteti a hitelezok követeléseinek 
kielégíthetoségét [1991. évi IL. tv. 14. § (2) bek. c) pont, Pp. 30 § (1) bek., 22. § (1) bek., 1979. évi 18. tvr. 
108. §, 114. §]. 
BH1993. 517. Gazdálkodó szervezetek egymás elleni - a helyi bíróság hatáskörébe tartozó - pereinek 
elbírálására a megyei bíróság székhelyén muködo helyi bíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság kizárólagosan illetékes. Ez a kizárólagos illetékesség azonban nem csak az alperes és az annak 
képviseletére hivatott szerv székhelye, hanem egyéb illetékességi okok figyelembevételével - így a gazdálkodó 
szervezet által tevékenysége körében kötött ügyletbol eredo követelés iránti per esetén az ügyletkötés, vagy a 
teljesítés helye alapján - is megállapítható [Pp. 30. § (1) bek., 36. § (1) és (2) bek.]. 
BH1993. 100. A vagyonbiztosítási szerzodéses jogviszonyon alapuló helytállási kötelezettségre nem 
alkalmazható a szerzodésen kívüli károkozás speciális illetékességi szabálya akkor sem, ha a helytállási 
kötelezettség alapja károkozó cselekmény [Pp. 30. § (1) bek., 31. §, 36. §, 37. §]. 
BH1992. 121. II. Váltón alapuló követelés esetén - a hitelezo választásától függoen - a per a váltó fizetési 
helyének bírósága elott is megindítható [Pp. 30. § (1) bek., 38. §, 367. § (1) bek. c) pont]. 



BH1990. 339. Vállalati gazdasági munkaközösség tagja által balesetbol eredo kár megtérítése iránt a 
vállalattal szemben érvényesített igény elbírálására az általános hatásköri szabályok az irányadók [1967. évi 
II. törvény 63. § (1) bek., Pp. 30. § (1) bek., 349. § (2) bek., 1988. évi VI. tv. 87-91. §-ai]. 
BH1990. 274. A cégbejegyzésre a cég székhelye - ennek hiányában a telephelye - szerint illetékes 
cégbíróságnak van hatásköre és illetékessége [1985. évi 16. tvr. 14. §, 6/1985. (XI. 6.) IM r.  15. § (1) bek., 
Pp. 30. § (1) bek.]. 
BH1990. 182. II. Alperesi pertársaság esetén a per - a felperes választása szerint - az alperesek bármelyikére 
illetékes bíróság elott megindítható [Pp. 29. § (1) bek., 30. § (1) bek., 40. § (3) bek.]. 
BH1990. 74. Jogszabály, alapító határozat vagy okirat ettol eltéro rendelkezése hiányában a szervezeti 
egység (telep) vezetojének jogszabályban eloírt képviseleti jogosultsága a gazdasági bírság ügyekben is 
irányadó. A gazdasági bírságindítvány ezért a telep székhelye szerint illetékes megyei bíróságnál is 
benyújtható [Ptk. 30. § (1)-(2) bek., Pp. 30. § (1) bek., 48. §, 32/1984. (X. 31.) MT r. 7. § (1) bek.]. 
BH1989. 411. Az illetékesség szempontjából önmagában nincs jelentosége annak, hogy a felek korábbi 
perében melyik bíróság járt el [Pp. 29. § (1) bek., 30. § (1) bek.]. 
BH1989. 323. A gazdálkodó szervezet által közös név alatt tevékenykedo gazdasági társaság ellen indított 
perben a felperes választhat a társaság képviseletére jogosult gazdálkodó szervezet, illetve a társaság 
székhelye szerint illetékes bíróságok között [Pp 30. § (1) bek., GK. 40. sz.]. 
BH1989. 73. Ha a bíróság illetékességét nem a jogi személy, hanem az annak képviseletére hivatott szerv 
székhelye alapozza meg, de ez az illetékességi ok utóbb - még a keresetlevél benyújtása elott - megszunik, 
jogosan jár el a bíróság, ha a keresetlevelet a jogi személy székhelye szerint illetékes bírósághoz átteszi [Pp 
30. §. (1) bek., Ptk 30. §. (2) bek.]. 
BH1988. 285. A Pp. 37. §-ában irt vagylagos illetékességi szabály csak a szerzodésen kívül okozott károk 
megtérítésére irányuló perekben alkalmazható [Pp. 30. § (1) bek., 37. §]. 
BH1988. 85. A tartozásátvállaláshoz a jogosult felperes hozzájárulásának hiányában a keresetlevélnek a 
tartozásátvallalaló székhelye szerint illetékes bírósághoz való téves áttétele [Pp. 2. § (1) bek., 30. § (1) bek., 
61-62. §, 121. § (1) bek., 129., 370. § Ptk. 332. §] 
BH1987. 218. A nemperes (fizetési meghagyásos) eljárásban is irányadó az az eljárásjogi szabály, amely 
szerint az ingatlanra (tulajdonára, birtoklására stb.) vonatkozó jogviszonyból származó per az ingatlan 
fekvése szerint illetékes bíróság elott is megindítható [Pp 30. § (1) bek., 35. § (1) bek.]. 
BH1986. 426. A kötelezettnek önálló jogi személyiséggel nem rendelkezo képviseloje ellen eloterjesztett, 
fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet a kötelezett ellen eloterjesztett kérelemnek kell tekinteni 
[Ptk. 30. §, 219. § (2) bek., 685. § c) pont, Pp. 30. § (1) bek., 366. § (1) bek.] 
BH1983. 415. Vagylagos illetékesség esetén az eljárásra jogosult bíróságok közötti választás joga csak a 
felperest illeti meg [Pp. 30. § (1) bek., 42. §, 129. § (1) bek., 365. § (3) bek., 368. § (1) bek. a) pont]. 
BH1983. 249. Ha a gazdasági perben a kereset tárgya szerzodésbol eredo, de nem a termék minoségével 
kapcsolatos kártérítési igény, csak az általános illetékességi szabályok alkalmazásának van helye [Pp. 30. § 
(1) bek., 36., 37. §, 365. § (3) bek., 368. § (1) bek. a) pont]. 
BH1982. 345. Jogi személy ellen indított keresetét a felperes annál a bíróságnál is eloterjesztheti, amelynek 
illetékességi területén az alperesnek a per tárgyával kapcsolatos ügyintézést végzo részlege muködik [Pp. 30. 
§ (1) bek.]. 
BH1982. 259. Területhasználati díj megfizetésére irányuló fizetési meghagyás kibocsátása járásbírósági 
hatáskörbe tartozik, és az ilyen kérelem az ingatlan fekvése szerint illetékes járásbíróságnál is eloterjesztheto 
[Pp. 30. § (1) bek., 35. §, 366. § (2) bek. b) pont, 1979. évi 31. sz. tvr. 23. § (2) bek.]. 
BH1981. 521. Gazdálkodó szervezetek között szerzodésszegésbol eredo vita esetén alávetésnek nincs helye 
[Pp. 30. § (1) bek., 41. § (1) bek., 365. § (1) bek. a) pont, 368. § (1) bek. c) pont]. 
BH1981. 206. Az ügyletkötés vagy a teljesítés helye szerinti illetékesség gazdasági perekben - ide értve a 
fizetési meghagyásos eljárást is - nem alkalmazható [Pp. 30. § (1) bek., 36. §, 365. § (3) bek., 391. § (4) bek.]. 
BH1981. 76. Ha a felperest az egyaránt illetékes - pl. a jogi személy vagy annak képviseletére hivatott szerv 
székhelye szerinti - bíróságok között választási jog illeti meg, az sem másik fél, sem a bíróság által nem 
korlátozható [Pp. 30. § (1) bek.]. 
BH1980. 387. A jogi személyek elleni perekben az általános illetékességet a jogi személy és az annak 
képviseletére hivatott szerv székhelye egyaránt megállapítja. A felperes azonban mindazokban a perekben, 
amelyekre más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a pert - választása szerint - az alperesre 
általánosan illetékes bíróság a Pp. 31-41. §-aiban meghatározott feltételek mellett az ott megjelölt bármelyik 
bíróság elott is megindíthatja [Pp. 30. § (1) és (2) bek., 31. § ]. 



BH1979. 338. A fizetési meghagyásnak a kötelezett gyáregysége részére való kézbesítése joghatályos és az 
ellentmondás határideje ennek napjától kezdodik [Pp. 30. § (1) bek., 393. §, Ptk. 30. § (2) bek.]. 
BH1979. 188. Az újítási javaslat elbírálása, elfogadása, alkalmazása és díjazása hozzátartozik a gyáregység 
rendeltetésszeru muködéséhez, feltéve, hogy az újítási javaslat a gyáregység muködésére vonatkozik. Ezért sz 
újítási perekben a gyáregység székhelye is megalapozza a bíróság illetékességét. Nem érinti a gyáregység 
rendeltetésszeru muködését és a gyáregység vezetojének a képviseloi jogosultságát az, hogy az újítási 
szabályzat szerint bizonyos összeget meghaladó újítási díj megállapítása esetén szükség van a vállalat 
központjának jóváhagyására [Pp. 30. § (1) bek., Ptk. 30. § (2) bek.]. 
BH1978. 490. A bíróságnak a per során hozott olyan végzése, amellyel saját illetékességét megállapította, 
fellebbezéssel nem támadható meg [Pp. 3. § (1) bek., 30. § (1) bek., 31. § (1) bek., 233. § (3) bek., 367. § a) 
pont, 368. § (1) bek. a) pont]. 
BH1978. 445. Ha a kereset a hibás teljesítésre alapított igény mellett más követelésre is irányul, az 
illetékesség általános szabályát kell alkalmazni [Pp. 30. § (1) bek., 368. § (1) bek. a) pont]. 
BH1978. 298. Gazdasági perben eljáró bíróság illetékességének megállapításánál abban az esetben is a 
kereset beadásának az idopontja irányadó, ha valamelyik fél helyébe jogutód lép és a per a jogutód ellen 
folyik tovább [Pp. 30. §, 42. §, 266: § (2) bek., 370. §]. 
BH1977. 444. A társadalombiztosítási feladatok ellátása állami feladat. A társadalombiztosítási szervek 
igazgatási jellegu tevékenységével okozott kár tehát államigazgatási jogkörben okozott kárnak minosül, ezért 
a kártérítési felelosségre az államigazgatási jogkörben okozott kárért való felelosség szabályait kell 
alkalmazni a bíróság hatáskörének megállapítása tekintetében is [1975. évi II. tv. 2. § (1) bek., Pp. 30. § (1) 
bek.]. 
BH1977. 294. Több illetékes bíróság közötti választási jog csak a felperest illeti, de az általa kiválasztott 
bíróság az ügyet más bírósághoz nem teheti át. Ha a Pp. 368. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján 
választott járásbíróság hatásköre a keresetfelemelése folytán megszunik, a választási jogot a kifogásolt 
termék területe szerint illetékes megyei bíróságra gyakoroltnak kell tekinteni [Pp. 30. §, 368. § (1) bek. a) 
pont]. 
BH1977. 111. A jogi személyek elleni pereket illetoen két általános, vagylagos illetékességi ok áll fenn, 
egyrészt a jogi személy székhelye, másrészt a jogi személy képviseletére hivatott szerv székhelye [Pp. 30. § (1) 
bek.]. 

Egyéb illetékességi okok 

31. § Mindazokban a perekben, amelyekre más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a felperes a 
pert - választása szerint - az alperesre általánosan illetékes bíróság helyett az alábbi 32-41. §-okban meghatározott 
elofeltételek mellett az ott megjelölt bármelyik bíróság elott is megindíthatja. 

A Pp. 32-41. §-okban szabályozott okokra, illetve tényekre alapított különös illetékességi szabályok közül a 
vagylagos illetékességre vonatkozó rendelkezések alkalmazásának általános feltételét rögzíti e szakasz. Az 
illetékességi okok rangsorából adódóan a felperest a választás joga a kizárólagos illetékességgel szemben 
nem, csak az általános illetékességi okokkal szemben illeti meg. E választás jogát nemcsak a természetes 
személy, de a jogi személy és a törvény által jogképessé nyilvánított - jogi személyiséggel nem rendelkezo - 
szervezet is gyakorolhatja a feltételek fennállása esetén. 
A választás jogának gyakorlása e szabály szerint a perindítással történik meg, azaz vagylagos illetékesség 
fennállása mellett a felperes azt a bíróságot választotta, ahová a keresetet beadta. Természetes, hogy felperes 
alatt itt a fizetési meghagyás kibocsátását kéro (egyéb nem peres eljárást kezdeményezo) jogosultat is érteni 
kell. A törvény nem szabályozza külön, hogy a felperes meddig élhet e választás jogával. E szakasz 
megfogalmazásából, valamint abból, hogy a felperes a keresetlevélben (fizetési meghagyásban) azokat az 
adatokat is köteles közölni, amelyekre az adott bíróság illetékességét alapítja [Pp. 121. § (1) d)] az 
következne, hogy a keresetlevél benyújtását követoen már a választás joga elenyészett. A gyakorlat ezzel 
szemben egységes abban, hogy a felperest a választás joga mindaddig megilleti, amíg az alperes érdemi 
ellenkérelmét [Pp. 139. § (1)] elo nem terjesztette. Az érdemi ellenkérelem eloterjesztését követoen is sor 
kerülhet egy esetben a választási jog gyakorlására akkor, amikor a felperes választási jogával élve az 
általános illetékességu bíróságnál nyújtotta be a keresetét és az elso tárgyaláson az alperes az eltéro 
munkahely szerint illetékes bírósághoz történo áttételt kéri [Pp. 29. § (3)]. Ezt a gyakorlat azzal indokolja, 
hogy a törvény szellemében a vagylagos illetékességi ok az általános illetékességgel szemben elsobbséget 
élvez (PK 138. számú állásfoglalás) 



A Pp. 31-41. §-okban szabályozottakon kívül a törvény máshol is nevesít vagylagos illetékességre vonatkozó 
rendelkezést. Így: 
- a házassági pert a felperes választása szerint vagy az általános (Pp. 29. §) vagy az utolsó közös lakóhely 
szerint illetékes bíróság elott indíthatja meg [Pp. 277. § (2)]. 
- 2003. január 1. napját követoen a sajtóhelyreigazítás iránti per a rádió- vagy televíziótársaság helyi 
stúdiójának székhelye szerint is megindítható [Pp. 344. § (1)]. 
- a gondnokság alá helyezés iránt 2001. november 1. napja után indult perre az a bíróság is illetékes, 
amelynek területén az alperes huzamos idon át bentlakásos szociális intézményben, vagy fekvobeteg-
gyógyintézetben tartózkodik [Pp. 305. § (1)] 
Az egyéb (különös) illetékesség körébe eso kizárólagos illetékességi szabályokat a törvény nem gyujti egy 
rendelkezés körébe. E szabályokat részben az eljárásjogi törvény különbözo rendelkezéseinél, részben más 
törvényben lelhetjük fel. 
Az eljárásjogi törvény az ott megjelölt bíróság kizárólagos illetékességet mondja ki 
- az alávetésen alapuló illetékesség kizárólagossága esetén [Pp. 41. § (2) bekezdése, 2001. május 1. napjától 
a Pp. 41. § (3) bekezdése] 
- a házassági perre, ha az arra illetékes bíróság sem az általános, sem a vagylagos illetékességi szabály 
alapján nem állapítható meg [Pp. 277. § (3)]. 
- a házassági per folyamatban léte alatt indított újabb házassági és házassági vagyonjogi per esetén [Pp. 277. 
§ (4)], 
- a szüloi felügyeletet megszünteto határozat hatályon kívül helyezése iránti perben (Pp. 303. §), 
- a 2001. november 1. napját megelozoen indított gondnokság alá helyezés megszüntetése iránti perekben (Pp. 
312. § (2) bekezdésének 2001. november 1-ig hatályos rendelkezése) 
- a munkaügyi perekben [Pp. 349/B. § (2)] 
- a végrehajtási és igényperekben (Pp. 367. §, Pp. 373. §), 
- a megkeresett bíróság által lefolytatandó bizonyítás esetén Budapest területén [Pp. 202. §; 1/1958. (II. 16.) 
IM rendelet 5. §]. 
- ilyen rendelkezést tartalmazott a törvény a gazdálkodó szervezetek egymás közötti, Budapest területén 2000. 
január 1. napja elott indított pereire (Pp. 36. § (1) bekezdésének korábbi rendelkezése). 
A törvény bár szóhasználatában a kizárólagos illetékességet nem említi, de tartalma szerint ilyennek minosülo 
rendelkezést tesz 
- a perújítási [Pp. 263. § (1)], 
- a társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata [Pp. 341. § d)] iránt indított, 
- a közigazgatási határozatok megváltoztatása iránti perekben [Pp. 326. § (1) bekezdésében szabályozottak 
szerint]. 
Más jogszabályok is rendelkeznek a bírói útra tartozó egyes jogvitákban az eljáró bíróság kizárólagos 
illetékességérol. Így 
- a Magyar Szabadalmi Hivatal határozatainak megváltoztatása iránti perekben [a találmányok szabadalmi 
oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 86. § (1) bekezdése, a használati minta oltalmáról szóló 1991. évi 
XXXVIII. törvény 37. § (5) bekezdése, a mikroelektronikai félvezeto termékek oltalmáról szóló 1991. évi 
XXXIX. törvény 23. § (5) bekezdése, a védjegyek és földrajzi árujelzok oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 
78. § (1) bekezdése alapján], 
- a szabadalmi perekben [1995. évi XXXIII. törvény 104. § (1) bekezdésében meghatározott körben], 
- a védjegybitorlás miatt indult perekben [1997. évi XI. törvény 95. § (1)], 
- a választottbíróság által elrendelt bizonyítás lefolytatása, illetve a tanúkkal szemben alkalmazandó 
kényszeríto eszközök alkalmazása körében Budapesten [1994. évi LXXI. törvény 37. § (4)], 
- az ügyvéddel szemben hozott másodfokú fegyelmi határozat megváltoztatása iránti perben [az 1998. július 
1-jétol hatályos 1998. évi XI. törvény 60. § (5)]. 
BH2001. 433. II. Az alperes érdemi ellenkérelmének eloterjesztéséig a felperest megilleti az a választási 
lehetoség, hogy az általános illetékességi ok helyett az általa választható különös illetékességi okra 
alapítottan terjessze elo keresetét [Pp. 31. §, 36. § (2) bek., 43. § (1) bek., 139. §]. 
BH1999. 509. Az alávetést tartalmazó szerzodés értelmezése vállalkozási jogviszony esetén [Pp. 41. § (1) 
bek., 31. §, Ptk. 389. §]. 
BH1996. 216. A gazdálkodó szervezetek csak olyan perekre köthetik ki az alperesre általánosan illetékes 
bíróság helyett más bíróság illetékességét, amelyekre nincs megállapítva valamely bíróság kizárólagos 
illetékessége [Pp. 31. §, 36. § (1) bek.  41. §, 45. § (2) bek.]. 



BH1993. 100. A vagyonbiztosítási szerzodéses jogviszonyon alapuló helytállási kötelezettségre nem 
alkalmazható a szerzodésen kívüli károkozás speciális illetékességi szabálya akkor sem, ha a helytállási 
kötelezettség alapja károkozó cselekmény [Pp. 30. § (1) bek., 31. §, 36. §, 37. §]. 
BH1991. 111. Ingatlan adásvételi szerzodésbol fakadó pénzkövetelésre irányuló fizetési meghagyás 
kibocsátását az ingatlan fekvése szerint illetékes bíróságtól is lehet kérni [Pp 31. §, 35. § (1) bek., 314. §]. 
BH1981. 279. A keresetlevél, illetoleg a fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtása nem tekintheto olyan 
percselekménynek, amelynek következtében a felperes a perre egyaránt illetékes bíróságok közti választásra 
vonatkozó jogát feltétlenül elvesztette [Pp. 31. §, 160. § (1) bek., 323. §.]. 
BH1980. 387. A jogi személyek elleni perekben az általános illetékességet a jogi személy és az annak 
képviseletére hivatott szerv székhelye egyaránt megállapítja. A felperes azonban mindazokban a perekben, 
amelyekre más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a pert - választása szerint - az alperesre 
általánosan illetékes bíróság a Pp. 31-41. §-aiban meghatározott feltételek mellett az ott megjelölt bármelyik 
bíróság elott is megindíthatja [Pp. 30. § (1) és (2) bek., 31. § ]. 
BH1978. 490. A bíróságnak a per során hozott olyan végzése, amellyel saját illetékességét megállapította, 
fellebbezéssel nem támadható meg [Pp. 3. § (1) bek., 30. § (1) bek., 31. § (1) bek., 233. § (3) bek., 367. § a) 
pont, 368. § (1) bek. a) pont]. 

32. § (1) Vagyonjogi perekre az a bíróság is illetékes, amelynek területén az alperes huzamosabb tartózkodásra 
utaló körülmények között (pl. mint munkavállaló, tanuló) tartózkodik. A fegyveres erok és a fegyveres testületek 
nem hivatásos tagjainak a jelen §-on alapuló illetékességét állandó szolgálati állomáshelyük határozza meg. 

PK 133. szám 

A büntetésvégrehajtási intézet az illetékesség szempontjából az eset 
körülményei szerint tartózkodási helynek tekintheto, ha az alperes a 
szabadságvesztés büntetését tölti. 

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott illetékesség nem alkalmazható az olyan alperessel szemben, akinek nincs 
perbeli cselekvoképessége (49. §). 

(3) Olyan alperes ellen, akinek belföldön sem lakóhelye, sem tartózkodási helye nincs, vagyonjogi pert az elott a 
bíróság elott is lehet indítani, amelynek területén a per tárgya van, vagy amelynek területén az alperesnek 
lefoglalható vagyona található. Ha a vagyon követelésbol áll, a pert az alperes adósának lakóhelyén, ha pedig a 
követelést valamilyen dolog biztosítja, azon a helyen is meg lehet indítani, ahol ez a dolog van. 

(4) Külföldi jogi személyek ellen a (3) bekezdésben meghatározott bíróságon kívül az elott a bíróság elott is lehet 
vagyonjogi pert indítani, amelynek területén a külföldi jogi személy ügyeinek vitelével megbízott személy lakik, 
illetve vagyonjogi perre a külföldi jogi személy magyarországi fióktelepének, illetve kereskedelmi képviseletének 
székhelye szerinti bíróság is illetékes. 

E szakasz rendelkezései csak vagyonjogi perekben [lásd a Pp. 23. § (1) bekezdés a) pontjánál kifejtetteket] 
alkalmazhatóak. Az (1) és (3) bekezdés a természetes személy, míg a (4) bekezdés a külföldi jogi személy 
alperes ellen indított perekben szabályoz további illetékességi okokat. 
Az (1) bekezdés alkalmazása során - törvényi definíció hiányában - a gyakorlatra hárul annak 
meghatározása, hogy milyen feltételek mellett indokolt annak kimondása, hogy az alperes az adott címen 
valóban huzamos ideig tartózkodónak minosül. A gyakorlat e körben az erre alapított illetékességet akkor 
látja megállapíthatónak, ha vélelmezheto, hogy az adott címen tartózkodás a keresetlevél benyújtásától a per 
várható befejezésének idotartamára kiterjedoen fennmarad. Nem lehet ezért huzamos tartózkodási helynek 
tekinteni azt a címet például, ahol az alperes a munkavégzése érdekében több éve tartózkodik, de nyilvánvaló, 
hogy az a keresetlevél beadását követo rövid ido múlva megszunik. A törvény példálódzó felsorolásából 
következik, hogy nemcsak a tanulás vagy munkavégzés, de más körülmény is indokolhatja az alperes huzamos 
ott-tartózkodását. Ilyen lehet pl., ha az alperes büntetés-végrehajtási intézetben van. A PK 133. számú 
állásfoglalásból kitunoen az elozetes letartóztatás ténye nem, a hosszabb ideig tartó szabadságvesztés 
büntetés letöltésének helye azonban adott esetben a huzamos tartózkodás megállapítására alkalmas lehet. 
A (2) bekezdés kizáró szabálya alapján ebben az esetben fel sem merülhet a perbeli cselekvoképességgel nem 
rendelkezo alperes esetében a gyógyintézeti kezelés helyének figyelembevétele. A perbeli cselekvoképességre 
vonatkozó szabályokat a Pp. 49. §-a tartalmazza. 



A (3) bekezdés rendelkezései a Pp. 29. § (2) bekezdésében szabályozottak mellett, a (4) bekezdés szabályai 
pedig a külföldi jogi személlyel szembeni perekben a Pp. 30. § (2) bekezdése mellett biztosítanak további 
illetékességet megalapozó körülményeket a felperes számára. 
A 2000. január 1. napján már folyamatban lévo ügyekben továbbra is alkalmazandóan a külföldi jogi személy 
állandó képviseletének helye, vagy az ügyeinek vitelével megbízott személy lakóhelye minosül vagylagos 
illetékességi oknak. Az 1999. évi CX. törvénnyel megállapított hatályos törvényi rendelkezés az állandó 
képviseletre történo utalást mellozve, vagylagos illetékességi okként a külföldi jogi személy 
- ügyeinek vitelével megbízott személy lakóhelyét, 
- magyarországi fióktelepének székhelyét, illetve 
- kereskedelmi képviseletének székhelyét nevesíti - megteremtve ekként az összhangot a külföldi székhelyu 
vállalkozások magyarországi fióktelepeirol és kereskedelmi képviseleteirol szóló 1997. évi CXXXII. törvény 
rendelkezéseivel. 
BH1992. 401. A magyar bíróság joghatóságát nem zárja ki az, hogy az alperes külföldi jogi személy [Pp. 29. 
§ (2) bek., 32. § (3) bek., 36. § (2) bek., 113. §, 124. §]. 
BH1989. 64. A szabadalmi oltalom megsemmisítése iránt indított eljárás önmagában nem elég indok a 
szolgálati találmányért, illetve a szabadalom hasznosításáért járó díj megfizetése iránt indított per 
tárgyalásának felfüggesztésére [Pp 152. §. (1) bek., Szt 32. §. (1) bek.]. 
BH1980. 387. A jogi személyek elleni perekben az általános illetékességet a jogi személy és az annak 
képviseletére hivatott szerv székhelye egyaránt megállapítja. A felperes azonban mindazokban a perekben, 
amelyekre más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a pert - választása szerint - az alperesre 
általánosan illetékes bíróság a Pp. 31-41. §-aiban meghatározott feltételek mellett az ott megjelölt bármelyik 
bíróság elott is megindíthatja [Pp. 30. § (1) és (2) bek., 31. § ]. 

32/A. § 
33. § 

BH1994. 444. A felszámolás alá került cég ellen indított végrehajtás megszüntetésére irányuló eljárás nem 
tekintheto a "felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatosnak", ezért az ilyen eljárásra az általános 
hatásköri és illetékességi szabályok az irányadók [Pp. 33. § (1) bek., 1979. évi 18. tvr. 15. § (1) bek., 44. § a) 
pont, 1986. évi 11. tvr.  17. § (4) bek.]. 
BH1993. 518. A végrehajtási igényperre gazdálkodó szervezetek egymás közti viszonyában is kizárólagosan 
az a helyi bíróság illetékes, amelynek területén a foglalás történt [Pp. 33. § (2) bek., 36. § (1) bek.]. 
BH1993. 451. A végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti perekre nem vonatkoznak azok a 
rendelkezések, amelyek a gazdálkodó szervezetek egymás elleni - a helyi bíróság hatáskörébe tartozó - 
pereinek elbírálására a megyei bíróság székhelyén muködo helyi bíróság, Budapesten a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét állapítják meg. Az illetékességre ezekben az esetekben a per 
tárgya szerinti irányadó külön rendelkezéseket kell alkalmazni [Pp. 33. § (1) bek., 36. § (1) bek., 1979. évi 18. 
tvr. 44. § (2) bek., 1992. évi LXVIII. tv. 28. § (1) bek.]. 
BH1991. 217. A munkaügyi bíróság határozata alapján elrendelt végrehajtás korlátozása és megszüntetése 
iránti perre, valamint a végrehajtó intézkedése ellen eloterjesztett felülvizsgálati kérelem elbírálására az 
általános hatásköru bíróságnak van hatásköre [Pp. 4. §, 33. § (1) bek., 1979. évi 18. tvr. 38. § (1) bek.]. 
BH1986. 508. Ha a végrehajtó az adósnak harmadik személynél levo követelését lefoglalta, ez a foglalás 
megalapozza az igényperre kizárólagos illetékességet. Az érintett harmadik személynek a végrehajtó által 
történt értesítése már egy további, a foglalást követo olyan végrehajtási cselekmény, amelynek az illetékesség 
megállapítása szempontjából nincs jelentosége [Pp. 33. § (2) bek., 14/1979. (IX. 17.) IM sz. r. 34. § (1) bek., 
1979. évi 18. tvr. 79. § (1) bek., 80. §]. 
BH1980. 387. A jogi személyek elleni perekben az általános illetékességet a jogi személy és az annak 
képviseletére hivatott szerv székhelye egyaránt megállapítja. A felperes azonban mindazokban a perekben, 
amelyekre más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a pert - választása szerint - az alperesre 
általánosan illetékes bíróság a Pp. 31-41. §-aiban meghatározott feltételek mellett az ott megjelölt bármelyik 
bíróság elott is megindíthatja [Pp. 30. § (1) és (2) bek., 31. § ]. 

34. § (1) A tartásra, járadékra és más hasonló célú idoszakos szolgáltatásra kötelezés iránti per az igény 
érvényesítésére jogosult lakóhelye szerint illetékes bíróság elott is megindítható. 

PK 137. szám 



Ha a gyermektartásdíj fizetésére bírói ítélettel kötelezett munkavállalónak a 
munkáltatója a letiltó határozatnak nem tett eleget, akkor a Vht. 79. §-ának 
(1) bekezdése alapján ellene irányuló per a Pp. 34. §-ának (1) bekezdése 
alapján a jogosult lakóhelye szerint illetékes bíróság elott is megindítható. 
Ugyanez a szabály irányadó a munkáltató ellen a Vht. 78. §-a és a Vht. 59. §-
a alapján indított per esetén is. 

PK 138. szám 

A tartásra, járadékra és más hasonló célú idoszakos szolgáltatásra kötelezés 
iránti per esetében a felperes akkor is kérheti a per áttételét a saját lakóhelye 
szerint illetékes bírósághoz [Pp. 34. § (1) bek.], ha a pert eredetileg az alperes 
lakóhelye szerint illetékes bíróság elott indította meg, az alperes azonban a 
Pp. 29. §-ának (3) bekezdése alapján kéri a per áttételét a munkahelye szerint 
illetékes bírósághoz. 

Az (1) bekezdés rendelkezésének alkalmazásánál közömbös, hogy a tartás, járadék vagy más idoszakos 
szolgáltatásra indított per törvényen alapuló vagy szerzodéses kapcsolatból eredo jogvita-e [lásd a Pp. 24. § 
(2) bekezdés a) pontjánál írtakat], vagy esetleg szerzodésen kívül okozott kár megtérítése címén támaszt a 
felperes járadék iránti igényt. A törvény szóhasználatából kitunoen e vagylagos illetékesség csak a kötelezés 
(és ezzel azonos értelemben a tartás stb. mértékének felemelése) iránti perekben érvényesülo szabály, a tartás 
(járadék) kötelezettje által akár annak megszüntetése, akár a mérték leszállítása iránt indított perekben az 
illetékességet nem alapozza meg. A felperes azonban választása szerint saját lakóhelye szerint illetékes 
bíróság elott indíthat pert a kötelezett munkáltatója ellen annak készfizeto kezessége alapján, ha a munkáltató 
a letiltó végzésben, közvetlen bírósági felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem megfelelo módon tett eleget 
(1994. évi LIII. törvény 75-79. §; PK 137. számú állásfoglalás). 
A házassági perekre vonatkozó szabályok szerint e per többek között a házasfelek gyermekének származására, 
elhelyezésére és tartására vonatkozó keresettel kapcsolható össze (Pp. 282. §), azaz ilyen esetben a házassági 
per bíróságának illetékessége az összekapcsolt keresetre is kiterjed. Fordítva azonban az illetékességi szabály 
nem érvényesül, azaz a gyermektartásdíj iránti igénnyel összekapcsolt házassági pert a felperes nem 
indíthatja meg a Pp. 34. § (1) bekezdésére alapítottan a saját lakóhelye szerinti bíróság elott. 
Ha a különélo házastárs által indított gyermektartásdíj iránti per folyamatban léte alatt más bíróság elott a 
házasság felbontása iránti per megindul, csak a felperes kérelmére kerülhet sor az önálló tartási per 
áttételére (Pp. 150. §). Ha azonban a tartásdíj iránti keresetet önállóan olyan idopontban terjeszti elo a 
felperes, amikor a házassági per már folyamatban van, a bíróságnak a keresetet kötelezoen át kell tennie a 
házassági per bíróságához. 

(2) A gyermek elhelyezésére irányuló pert a gyermek lakóhelye szerint illetékes bíróság elott is meg lehet indítani. 

PK 139. szám 

A Pp. 34. §-ában meghatározott illetékességi szabály az apasági perre nem 
irányadó. 

E bekezdés értelmében a gyermek-elhelyezési perben vagylagosan a gyermek lakóhelye szerint is illetékes a 
bíróság. A gyermek tartózkodási helye tehát nem illetékességi ok, így a gyermeket a szülok megállapodása 
alapján ideiglenesen vagy a jogeros ítélet ellenére magánál tartó szülo a saját lakóhelye szerinti bíróság 
illetékességére nem hivatkozhat (BH1978. 284.). Az (1) bekezdésben írtakkal azonosan nem indíthat házassági 
pert a felperes a gyermek lakóhelye szerint illetékes bíróság elott akkor sem, ha a kereset a gyermek 
elhelyezésére irányuló kérelmet is tartalmaz (BH1982. 53.) 



A törvény e bekezdésnél csak a gyermek elhelyezése iránti pert említi, ezért apasági perre a törvény hatályát 
kiterjeszteni nem lehet (PK 139. számú állásfoglalás). 
BH2000. 263. A fellebbezést hivatalból elutasító másodfokú végzés elleni felülvizsgálat lehetosége [Pp. 34. § 
(2) bek., 236/A. §, 270. § (1)-(2) bek., 273. § (2) bek.]. 
BH1982. 53. A gyermek elhelyezése iránti keresettel összekapcsolt házassági bontóper nem indítható a 
kizárólag gyermek lakóhelye alapján illetékes bíróság elott [Pp. 29. § (1) bek., 34. § (2) bek., 277. § (2) bek., 
282. §]. 
BH1980. 387. A jogi személyek elleni perekben az általános illetékességet a jogi személy és az annak 
képviseletére hivatott szerv székhelye egyaránt megállapítja. A felperes azonban mindazokban a perekben, 
amelyekre más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a pert - választása szerint - az alperesre 
általánosan illetékes bíróság a Pp. 31-41. §-aiban meghatározott feltételek mellett az ott megjelölt bármelyik 
bíróság elott is megindíthatja [Pp. 30. § (1) és (2) bek., 31. § ]. 
BH1978. 284. II. Az a szülo, aki a gyermeket jogeros ítélet ellenére tartja magánál, erre a helyzetre az 
alperes lakóhelyéhez igazodó általános illetékességi szabállyal szemben különös illetékességi okként nem 
hivatkozhat [Pp. 29. §, 34. § (2) bek.]. 

35. § (1) Azok a perek, amelyek ingatlan tulajdonára, birtokára vagy ingatlant terhelo jogra vonatkoznak, avagy 
ingatlanra vonatkozó jogviszonyból erednek, az ingatlan fekvése szerint illetékes bíróság elott is megindíthatók. 

(2) 
Az ingatlan tulajdonára, birtokára, használatára vonatkozó alapveto szabályokat a Ptk. Harmadik Része 
tartalmazza. Ingatlant terhelo jog különösen a földhasználat (Ptk. 155. §), a haszonélvezet és használat (Ptk. 
157-165. §), a telki szolgalom (Ptk. 166-170. §), a szerzodést biztosító mellékkötelezettségek közül a 
jelzálogjog [Ptk. 256. § (1)], de az ingatlanra engedett elovásárlási (Ptk. 373. §) vagy az adásvételi 
szerzodésben kikötött visszavásárlási (Ptk. 374. §) jog is. Az ingatlanra kötött szerzodésekbol eredo perekben 
is érvényesül e vagylagos illetékességi szabály, így pl. ingatlan adásvételi szerzodésbol eredo pénzkövetelés 
(pl. vételár hátralék megfizetése), bérleti vagy haszonbérleti szerzodésbol eredo igény érvényesítésekor. Nem 
érinti a vagylagos illetékesség tényét, ha az ingatlanra kötött szerzodés bármely okból érvénytelen (BH1993. 
362.) 
Nem alkalmazható viszont ez a szabály 
- a házastársi közös vagyon megosztása iránti perekben még akkor sem, ha a megosztandó vagyonban 
ingatlan is van. E perek ugyanis nem az ingatlan tulajdonára vonatkozó jogból, illetve jogviszonyból, hanem 
a családjogi (házastársi) jogviszonyból erednek. E tényen nem változtat az sem, ha a felperes a keresetében 
kizárólag az ingatlan-nyilvántartásban a házastársa nevén nyilvántartott ingatlanból ot megilleto tulajdoni 
hányadrész megállapítása iránt indít pert; 
- a végrendelet érvényességével kapcsolatos perekben még akkor sem, ha a hagyaték csak ingatlanból áll, 
vagy a hagyatékban ingatlan is szerepel. A követelés ilyenkor öröklési jogi alapú és nem a tulajdonjoghoz 
kapcsolódik. Ugyanez érvényes a köteles rész iránti perre még akkor is, ha a felperes a köteles része 
természetbeni kiadását a hagyatéki ingatlanból kéri; 
- a vállalkozási szerzodésbol eredo perekben még akkor sem, ha a szerzodés az ingatlanon lakóház építésére 
vonatkozik. 
BH1993. 362. Az ingatlanra kötött szerzodés érvényességét érinto per az ingatlan fekvése szerinti bíróság 
elott is megindítható [Pp. 35. § (1) bek., Pp. 45. §]. 
BH1991. 111. Ingatlan adásvételi szerzodésbol fakadó pénzkövetelésre irányuló fizetési meghagyás 
kibocsátását az ingatlan fekvése szerint illetékes bíróságtól is lehet kérni [Pp 31. §, 35. § (1) bek., 314. §]. 
BH1987. 218. A nemperes (fizetési meghagyásos) eljárásban is irányadó az az eljárásjogi szabály, amely 
szerint az ingatlanra (tulajdonára, birtoklására stb.) vonatkozó jogviszonyból származó per az ingatlan 
fekvése szerint illetékes bíróság elott is megindítható [Pp 30. § (1) bek., 35. § (1) bek.]. 
BH1982. 259. Területhasználati díj megfizetésére irányuló fizetési meghagyás kibocsátása járásbírósági 
hatáskörbe tartozik, és az ilyen kérelem az ingatlan fekvése szerint illetékes járásbíróságnál is eloterjesztheto 
[Pp. 30. § (1) bek., 35. §, 366. § (2) bek. b) pont, 1979. évi 31. sz. tvr. 23. § (2) bek.]. 
BH1980. 387. A jogi személyek elleni perekben az általános illetékességet a jogi személy és az annak 
képviseletére hivatott szerv székhelye egyaránt megállapítja. A felperes azonban mindazokban a perekben, 
amelyekre más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a pert - választása szerint - az alperesre 
általánosan illetékes bíróság a Pp. 31-41. §-aiban meghatározott feltételek mellett az ott megjelölt bármelyik 
bíróság elott is megindíthatja [Pp. 30. § (1) és (2) bek., 31. § ]. 

36. § (1) 



(2) A gazdálkodó szervezet által tevékenysége körében kötött ügyletbol eredo követelés iránti pert az ügyletkötés 
vagy a teljesítés helyének bírósága elott is meg lehet indítani. 

E rendelkezések alkalmazása során gazdálkodó szervezetnek - a törvény 396. §-ának utaló rendelkezése 
folytán - a Ptk. 685. § c) pontjában megjelölt szervezeteket kell érteni. A gyakorlatban az egyéni ügyvéd 
mikénti minosítése jelentett problémát. Egyes álláspontok szerint az egyéni ügyvéd egyéni vállalkozónak és 
ezért gazdálkodó szervezetnek minosül. Ez az álláspont azonban téves. Az egyéni vállalkozói [1990. évi V. 
törvény 4. § (1)] és az ügyvédi tevékenység gyakorlásának [1983. évi 4. törvényereju rendelet 2. §, illetve az 
1998. július hó 1. napján hatályba lépo - a korábbi rendelkezést hatályon kívül helyezo -, az ügyvédekrol 
szóló 1998. évi XI. törvény 13. § (1), 84. § (1)] jogszabályi feltételei egymástól lényegesen eltérnek. Az 
ügyvédet nem terheli bejelentési kötelezettség és nem kaphat vállalkozói igazolványt sem, amely két feltétel 
hiányában egyéni vállalkozóról nem beszélhetünk. E tényen nem változtat az, hogy egyes jogszabályok 
alkalmazási körében (pl. a személyi jövedelemadónál) az adott törvény az egyéni vállalkozókra irányadó 
szabályokat az ügyvédre is alkalmazni rendeli. 
A törvényi szabály alkalmazásának feltétele, hogy 
- legalább az egyik szerzodo fél gazdálkodó szervezet legyen, 
- e szervezet a tevékenységi körébe eso ügyletet kössön, 
- és ebbol az ügyletbol eredo követelés legyen a per tárgya. 
Az együttes feltételek bármelyikének hiánya e vagylagos illetékességi szabály alkalmazását kizárja. 
A gazdálkodó szervezet tevékenységi körét az alapító határozat, okirat rögzíti részletesen. 
Az ügyletkötésre történo utalás egyértelmuen a szerzodésbol eredo jogvitákra korlátozza e vagylagos 
illetékességi szabály alkalmazását, azaz a szerzodésen kívül okozott kár megtérítése iránt indított perben a 
bíróság illetékességét a Pp. 36. § (2) bekezdése nem alapozhatja meg. 
E hármas feltétel megléte esetén a felperes a szerzodéskötés, de a teljesítés helye szerinti vagylagos 
illetékességi okok közül választhat. A szerzodéskötés helye, ha a szerzodés nem a jelenlévo felek között jött 
létre (hanem például az ajánlatra írásban tett elfogadással) az ajánlattevo lakóhelyével, illetve székhelyével 
(telephelyével) azonos [Ptk. 213. § (3)]. A teljesítés helyének szabályait is a Ptk. tartalmazza (Ptk. 278. §, Ptk. 
292. §). Eszerint 
- pénztartozás esetén a jogosult lakóhelye vagy székhelye, ha jogszabály nem tesz kivételt, 
- gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerzodései esetén a jogosult székhelye (telephelye), vagy az általa 
megjelölt hely, ha jogszabály nem tesz kivételt, 
- a szolgáltatás tárgyának helye, ha az a felek által ismert más helyen van, 
- az a hely, amely a szolgáltatás tárgyából vagy rendeltetésébol következik, 
- ha a szolgáltatás tárgyát a kötelezett lakó- vagy székhelyérol különbözo helyekre kell szállítani - a felek által 
jelölt közbeeso hely, ennek hiányában az a hely, ahol azt a kötelezett elküldés vagy szállítás érdekében a 
jogosultnak, szállítmányozónak vagy fuvarozónak átadja, 
- ha a dolgot a kötelezett megbízott útján teljesíti vagy azt saját szállítóeszközzel küldi meg a jogosultnak, a 
jogosult lakó-, illetve székhelye, 
- minden más esetben a kötelezett lakóhelye, illetve székhelye. 
A törvény szövegezésébol kitunoen ezt az illetékességi szabályt nemcsak maga a gazdálkodó szervezet, hanem 
a vele szerzodo másik fél is választhatja. 
Az (1) bekezdésnek a 2000. január 1-i hatállyal hatályon kívül helyezett rendelkezését az ekkor már 
folyamatban volt ügyekben továbbra is alkalmazni kell. E bekezdésben a törvény nem vagylagos, hanem 
Budapest területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét megállapító szabályt 
nevesített a gazdálkodó szervezetek egymás elleni olyan pereiben, amelyek nem tartoznak megyei bírósági 
hatáskörbe (Pp. 23. §). Ez a kizárólagos illetékesség korlátozott volt, és csak akkor érvényesült, ha a felperes 
akár az alkalmazható vagylagos, akár az általános illetékességi szabályok közül választva a keresetét a 
Budapest területén muködo valamelyik (és nem a Pesti Központi) kerületi bíróság elott kívánta eloterjeszteni. 
E kizárólagos illetékességi szabály kiterjesztoen nem értelmezheto, és ezért nem alkalmazható olyan esetben, 
amikor a törvény az adott pertípusra külön kizárólagos illetékességet határoz meg. Így pl. a végrehajtási 
perekre vagy az igényperre irányadó kizárólagos illetékességi szabály akkor is érvényesül, ha a végrehajtást 
kéro és az adós is gazdálkodó szervezet (BH1993. 451.). 
Megjegyezzük, hogy az 1995. augusztus 29. napján már folyamatban volt perekben továbbra is alkalmazni 
kell e bekezdés korábbi rendelkezését, mely a feltételek megléte esetén a megyei bíróságok székhelyén muködo 
helyi bíróságok kizárólagos illetékességét mondta ki. 



BH2001. 433. II. Az alperes érdemi ellenkérelmének eloterjesztéséig a felperest megilleti az a választási 
lehetoség, hogy az általános illetékességi ok helyett az általa választható különös illetékességi okra 
alapítottan terjessze elo keresetét [Pp. 31. §, 36. § (2) bek., 43. § (1) bek., 139. §]. 
BH2000. 262. A bíróság illetékességének megállapításánál a kereset (kérelem) benyújtása idopontjában 
fennálló körülményeket kell figyelembe venni. Az utóbb bekövetkezett változások - pl. a per többszöri 
szünetelése alatti székhelyváltozások - az illetékességet nem változtatják meg [Pp. 36. § (1) bek., 42. §]. 
BH1997. 362. Ha a felszámoló az adós gazdálkodó szervezet vagyontárgyra bejegyzett - egyébként csak a 
vagyontárgy értékesítésével megszuno - zálogjog megszüntetését kéri, kérelme elbírálása nem a felszámolási 
eljárást lefolytató, hanem a perbíróság hatáskörébe tartozik [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 38. § (1) és (3) bek., 48. 
§ (2) bek., Pp. 22. § (1) bek., 36. § (1) bek.]. 
BH1996. 216. A gazdálkodó szervezetek csak olyan perekre köthetik ki az alperesre általánosan illetékes 
bíróság helyett más bíróság illetékességét, amelyekre nincs megállapítva valamely bíróság kizárólagos 
illetékessége [Pp. 31. §, 36. § (1) bek.  41. §, 45. § (2) bek.]. 
BH1996. 166. A bíróság illetékessége gazdálkodó szervezetek egymás elleni birtokvédelmi perében [Ptk. 191. 
§ (1) és (4) bek., Ptké. 28. § (2) és (3) bek., Pp. 36. § (1) bek. , 45. § (2) bek.]. 
BH1995. 480. Ha a felek a szerzodésben a Fovárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötötték ki, de a per a 
helyi bíróság hatáskörébe tartozik, eljáró bíróságként csak a helyi bíróságot lehet kijelölni. A szerzodésben 
foglalt kikötés a fováros területén muködo helyi bíróság kijelölése útján veheto figyelembe [Pp. 22-23. §, 36. 
§ (1) bek., 41. § (1) és (2) bek., 45. § (2) bek.]. 
BH1995. 419. a keresetlevél (fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem) benyújtásakor az alperes 
(kötelezett) még természetes személy volt, utóbb azonban mint önálló vállalkozó - jogszabály-módosítás 
folytán - gazdálkodó szervezetté lett, a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó speciális illetékességi szabály a 
bíróság kijelölésénél figyelembe nem veheto [Pp. 29. § (1) bek., 36. § (1) bek. 42. §, 315. § (4) bek., Ptk. 685. 
§ c) pont]. 
BH1995. 302. Az elkülönített tárgyalás elrendelése következtében nem keletkezik új ügy, az elkülönített rész 
más bírósághoz való áttétele ezért a pertárgy értékére hivatkozással nem rendelheto el [Pp. 23. § (1) bek., 36. 
§ (1) bek., 149. § (1) bek.]. 
BH1995. 118. A pertárgy értékének megállapításánál a kamatok - függetlenül attól, hogy ügyleti vagy 
késedelmi kamatról van szó - akkor sem vehetok figyelembe, ha már lejárt kamatokat kíván a jogosult 
érvényesíteni. Ha a bíróság hatáskörét a perérték alapozza meg, a kamatokat a perérték számításánál 
figyelmen kívül kell hagyni, és az alacsonyabb összeg alapján kell a hatáskört megállapítani [1990. évi XCIII. 
tv. 39. § (1) bek., 40. § (1) bek., Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. a) pont, 24. § (1) bek., 25. § (4) bek., 36. § (1) 
bek.]. 
BH1994. 388. A nemzetközi szállítmányozási szerzodéssel kapcsolatos perek elbírálása a megyei bíróság 
hatáskörébe tartozik; nem minosül ilyen pernek azonban, ha a megbízó követelését nem a szállítmányozóval, 
hanem a szállítmányozó által a biztosítóval kötött szerzodés folytán a biztosítóval szemben érvényesíti [Pp. 
22. § (1) bek., 36. § (1) bek.]. 
BH1994. 153. II. A Pp. 36. §-ának (2) bekezdése szerinti speciális illetékességi szabály csak akkor 
alkalmazható, ha az adott perbeli jogvita az érintett fél tevékenységével összefüggo ügyletbol ered. A Magyar 
Nemzeti Banknak jogalap nélküli gazdálkodás jogcímére alapított keresete - mivel bankszámlaszerzodések 
kötése nem tartozik a Magyar Nemzeti Bank tevékenységi körébe - a Pp. 36. §-a (2) bekezdésének megfelelo 
illetékességi szabály alkalmazását nem teszi lehetové [Pp. 36. § (2) bek., 1988. évi VI. tv. 2. § (2) bek., 1991. 
évi LX. tv. 54. § (1) bek., 72. § (2) bek., 1991. évi LXIX. tv. 2. § b) pont.]. 
BH1993. 574. A bíróságok hatáskörére és illetékességére vonatkozó, 1993. január 1. napján hatályba lépett 
rendelkezéseket alkalmazni kell akkor is, ha a Legfelsobb Bíróság a megyei bíróság olyan végzését helyezi 
hatályon kívül, amely az eljárás megtagadását vagy befejezését jelenti, s ennek folytán a bíróságot új eljárás 
lefolytatására utasítja [1992. évi LXVIII. tv. 28. § (1) bek., 29. § (3) bek., 31. § c) pont, Pp. 36. § (1) bek.]. 
BH1993. 518. A végrehajtási igényperre gazdálkodó szervezetek egymás közti viszonyában is kizárólagosan 
az a helyi bíróság illetékes, amelynek területén a foglalás történt [Pp. 33. § (2) bek., 36. § (1) bek.]. 
BH1993. 517. Gazdálkodó szervezetek egymás elleni - a helyi bíróság hatáskörébe tartozó - pereinek 
elbírálására a megyei bíróság székhelyén muködo helyi bíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság kizárólagosan illetékes. Ez a kizárólagos illetékesség azonban nem csak az alperes és az annak 
képviseletére hivatott szerv székhelye, hanem egyéb illetékességi okok figyelembevételével - így a gazdálkodó 
szervezet által tevékenysége körében kötött ügyletbol eredo követelés iránti per esetén az ügyletkötés, vagy a 
teljesítés helye alapján - is megállapítható [Pp. 30. § (1) bek., 36. § (1) és (2) bek.]. 



BH1993. 451. A végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti perekre nem vonatkoznak azok a 
rendelkezések, amelyek a gazdálkodó szervezetek egymás elleni - a helyi bíróság hatáskörébe tartozó - 
pereinek elbírálására a megyei bíróság székhelyén muködo helyi bíróság, Budapesten a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét állapítják meg. Az illetékességre ezekben az esetekben a per 
tárgya szerinti irányadó külön rendelkezéseket kell alkalmazni [Pp. 33. § (1) bek., 36. § (1) bek., 1979. évi 18. 
tvr. 44. § (2) bek., 1992. évi LXVIII. tv. 28. § (1) bek.]. 
BH1993. 100. A vagyonbiztosítási szerzodéses jogviszonyon alapuló helytállási kötelezettségre nem 
alkalmazható a szerzodésen kívüli károkozás speciális illetékességi szabálya akkor sem, ha a helytállási 
kötelezettség alapja károkozó cselekmény [Pp. 30. § (1) bek., 31. §, 36. §, 37. §]. 
BH1992. 401. A magyar bíróság joghatóságát nem zárja ki az, hogy az alperes külföldi jogi személy [Pp. 29. 
§ (2) bek., 32. § (3) bek., 36. § (2) bek., 113. §, 124. §]. 
BH1989. 367. Késedelmi kötbér és a késedelemmel okozott kár megtérítése iránt indított gazdasági perben 
nem a teljesítés helye, hanem az alperes székhelye szerint illetékes bíróság jár el [Pp. 29. § (1) bek., 36. §, 37. 
§, 365. § (3) bek., 368. §]. 
BH1988. 36. Fogyasztási és értékesíto szövetkezetnek a szerzodéses üzemeltetés keretében végzett vendéglátói 
tevékenységbol eredo követelése az ügyletkötés, illetoleg a teljesítés helyének bírósága elott is érvényesítheto 
[Pp. 31. és 36. §]. 
BH1981. 206. Az ügyletkötés vagy a teljesítés helye szerinti illetékesség gazdasági perekben - ide értve a 
fizetési meghagyásos eljárást is - nem alkalmazható [Pp. 30. § (1) bek., 36. §, 365. § (3) bek., 391. § (4) bek.]. 
BH1980. 387. A jogi személyek elleni perekben az általános illetékességet a jogi személy és az annak 
képviseletére hivatott szerv székhelye egyaránt megállapítja. A felperes azonban mindazokban a perekben, 
amelyekre más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a pert - választása szerint - az alperesre 
általánosan illetékes bíróság a Pp. 31-41. §-aiban meghatározott feltételek mellett az ott megjelölt bármelyik 
bíróság elott is megindíthatja [Pp. 30. § (1) és (2) bek., 31. § ]. 
BH1978. 123. A szocialista szervezet által tevékenysége körében kötött ügyletbol eredo pert bármelyik 
szerzodo fél megindíthatja az ügyletkötés vagy a teljesítés helyének bírósága elott is (Pp. 36. §). 

37. § A kártérítési per a károkozás helyének a bírósága, illetoleg az elott a bíróság elott is megindítható, amelynek 
területén a kár bekövetkezett. 

Kártérítési per alatt e szakasz alkalmazásakor csak a szerzodésen kívül okozott kár megtérítése iránti pert 
lehet érteni. Nem alkalmazható ezért e speciális illetékességi szabály 
- a vagyonbiztosítási szerzodésbol eredo helytállási kötelezettségre akkor sem, ha a biztosítási esemény 
károkozó cselekmény volt (BH1993. 100.). Ez azonban nem vonatkozik arra a megtérítési perre, amelyet a 
biztosító a károkozóval szemben mint engedményes [Ptk. 558. § (1)] indít, 
- a jogalap nélküli gazdagodás megtérítése iránti perekben (Ptk. 361. §) függetlenül attól, hogy arra a 
kártérítésre vonatkozó szabályokat megfeleloen alkalmazni kell (Ptk. 364. §), 
- a személyhez fuzodo jog megsértése iránti perben arra hivatkozással, hogy a jogsértés miatt a felperes a 
polgári jogi felelosség szabályai szerint kártérítést is követel (BH1994. 271.). 
A károkozás vagy a kár bekövetkezésének helye, mint az illetékesség oka minden esetben pontosan 
meghatározható belföldi valós földrajzi helyet jelent. 
A kárösszeg kifizetésének helye - többlet kártérítési igény esetén - nem minosül sem károkozási, sem kár 
bekövetkezési helynek, ezért e hely az illetékesség szempontjából figyelmen kívül marad. 
BH2002. 241. I. A félrevezeto tájékoztatással kibocsátott részvényekre vonatkozó érvénytelen szerzodés 
alapján a kibocsátót és a forgalmazót terhelo egyetemleges kártérítési felelosség. A kötvénybirtokosokat 
megilleto kár mértéke meghatározásánál irányadó szempontok [Ptk. 337. § (1) bek., 355. §, 1990. évi VI. tv. 
(Épt.) 83. §, 84. § (1) bek., Pp. 30. § (1) bek., 37. §, 163. § (3) bek., 206. § (3) bek.]. 
BH1996. 100. I. A büntetoeljárásról szóló törvényben szabályozott kártalanítási eljárás a helyi bíróság 
hatáskörébe tartozik. Ezért az eljárás lefolytatására az ügyben egyébként illetékes büntetobíróság a székhelye 
szerint illetékes polgári helyi bíróságnak küldi meg az iratokat [1973. évi I. tv. (Be.) 383. §, 385/A. §, 385/B. 
§, 385/D. §, Pp. 22. § (1) bek., 29-30. §, 37. §, 23/1995. (IV. 5.) AB hat.]. 
BH1995. 420. Vételi (opciós) jog meghiúsulásával összefüggo kártérítési igény elbírálására nem a vételi 
joggal terhelt áru tárolási helye szerint illetékes bíróság, hanem a károsult székhelye - ha pedig ezzel 
összefüggo pénzkövetelésrol van szó - a károsult bankszámláját vezeto pénzintézet székhelye szerint illetékes 
bíróságjogosult. A megrendelések elmaradásával okozati összefüggésben kiesett árbevétel, illetoleg az üzleti 
jó hírnév megsértésével okozott károk általában nem kapcsolódnak valamely földrajzi helyhez, ezért az ilyen 
kártérítési igény a "károkozás helye" szerinti illetékességi szabály alapján kiválasztott bíróság elott nem 
indítható [Pp. 37. §, Ptk. 292. § (1) bek., 529. § (1) bek., 39/1984. (XI. 5.) MT r. 2. § (1) bek.]. 



BH1994. 271. A kártérítési perre vonatkozó különös illetékességi szabály nem alkalmazható, ha a felperes 
személyhez fuzodo jogának megsértése miatt terjesztette elo keresetlevelét, és ebben többek között a polgári 
jogi felelosség szabályai szerint kártérítést is követelt (Ptk. 84. §, Pp. 37. §). 
BH1993. 100. A vagyonbiztosítási szerzodéses jogviszonyon alapuló helytállási kötelezettségre nem 
alkalmazható a szerzodésen kívüli károkozás speciális illetékességi szabálya akkor sem, ha a helytállási 
kötelezettség alapja károkozó cselekmény [Pp. 30. § (1) bek., 31. §, 36. §, 37. §]. 
BH1991. 486. A Pp. 37. §-ában meghatározott speciális illetékességi szabály - gazdálkodó szervezetek 
vonatkozásában is - csak szerzodésen kívül okozott kár megtérítésére irányuló per esetén alkalmazható [Pp. 
37. §]. 
BH1989. 367. Késedelmi kötbér és a késedelemmel okozott kár megtérítése iránt indított gazdasági perben 
nem a teljesítés helye, hanem az alperes székhelye szerint illetékes bíróság jár el [Pp. 29. § (1) bek., 36. §, 37. 
§, 365. § (3) bek., 368. §]. 
BH1988. 285. A Pp. 37. §-ában irt vagylagos illetékességi szabály csak a szerzodésen kívül okozott károk 
megtérítésére irányuló perekben alkalmazható [Pp. 30. § (1) bek., 37. §]. 
BH1983. 249. Ha a gazdasági perben a kereset tárgya szerzodésbol eredo, de nem a termék minoségével 
kapcsolatos kártérítési igény, csak az általános illetékességi szabályok alkalmazásának van helye [Pp. 30. § 
(1) bek., 36., 37. §, 365. § (3) bek., 368. § (1) bek. a) pont]. 
BH1981. 77. Az áruval együtt átvett göngyöleg ellenértékének megfizetésére irányuló kereset nem kártérítési 
jellegu követelésre irányul, tehát arra a károkozás helye szerinti illetékesség szabálya nem alkalmazható [Pp. 
36., 37. §-a, 365. § (3) bek.] 
BH1980. 387. A jogi személyek elleni perekben az általános illetékességet a jogi személy és az annak 
képviseletére hivatott szerv székhelye egyaránt megállapítja. A felperes azonban mindazokban a perekben, 
amelyekre más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a pert - választása szerint - az alperesre 
általánosan illetékes bíróság a Pp. 31-41. §-aiban meghatározott feltételek mellett az ott megjelölt bármelyik 
bíróság elott is megindíthatja [Pp. 30. § (1) és (2) bek., 31. § ]. 
BH1978. 214. A kárösszeg kifizetésének helye nem tekintheto a károkozás helyének és egymagában nem 
alkalmas a Pp. 37. §-ában meghatározott illetékesség megállapítására (Pp. 37. §). 

38. § A váltóra alapított per a váltó fizetési helyének bírósága elott is megindítható. 
A váltójogi szabályokat az 1965. évi 1. törvényereju rendelettel kihirdetett nemzetközi váltójogi egyezmény 
(Genf, 1930. június 7.) tartalmazza. 
BH2003. 423. Vagylagos illetékességi ok váltóperben csak akkor állapítható meg, ha a követelés magán a 
váltón alapul. Ha a kezes nem magán a váltón vállalt kezességet, a kereset nem alapulhat a váltón [1/1965. (I. 
24.) IM r. 31. § (1) bek., Pp. 29. § (1) bek., 38. §, 129. §]. 
BH2000. 72. Alapügylet biztosítására kiállított váltó esetén az alapszerzodésben kikötött, az eljáró bíróság 
illetékességét megalapozó alávetés lehetosége a váltójogviszonyból eredo követelés érvényesítésénél is 
irányadó [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 29. § (1) bek., 38. §, 41. § (1) bek. c) pont, (2) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. 
17. §]. 
BH1995. 593. Váltójogviszonyból származó igények iránti kereset (fizetési meghagyás iránti kérelem) a 
jogosult választásától függoen - akár az általános szabályok (kötelezett székhelye), akár a váltóra vonatkozó 
speciális illetékességi szabályok szerinti bírósághoz is benyújtható [Pp. 30. § (1) bek., 38. §, 121. § d) pont, 
129. § (1) bek.]. 
BH1992. 121. II. Váltón alapuló követelés esetén - a hitelezo választásától függoen - a per a váltó fizetési 
helyének bírósága elott is megindítható [Pp. 30. § (1) bek., 38. §, 367. § (1) bek. c) pont]. 
BH1980. 387. A jogi személyek elleni perekben az általános illetékességet a jogi személy és az annak 
képviseletére hivatott szerv székhelye egyaránt megállapítja. A felperes azonban mindazokban a perekben, 
amelyekre más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a pert - választása szerint - az alperesre 
általánosan illetékes bíróság a Pp. 31-41. §-aiban meghatározott feltételek mellett az ott megjelölt bármelyik 
bíróság elott is megindíthatja [Pp. 30. § (1) és (2) bek., 31. § ]. 

39. § 
40. § (1) A mellékkötelezettet a fokötelezettel együtt az elott a bíróság elott is lehet perelni, amely a fokötelezett 

elleni perre bármilyen címen illetékes. 
(2) Ha valaki a más személyek között folyamatban levo per tárgyát egészen vagy részben a maga részére követeli, 

ennek a folyamatban levo pernek a bírósága arra a további perre is illetékes, amelyet e követelés érvényesítése végett 
az említett személyek ellen o indít. 

(3) Az (1) vagy a (2) bekezdés alá nem tartozó esetben a per - az alávetés esetét (41. §) kivéve - az alperesek 
bármelyikére illetékes bíróság elott valamennyi alperes ellen (51. §) megindítható. 



(4) 
Az (1) bekezdés szabályainak alkalmazása során mellékkötelezett alatt a fokötelezett mellett helytállásra 
köteles személyt (kezest, a kézi-, illetve jelzálogjog esetén a zálogtárgy tulajdonosát vagy az óvadékot adó 
személyt - ha nem azonos az adóssal) lehet érteni, azaz e szabályok alkalmazása az egyetemleges adóstársak 
esetében kizárt. A felperest az e rendelkezésben biztosított illetékességi ok csak akkor illeti meg, ha a 
fokötelezettel együtt perli a mellékkötelezetteket. Arra a jogszabály nem ad lehetoséget, hogy a felperes a 
mellékkötelezettre (vagy a mellékkötelezettek bármelyikére) illetékes bíróságot válassza a fokötelezettel 
együttes perlés esetén. 
Nem érinti az e szabály alapján választott bíróság illetékességét, ha a fokötelezettel szemben a per megszunik, 
azaz ilyen esetben nincs lehetoség az illetékesség hiányának megállapítására. 
A (2) bekezdés vagylagos illetékességi szabálya és a Pp. 63. §-ában szabályozott perbehívás esete azonos 
személyi és tartalmi feltételeket szabályoz. E két rendelkezés egybevetésébol következik, hogy az a személy aki 
a mások között folyó per tárgyát vagy annak egy részét magának igényli, az erre alapított alperesi perbehívás 
folytán a perbe beléphet. Ha nem kíván a perbe belépni vagy az alperes ot nem hívta perbe, a követelését 
önálló perben érvényesítheti. Erre a perre a harmadik személy (az egyébként választható illetékességi okok 
mellett) választhatja annak a bíróságnak az illetékességét, amely elott az általa igényelt pertárgyra az eljárás 
mások között folyik. Az (1) bekezdésnél mondottak ez esetben is fennállnak, azaz az ekként választott bíróság 
illetékességét a másik per esetleges megszunése nem érinti. 
A (3) bekezdés a több alperessel, azaz pertársakkal szemben indított perekre mondja ki azt a szabályt, hogy a 
felperes a pertársak bármelyikére illetékes bíróságot választhatja. E szabály a törvény értelmében két - 
ténylegesen három - esetben nem érvényesül: így akkor, ha az (1)-(2) bekezdések alá tartozó perrol van szó, 
illetve akkor sem, ha a felek a szerzodésben meghatározott bíróság illetékességének vetették alá magukat. A 
harmadik kizáró ok a pertársaságra vonatkozó általános szabályokból következik. Ha ugyanis a felperes több 
alperest a perbeli követelések hasonló ténybeli vagy jogi alapjára hivatkozással kíván együtt perelni, erre 
csak akkor van lehetosége, ha ugyanannak a bíróságnak az illetékessége a Pp. 40. § alkalmazása nélkül 
valamennyi alperesre fennáll [Pp. 51. § c)]. A feltételek megléte esetén tehát a felperes a Pp. 40. § (3) 
bekezdésében szabályozott vagylagos illetékességet csak a Pp. 51. § a) és b) pontja alá eso alperesi pertársak 
esetén veheti igénybe. 
BH1994. 378. A Fizetési meghagyásos eljárásban is irányadóak az illetékességre vonatkozó általános 
szabályok [Pp. 40. §, 315. § (2) és (4) bek.]. 
BH1990. 182. II. Alperesi pertársaság esetén a per - a felperes választása szerint - az alperesek bármelyikére 
illetékes bíróság elott megindítható [Pp. 29. § (1) bek., 30. § (1) bek., 40. § (3) bek.]. 
BH1980. 387. A jogi személyek elleni perekben az általános illetékességet a jogi személy és az annak 
képviseletére hivatott szerv székhelye egyaránt megállapítja. A felperes azonban mindazokban a perekben, 
amelyekre más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a pert - választása szerint - az alperesre 
általánosan illetékes bíróság a Pp. 31-41. §-aiban meghatározott feltételek mellett az ott megjelölt bármelyik 
bíróság elott is megindíthatja [Pp. 30. § (1) és (2) bek., 31. § ]. 
BH1977. 242. Az a bíróság, amelyet a felperes az azonos illetékességgel rendelkezo bíróságok közül 
kiválaszt, a per érdemi tárgyalását sem az egyik alperes kérelmére, sem saját kezdeményezése alapján nem 
tagadhatja meg [Pp. 40. § (3) bek., 51. §, 129. §, 374. §]. 

41. § (1) Vagyonjogi ügyek tekintetében a felek a felmerült jogvitájukra vagy a meghatározott jogviszonyból 
eredo jövobeli jogvitájuk esetére kiköthetik valamely bíróság illetékességét (alávetés). Ilyen kikötéssel a felek 
élhetnek 

a) írásban; 
b) szóban, írásbeli megerosítéssel; 
c) olyan formában, amely megfelel a felek között kialakult üzleti szokásoknak; vagy 
d) nemzetközi kereskedelemben olyan formában, amely megfelel az olyan kereskedelmi szokásoknak, amelyet a 

felek ismertek vagy ismerniük kellett, és amelyet az ilyen típusú szerzodést köto felek a szóban forgó üzletágban 
általánosan ismernek és rendszeresen figyelembe vesznek. 

(2) Nincs helye illetékességi kikötésnek olyan ügyekben, amelyekre a törvény valamely bíróság kizárólagos 
illetékességét állapítja meg. 

(3) A kikötött bíróság a felek eltéro megállapodása hiányában kizárólagosan illetékes. 
(4) A kikötés hatálya kiterjed a jogutódokra is. 

Az illetékességre vonatkozó szabályok között az alávetésre vonatkozó rendelkezések annyiban kivételesnek 
tekinthetok, hogy ez esetben a törvény - feltételek meghatározásával - megengedi a felek akaratának 



érvényesülését azzal, hogy elismeri a perre egyébként illetékes bíróság helyett az alávetésben megjelölt más 
bíróság kizárólagos illetékességét, vagy e megjelölt bíróság illetékességét is. 
A joghatóságra és külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó egyes jogszabályok 
módosításáról szóló 2000. évi CX. törvény 3. §-a 2001. május 1-jei hatállyal, és az ezt követoen indult 
ügyekben alkalmazandóan újra szabályozta e törvényhely rendelkezését. A külföldi elemet tartalmazó 
szerzodéses kapcsolatokban ugyanis a felek számos esetben egy konkrét bíróság eljárását kötik ki. Az ilyen 
megállapodásnak ezért egyszerre kell megfelelnie mindkét normarendszernek: alkalmasnak kell lennie mind a 
felek által konkrétan megjelölt bíróság illetékességének, mind pedig a kikötött bíróság állama joghatóságának 
megalapozására. 
A hatályos törvényi szabályok több ponton is lényegesen eltérnek a korábbi szabályoktól. 
Így például: a megelozo törvényi rendelkezés az alávetést az alperes egyoldalú nyilatkozataként nevesítette, és 
annak érvényességéhez közokirati, vagy teljes bizonyító ereju magánokirati formát írt elo, a megjelölt bíróság 
illetékessége pedig csak akkor volt kizárólagos, ha a felek ekként rendelkeztek. 
A jogi szabályozás jelentos változása az oka annak, hogy a bíróságok gyakorlata nem egységes abban a 
kérdésben, miként, és mely törvényi rendelkezés alapján kell megítélni az alávetésre vonatkozó 
jognyilatkozatot akkor, ha azt a felek 2001. május 1. napja elott tették meg, de a polgári per 2001. május 1. 
napja után indult meg. 
Egy példával szemléltetve: a felek a 2000. szeptemberben kötött szerzodésükben az abból eredo jogvitájukra 
kikötötték a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét. A perindításra 2002. januárjában került sor. Az 
alávetésrol rendelkezés idopontjában hatályos rendelkezések értelmében a szerzodési rendelkezés nem 
jelentette a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, azaz az alávetéssel a perindító fél 
számára teremtettek az általános, és egyéb vagylagos illetékességi okok mellett további illetékességi okot. A 
perindítás idopontjában azonban e korábbi kikötés már a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos 
illetékességének kikötését jelenti, azaz a per más bíróság elott nem indítható meg. 
Az egyik álláspont szerint az alávetés érvényességére és tartalmára a jognyilatkozat tételekor hatályos 
törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy a perindításra mikor került sor. A felek 
ugyanis rendelkezésüket az akkor hatályos jogszabályok ismeretében tették meg, és a megállapodásukat utóbb 
hatályba lépett törvény visszamenolegesen nem módosíthatja. 
A másik álláspont szerint viszont abból kell kiindulni, hogy a módosító törvény nem tartalmaz eltéro 
rendelkezést, ezért a 2001. május 1. után indult ügyekben mind az alávetés érvényességét, mind a kikötött 
bíróság illetékességének kizárólagos vagy nem kizárólagos voltát csak a perindításkor hatályos eljárásjogi 
törvényi rendelkezések alapján lehet és kell megítélni. 
A magunk részérol a második álláspontot tartjuk helyesnek arra a nem vitatható tényre figyelemmel, hogy 
nincs olyan törvényi felhatalmazás, amelynek alapján a bíróság az illetékességét a perindításkor már nem 
hatályos törvényi rendelkezést alkalmazva állapíthatja meg. Célszerunek tartanánk azonban - az elsoként 
ismertetett álláspont indokaira is figyelemmel - e kérdésben jogegységi határozat meghozatalát. 
Az alávetés a felek megállapodása, amelyben a konkrét jogviszonyból jövoben eredo jogvitájukra valamely 
bíróság illetékességét kötik ki. 
Az alávetés érvényességéhez a törvény meghatározza 
- azt a pertípust, amelyben az alávetés alkalmazható, 
- szabályozza az alávetési nyilatkozat alaki 
- és tartalmi követelményeit. 
Az (1) bekezdés rendelkezésébol kitunoen kizárólag vagyonjogi perben [lásd a Pp. 23. § (1) bekezdés a) 
pontjánál kifejtetteket] kerülhet sor illetékességi alávetésre. 
Az alávetési nyilatkozat érvényes megtételének alaki feltétele az írásbeliség. 
Míg a megelozoen hatályos törvényi szabály minosített (közokirat vagy teljes bizonyító ereju magánokirat) 
írásbeli alakot rendelt, addig a hatályos szabályozás ilyen megszorító rendelkezést nem tartalmaz. Az (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban a törvény az írásbeliség követelménye körében ugyanazokat az alaki feltételeket 
nevesíti, mint az 1979. évi 13. törvényereju rendelet új 62/F. § (1) bekezdésében. Az alakszeruségi szabályok 
ilyen meghatározását az indokolta, hogy az üzleti és nemzetközi kereskedelmi forgalomban kialakult 
rugalmasabb alaki szabályok mellett kialakult, és szokásos szerzodéskötési módozatokkal azonos formában 
lehessen a feleknek az alávetési kikötésben megállapodniuk. 
Az alávetési kikötés tartalmi követelménye kettos: 
- egyrészt magából a kikötésbol ki kell tunnie annak a jogviszonynak, amelybol a per ered, 
- másrészt pedig tartalmaznia kell a meghatározott belföldi bíróság megjelölését, amelyre az illetékességi 
alávetés vonatkozik [Pp. 41. § (1) b)-c)]. 



A jogviszony megjelölésének egyértelmunek kell lennie. Nem felel meg a törvényi eloírásnak, ha például az 
indítandó valamennyi per megjelölésével történik az alávetési kikötés. A jogviszony külön feltüntetése 
ugyanakkor mellozheto, ha a felek a megkötött szerzodésükbe foglalják az alávetési nyilatkozatot. Ebben az 
esetben az általában alkalmazandó utaló megfogalmazás megfelel a jogviszony meghatározását eloíró 
szabálynak. 
Nincs akadálya annak, hogy a kikötés több jogviszonyból eredo perekre és esetleg jogviszonyonként eltéroen 
megjelölt bíróságra vonatkozó alávetést tartalmazzon. 
Az a bíróság, amelynek az illetékességére az alávetés vonatkozik, csak belföldi bíróság lehet. A hatásköri 
szabályok kötelezo és garanciális jellegébol fakadóan az alávetés csak olyan belföldi bíróságra vonatkozhat, 
amelyik hatáskörrel rendelkezik a jogvita elbírálására. A hatásköri szabályokat sérto illetékességi alávetés 
érvénytelen (BH1997. 234., BH1995. 222., BH1994. 255.). 
Az illetékességi alávetés érvénytelen akkor is, ha az alávetés nem egy meghatározott belföldi bíróságra 
vonatkozik (BH1993. 434.), azaz ha például a nyilatkozat több, akár vagylagosan meghatározott bíróságot 
nevez meg, vagy úgy utal a bíróságra, hogy annak alapján nem lehet egy meghatározott bíróságra 
következtetni (pl. budapesti bíróság). Nem érvényességi feltétel ugyanakkor, hogy a fél a jelöléskor a bíróság 
hivatalos nevét használja. Megfelel a törvényi eloírásnak a bíróság olyan megjelölése, amelybol egyértelmuen 
egy bizonyos belföldi bíróság azonosítható (pl. ha a fél a VII. kerületre illetékes bíróságot jelöli meg, abból 
egyértelmuen a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességének alávetés ténye következik.) 
A (2) bekezdés rendelkezésébol kitunoen érvénytelen akkor is az alávetés, ha az adott jogviszonyból eredo 
perre a törvény valamely bíróság kizárólagos illetékességét állapítja meg. 
A hatályos rendelkezések szerint alávetés esetén a kikötött bíróság illetékessége kizárólagos. Nincs azonban 
akadálya annak, hogy a felek a megállapodásban ettol eltéroen rendelkezzenek. 
A (4) bekezdés rendelkezésébol következoen az alávetési kikötés nem személyhez kötött, annak hatálya a 
jogutódra - függetlenül attól, hogy a jogutódlásra mely okból került sor - is kiterjed. 
BH2003. 126. I. A választottbírósági kikötés érvényessége körében irányadó szempontok [1994. évi LXXI. tv. 
(Vbtv.) 3. § (1) bek. a), b) és c) pont, 5. § (1)-(3) bek., Pp. 41. § (1) bek. a) pont]. 
BH2001. 433. I. Ha a pertárgy értékére tekintettel helyi bírósági hatáskörbe tartozó ügyben tesznek a felek 
olyan alávetéses szerzodési kikötést, amely az irányadó hatásköri szabályt sértené, akkor ez a megállapodás 
nem veheto figyelembe. [Pp. 41. § (1) bek.]. 
BH2000. 72. Alapügylet biztosítására kiállított váltó esetén az alapszerzodésben kikötött, az eljáró bíróság 
illetékességét megalapozó alávetés lehetosége a váltójogviszonyból eredo követelés érvényesítésénél is 
irányadó [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 29. § (1) bek., 38. §, 41. § (1) bek. c) pont, (2) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. 
17. §]. 
BH1999. 560. Végrehajtási záradék kiállításánál irányadó szabályok [Vht. 9. §, 20. § (1) bek., 21-23. §-ok, 
Pp. 41. §]. 
BH1999. 509. Az alávetést tartalmazó szerzodés értelmezése vállalkozási jogviszony esetén [Pp. 41. § (1) 
bek., 31. §, Ptk. 389. §]. 
BH1998. 352. II. A belföldi gazdasági társaságok közötti ügyletekbol eredo viták esetén külföldi bíróság 
joghatóságára vonatkozó kikötés (alávetés) nem hatályosulhat, mert az alávetés csak belföldi bíróság 
illetékességét határozhatja meg [Pp. 41. § (1) bek. c) pont]. 
BH1998. 29. Nincs jogi lehetoség arra, hogy a felek szerzodéssel a hatáskörre irányadó szabályoktól 
eltérhessenek [Pp. 41. § (1) bek.]. 
BH1997. 234. I. Hatáskörrel nem rendelkezo bíróság illetékességének a felek nem vethetik alá magukat [Pp. 
22. § (1) bek., 23. § (1) bek., 41. § (1)-(2) bek.]. 
BH1997. 234. II. A felek illetékességi alávetéssel kapcsolatos nyilatkozatait nem lehet kiterjesztoen értelmezni 
[Pp. 41. § (2) bek., 129. § (1) bek.]. 
BH1995. 480. Ha a felek a szerzodésben a Fovárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötötték ki, de a per a 
helyi bíróság hatáskörébe tartozik, eljáró bíróságként csak a helyi bíróságot lehet kijelölni. A szerzodésben 
foglalt kikötés a fováros területén muködo helyi bíróság kijelölése útján veheto figyelembe [Pp. 22-23. §, 36. 
§ (1) bek., 41. § (1) és (2) bek., 45. § (2) bek.]. 
BH1995. 222. II. Az alávetéses illetékességi kikötés nem eredményezheti azt, hogy a felek mellozzék a jogvita 
elbírálására irányadó hatásköri szabályokat [Pp. 22. §, 23. § (1) bek. a) pont, 29. § (1) bek., 41. § (2) bek.]. 
BH1994. 255. A Pp. 41. §-a szerinti alávetéses illetékességi kikötés nem eredményezheti azt, hogy a felek 
mellozzék a jogvita elbírálására irányadó hatásköri szabályokat [Pp. 23. § (1) bek., a) pont, 41. §, 129. § (1) 
bek.]. 



BH1993. 434. Az alávetéses illetékességi kikötés csak akkor érvényes, ha az alávetés egy meghatározott 
bírósági illetékességre vonatkozik [Pp. 41. § (1) bek. c) pont]. 
BH1992. 696. Építoközösségi szerzodéssel kapcsolatos perekre kikötött kizárólagos illetékesség nem terjed ki 
a szerzodéssel össze nem függo igények érvényesítésére [Pp. 41. § (2) bek., 43. § (1) bek.]. 
BH1992. 402. Az eladó és a vevo közötti perekre kikötött alávetéses illetékesség nem terjed ki a vevo és a 
jótállási javítást végzo szerviz közötti jogvitára [Pp. 41. § (1) bek.]. 
BH1990. 475. A kizárólagos illetékesség elbírálásánál irányadó szempontok [Pp. 41. § (1)-(2) bek., 43. § (1) 
bek.]. 
BH1984. 405. A felek a jogvita elbírálására irányadó hatásköri szabályok alkalmazását nem zárhatják ki. Ha 
a jogvita elbírálása megyei bíróság hatáskörébe tartozik, ezzel szemben nem érvényesülhet a feleknek 
valamelyik járásbíróság kizárólagos illetékességére vonatkozó kikötése [Pp. 23. § (1) bek., 25. § (3) bek., 29. 
§ (1) bek., 41. § (2) bek.]. 
BH1981. 521. Gazdálkodó szervezetek között szerzodésszegésbol eredo vita esetén alávetésnek nincs helye 
[Pp. 30. § (1) bek., 41. § (1) bek., 365. § (1) bek. a) pont, 368. § (1) bek. c) pont]. 
BH1980. 387. A jogi személyek elleni perekben az általános illetékességet a jogi személy és az annak 
képviseletére hivatott szerv székhelye egyaránt megállapítja. A felperes azonban mindazokban a perekben, 
amelyekre más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a pert - választása szerint - az alperesre 
általánosan illetékes bíróság a Pp. 31-41. §-aiban meghatározott feltételek mellett az ott megjelölt bármelyik 
bíróság elott is megindíthatja [Pp. 30. § (1) és (2) bek., 31. § ]. 
BH1980. 175. A Pp. 41. §-ának (1) bekezdésében szabályozott alávetés csak az illetékességre vonatkozik, nem 
pedig a hatáskörre [Pp. 41. § (1) bek.]. 

Az illetékesség vizsgálata és terjedelme 

42. § A bíróság illetékességének megállapításánál a keresetlevél beadásának idopontja irányadó. Ha azonban a per 
a keresetlevél beadása után bekövetkezett valamely változás folytán tartoznék a bíróság illetékessége alá, a bíróság 
illetékességét akkor is meg kell állapítani. 

E szakasz a bírósági hatáskörre vonatkozó rendelkezésekkel [Pp. 27. § (1)] azonos szabályozást ad. A kereset 
benyújtását követo és a perbíróság illetékességét megalapozó változást a felperes az alperes érdemi 
ellenkérelmének [Pp. 139. § (1)] eloterjesztéséig, ha pedig a bíróság a illetékessége hiányában az áttételrol 
rendelkezett, az e végzés elleni fellebbezésre nyitva álló határidon belül jelentheti be. 
BH2000. 262. A bíróság illetékességének megállapításánál a kereset (kérelem) benyújtása idopontjában 
fennálló körülményeket kell figyelembe venni. Az utóbb bekövetkezett változások - pl. a per többszöri 
szünetelése alatti székhelyváltozások - az illetékességet nem változtatják meg [Pp. 36. § (1) bek., 42. §]. 
BH1996. 171. A bíróság a felek kérelméhez általában kötve van, ezért ha a felperes keresetlevelet nyújt be a 
bírósághoz a felszámoló - és nem a felszámolásra kerülo cég - ellen, ezt hivatalból nem minosítheti 
kifogásnak, s ennek következtében azt a felszámolási eljárást végzo bírósághoz sem teheti át [1991. évi IL. tv. 
38., § (3) bek., 51. § (1) bek., Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 42. §, 124. § (1) bek., 126. §, 129. § (1) bek., 130. § (1) 
bek. b) pont, 156. § (3) bek., 157. § a) pont, Ptké. 26-29. §]. 
BH1995. 419. a keresetlevél (fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem) benyújtásakor az alperes 
(kötelezett) még természetes személy volt, utóbb azonban mint önálló vállalkozó - jogszabály-módosítás 
folytán - gazdálkodó szervezetté lett, a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó speciális illetékességi szabály a 
bíróság kijelölésénél figyelembe nem veheto [Pp. 29. § (1) bek., 36. § (1) bek. 42. §, 315. § (4) bek., Ptk. 685. 
§ c) pont]. 
BH1995. 70. A polgári perrendtartásról szóló törvény hatálybaléptetésérol és végrehajtásáról szóló 
törvényereju rendelet szerint a Pp. hatálybalépése elott megindított perben az addigi szabályoknak megfelelo 
hatáskör, illetékesség, valamint a meghatározott jogosultság a per jogeros befejezéséig akkor is változatlanul 
fennmarad, ha a kérdést a Pp. eltéroen szabályozza. Ez a jogelv érvényesül az 1992. július 1-jével módosított 
Pp.-ben foglaltak alkalmazásánál is, mert a módosítás nem érintette azt a rendelkezést, hogy az illetékesség 
megállapításánál a keresetlevél beadásának idopontja az irányadó [1952. évi 22. tvr. 23. § (1) bek., 1992. évi 
XXII. törvény 351. § (1) bek., Pp. 42. §]. 
BH1994. 101. A felszámolási eljárás az adós székhelye szerint illetékes megyei (fovárosi) bíróság 
hatáskörébe tartozik. Az illetékesség vizsgálatánál viszont a felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem 
benyújtásának idopontjában fennálló helyzetet kell figyelembe venni. E tekintetben nem a cégbíróság által 
történt bejegyzés, hanem a társasági szerzodés módosításának idopontja az irányadó [1991. évi IL. tv. 6. § (1) 
bek., 1988. évi VI. tv. 24. § (1) bek., Pp. 42. §]. 



BH1989. 241. I. A bíróság az elotte folyamatban levo perhez nem egyesítheti azt a pert, amely - akár a benne 
részt vevo személyek, akár a per tárgya miatt - más bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik [Pp. 42. §, 
43. § (1) bek., 149. § (2) bek., 367. § (1) bek. a) pont, 382. § (2) bek.]. 
BH1986. 421. A tanácsi szervek sokrétu tevékenysége közül csak az minosül államigazgatási jogkörben hozott 
intézkedésnek, amely a közhatalom gyakorlásával függ össze. Állami tulajdonban levo földnek haszonbérbe 
adására tanácsi szerv által kötött szerzodés nem államigazgatási jogkörben tett intézkedés. A 
szerzodéskötéssel összefüggésben keletkezett kár megtérítése iránti perre a helyi bíróságnak van hatásköre. 
[Pp. 22, 42. §, 23. § (1) bek. b) pont, PK 22. sz. a) pont, Ptk. 349. §, 28/1974. (VI. 22.) MT sz. r. 1. § (2) bek.] 
BH1983. 415. Vagylagos illetékesség esetén az eljárásra jogosult bíróságok közötti választás joga csak a 
felperest illeti meg [Pp. 30. § (1) bek., 42. §, 129. § (1) bek., 365. § (3) bek., 368. § (1) bek. a) pont]. 
BH1978. 298. Gazdasági perben eljáró bíróság illetékességének megállapításánál abban az esetben is a 
kereset beadásának az idopontja irányadó, ha valamelyik fél helyébe jogutód lép és a per a jogutód ellen 
folyik tovább [Pp. 30. §, 42. §, 266: § (2) bek., 370. §]. 

43. § (1) A bíróság az illetékességének hiányát hivatalból veszi figyelembe. Ha azonban az illetékesség nem 
kizárólagos, az alperes érdemi ellenkérelmének (139. §) eloadása után az illetékesség hiánya figyelembe nem veheto. 

(2) Az illetékességnek vagy az illetékesség hiányának megállapítására eloadott tényállítások valóságát a bíróság 
csak akkor vizsgálja, ha azok a köztudomással vagy a bíróság hivatalos tudomásával ellenkeznek, vagy egyébként 
valószínutlenek, vagy ha azokat az ellenfél vitássá teszi. 

Az (1) bekezdés törvényi megfogalmazása, mely szerint az illetékesség hiányát hivatalból kell figyelembe 
venni, a hatáskör vizsgálatánál kifejtettekkel azonosan ez esetben sem zárja ki, hogy a peres fél tegye vitássá 
a perbíróság illetékességét (ezt a gyakorlat illetékességi kifogásnak nevezi). A bíróság alakszeru határozatot 
kizárólag az illetékessége hiányának megállapítása esetén hoz, amelynek rendelkezo részében nem (vagy nem 
kizárólagosan) a hiány tényét rögzíti, hanem az abból folyó további jogkövetkezményt alkalmazza. Hasonlóan 
a hatásköri kifogáshoz, a bíróságnak nem kell külön végzéssel elutasítania az alaptalannak ítélt kifogást, 
hanem ennek indokait az ügy érdemében hozott határozatában kell kifejtenie. Abban az esetben, ha a bíróság 
akár az illetékessége megállapítása, akár a kifogás elutasítása tárgyában külön végzést hoz, az ellen 
fellebbezésnek nincs helye [Pp. 233. § (3) b)]. 
Az (1) bekezdés második mondata értelmében idobeli korlát nélkül a perbíróság csak a más bíróság 
kizárólagos illetékességének fennállása esetén veheti figyelembe saját illetékessége hiányát (BH1978. 211., 
BH1986. 192.). 
Ezt az esetet kivéve a bíróság az illetékessége hiányát csak az alperes érdemi ellenkérelmének (Pp. 139. §) 
eloterjesztéséig veheti figyelembe. 
Az e törvényhelynek a 2001. május 1. napját megelozoen indult ügyekben továbbra is alkalmazandó 
rendelkezése értelmében az illetékesség hiányának határidohöz nem kötött figyelembevételének szabálya nem 
alkalmazható, ha a perbíróság nem azonos azzal a bírósággal, melyet a felek alávetés alapuló, kizárólagos 
illetékesség mellett [Pp. 41. § (3)] kötöttek ki. 
A 2000. évi CX. törvény 9. §-a a 2001. május 1. napját követoen indult ügyekben alkalmazandóan már nem 
tartja fenn e korlátozó rendelkezést, ezért a bíróság határidohöz kötöttség nélkül köteles az illetékessége 
hiányát megállapítani mind a törvényen, mind a felek megállapodásán alapuló kizárólagos illetékesség 
esetén. 
A (2) bekezdés rendelkezései azonosak a bírósági hatáskört illetoen a fél által eloadottak vizsgálatára 
vonatkozó szabályokkal (lásd bovebben a Pp. 28. §-nál írtakat). 
Mind a Pp. 42. §-ban, mind a jelen szakaszban szabályozottak irányadóak a fizetési meghagyás kibocsátása 
iránti és más nemperes eljárásra is. Önmagában az a körülmény, hogy a bíróság a fizetési meghagyást 
kibocsátotta, nem jelenti az illetékesség kérdésének olyan eldöntését, amely utóbb - az ellentmondás folytán 
perré alakult eljárásban - kizárná a fenti rendelkezések alkalmazását. Az ellentmondás ugyanis nem azonos az 
érdemi ellenkérelem fogalmával még akkor sem, ha abban a kötelezett a követeléssel kapcsolatos részletes 
érdemi álláspontját is kifejtette. 
BH2003. 461. Közigazgatási végrehajtási eljárás elrendelésére és foganatosítására - eltéro rendelkezés 
hiányában - a bíróság nem jogosult [Vht. 3. §, 1990. évi XCI. tv. 87-94. §, 94/I. §, 94/F. § (1) bekezdés, 79. § 
(2) bek., 1991. évi IV. tv. 56. § (1) bek., Pp. 43. § (1) bekezdés]. 
BH2001. 433. II. Az alperes érdemi ellenkérelmének eloterjesztéséig a felperest megilleti az a választási 
lehetoség, hogy az általános illetékességi ok helyett az általa választható különös illetékességi okra 
alapítottan terjessze elo keresetét [Pp. 31. §, 36. § (2) bek., 43. § (1) bek., 139. §]. 
BH2001. 379. A szolgálati balesetekkel kapcsolatban a fegyveres erok, fegyveres testületek és rendészeti 
szervek ellen indított kártérítési igény elbírálására mind a korábbi, mind pedig a jelenlegi szabályozás szerint 



a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak kizárólagos illetékessége van. [16/1978. (III. 1.) MT r. 5. §, 4/1978. (III. 
5.) HM r. 4. §, 1996. évi XLIV. tv. 128. §, Pp. 28. §, 43. § (1) bek., 129. § (1) bek., 157. § a) pont, 251. § (1) 
bek.]. 
BH1995. 601. Az adós fizetésképtelenségének megállapítására és felszámolásának elrendelésére vonatkozó 
végzés jogerore emelkedése után a megyei bíróság illetékességének hiányát már nem veheti figyelembe [1991. 
évi IL. tv. 6. § (1) és (2) bek., Pp. 43. § (1) bek., 139. §]. 
BH1992. 696. Építoközösségi szerzodéssel kapcsolatos perekre kikötött kizárólagos illetékesség nem terjed ki 
a szerzodéssel össze nem függo igények érvényesítésére [Pp. 41. § (2) bek., 43. § (1) bek.]. 
BH1992. 508. A bíróság az illetékességének hiányát hivatalból veszi figyelembe. Ha azonban az illetékességet 
nem kizárólagos vagy nem az alperes alávetésén alapul, az alperes érdemi ellenkérelmének eloadása után az 
illetékesség hiánya nem veheto figyelembe [Pp. 43. §]. 
BH1990. 475. A kizárólagos illetékesség elbírálásánál irányadó szempontok [Pp. 41. § (1)-(2) bek., 43. § (1) 
bek.]. 
BH1989. 241. I. A bíróság az elotte folyamatban levo perhez nem egyesítheti azt a pert, amely - akár a benne 
részt vevo személyek, akár a per tárgya miatt - más bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik [Pp. 42. §, 
43. § (1) bek., 149. § (2) bek., 367. § (1) bek. a) pont, 382. § (2) bek.]. 
BH1986. 192. A kizárólagos illetékesség az alperes érdemi ellenkérelmének eloterjesztése esetén is 
meghatározza, hogy a pert melyik bíróság tárgyalhatja [Pp. 43. § (1) bek.]. 
BH1978. 211. II. Kizárólagos illetékesség esetében az illetékesség hiányát az egész eljárás folyamán 
hivatalból figyelembe kell venni [Pp. 43. § (1) bek.]. 

A bíróság eljárása saját területén kívül 

44. § (1) A bíróság rendszerint csak a saját területén vagy a székhelyén teljesítendo bírói cselekményeket 
foganatosíthatja közvetlenül, és más bíróság területén csak akkor járhat el, ha ez a területének határán 
foganatosítandó cselekmény befejezése végett szükséges, továbbá, ha a cselekmény közvetlen foganatosítását a 
sürgosség vagy más fontos érdek indokolja. Egyébként a bíróság a területén vagy székhelyén kívül teljesítendo bírói 
cselekményeket megkeresés útján foganatosítja. 

(2) Ha a bíróság saját területén kívül vagy székhelyén kívül jár el, errol azt a helyi bíróságot, amelynek területén a 
cselekményt foganatosítja, elore értesíti, és ez a bíróság megkeresésre segédkezni köteles. 

Az (1) bekezdés alapszabályként a bíróság eljárását a saját területéhez köti. A székhelyre történo utalás azért 
indokolt, mert bár általában a bíróságok székhelye a saját területén található, a Pest megyei Bíróság és a 
Budakörnyéki Bíróság esetében a székhely és terület eltér egymástól. 
Olyan esetben, amikor a bíróság által foganatosítandó cselekmény a helye szerint más bíróság területére esik, 
a törvény taxatív felsorolása szerinti három feltétel valamelyikének fennállása esetén járhat csak el a 
perbíróság saját maga. A (2) bekezdés rendelkezése értelemszeruen csak arra az esetre vonatkozik, amikor a 
perbíróság által lefolytatandó eljárás jellege lehetové teszi az eljárás idopontjáról az érintett másik bíróság 
elozetes értesítését. A területileg illetékes bíróság is csak ebben az esetben köteles arra, hogy a szükséges 
segítséget megadja. Ha valamelyik fél megítélése szerint a perbíróság területen kívüli eljárásának feltételei 
nem álltak fenn, a felet a kifogásolás joga illeti meg (Pp. 114. §). 
A fenti kivételtol eltekintve a megkeresett bíróság által nyújtandó jogsegély igénybevételével kerülhet csak sor 
a területen kívül bármely perbeli cselekmény elvégzésére. A perbíróságnak a jogsegély megadására a 
cselekmény helye szerint illetékes bíróságot kell megkeresnie azzal, hogy Budapest területén a megkeresett 
bíróság feladatait a Pesti Központi Kerületi Bíróság teljesíti kizárólagos illetékessége folytán [5/1958. (II. 
16.) IM rendelet 5. §]. A törvényi megfogalmazásból kitunoen a megkeresett bíróság csak helyi bíróság lehet, 
azaz ebbol a szempontból közömbös, hogy a per adott esetben megyei vagy helyi bíróság hatáskörébe 
tartozik-e. 
A megkeresett bíróság természetesen vizsgálja a saját hatásköre és illetékessége fennállását, s ha azt állapítja 
meg, hogy részben vagy egészben más bíróság az illetékes a jogsegélyre, e körben a megkeresést az illetékes 
bíróságnak továbbítja [123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás 14. § (4)] csakúgy mint a hatásköre hiányának 
megállapítása esetén. Errol az intézkedésérol a megkereso bíróságot és a feleket értesítenie kell. Ez az 
intézkedés az eljárás során hozott olyan végzés, amely ellen nincs helye külön fellebbezésnek [Pp. 233. § (3) 
b)], csak az eljárás szabálytalansága miatti kifogásnak. 
A megkeresett bíróságot megilleti az a jog, hogy amennyiben az szükséges, a foganatosított percselekményt 
olyan körre is kiterjessze, amelyre a megkeresés nem utalt. Vannak azonban olyan rendelkezések, amelyek a 
megkereso bíróság eljárási körét szukítik. Ilyen szabályt tartalmaz a törvény abban az esetben, amikor a 



vallomástétel megtagadására tett nyilatkozat ellenére a megkeresett bíróság a tanút vallomástételre kötelezi, 
vagy a tanú kihallgatását mentességi okra hivatkozással mellozi. Az elso esetben a tanú fellebbezése, a 
második esetben a fél kifogása esetén a megkereso bíróság a sérelmezett végzést megváltoztathatja. A 
fellebbezés vagy kifogás halasztó hatályára figyelemmel a megkeresett bíróság csak annak elbírálása után és 
a döntésnek megfeleloen járhat el (Pp. 171. §). 
Nem alkalmazhat a megkeresett bíróság kényszeríto intézkedést sem a tanúval vagy szakértovel szemben, mert 
a törvény értelmében ezeket az intézkedéseket csak az eljáró (ez esetben a megkereso) bíróság teheti meg (Pp. 
185. §). Ha ilyen intézkedés megtétele szükségessé válik, az azt indokoló tények közlése mellett a megkereso 
bíróságot tájékoztatni kell. 
A szakérto díját akkor is a kirendelo bíróság állapítja meg, ha a szakértot a megkeresett bíróság rendelte ki. 
Ha a megkeresett bíróság által kirendelt szakértovel szemben a szakvélemény eloterjesztését követoen kizárási 
kérelmet nyújtanak be, arról a perbíróság dönt [Pp. 178. § (3), Pp. 187. § (2)]. 
A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 37. § (3) bekezdése értelmében a bíróságok 
jogsegélyt nyújtanak a terjedelmesebb bizonyítás lefolytatásában, illetve a kényszeríto eszközök 
alkalmazásában a választottbíróság megkeresése alapján. A törvény értelmében ebben az esetben is csak 
helyi bíróság láthatja el a megkeresett bírósági feladatokat. A választottbíróságot nem köti a területi elv a 
megkereséskor, hanem célszeruségi szempontok szerint szabadon választhat a helyi bíróságok közül. Ez alól 
Budapest területére a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének megállapítása jelent 
kivételt [1994. évi LXXI. törvény 37. § (4)]. 
A megkeresett bíróság által hozott határozatok elleni fellebbezés körében is sajátos szabályok érvényesülnek, 
amennyiben azt nem a megkeresett, hanem a megkereso bíróság szerint illetékes másodfokú bíróság bírálja el 
[Pp. 238. § (5)]. 
A most tárgyalt rendelkezések nem terjednek ki a nemzetközi jogsegélyre, amelynek igénybevételi feltételeit, 
módját a nemzetközi szerzodések, két- vagy többoldalú jogsegély-egyezmények, ezek hiányában a viszonosság 
szabályai rendezik. 
BH1986. 152. Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére irányul, és vitás a felek között, hogy 
megtörtént-e az önkéntes teljesítés, nem mellozheto a teljesítés helyszíni ellenorzése, és a végrehajtást kéro 
egyoldalú állítása alapján nem lehet pénzbírságot kiszabni az adóssal szemben [1979. évi 18. tvr. 30. § (2) 
bek., 94. § (1) bek., 95. § (1) bek., 114. §, Pp. 44. §]. 
BH1977. 443. Az ideiglenes gondnoki kirendelés perindításra nem jogosít. A helyes joggyakorlás 
érvényesülése érdekében a bíróságnak gondoskodnia kell arról, hogy a fél a per megindításához szerezze be a 
gyámhatóság hozzájárulását [Pp. 3. § (1) bek., 44. § (2) bek., Ptk. 19. §]. 

Az eljáró bíróság kijelölése 

45. § (1) Jogeros határozatok folytán felmerült hatásköri vagy illetékességi összeütközés esetében, úgyszintén 
akkor, ha az illetékes bíróság nem állapítható meg, vagy kizárás miatt nem járhat el, az eljáró bíróságot ki kell 
jelölni. 

(2) A kijelölés kérdésében a megyei bíróság határoz, ha az összeütközés a területén levo helyi bíróságok között 
merült fel, illetve, ha a területén levo helyi bíróság kizárása esetében a területén levo másik helyi bíróság kijelölheto. 
Az ítélotábla határoz a kijelölés kérdésében, ha az összeütközés a területén levo megyei bíróságok vagy munkaügyi 
bíróságok között merült fel, illetve, ha a területén levo megyei bíróság vagy munkaügyi bíróság kizárása esetében a 
területén levo másik megyei bíróság, illetve munkaügyi bíróság kijelölheto. Az ítélotábla határoz a kijelölés 
kérdésében akkor is, ha az illetékességi területéhez tartozó valamely megye összes helyi bíróságának kizártsága miatt 
kell más bíróságot kijelölni. Egyébként a kijelölés kérdésében a Legfelsobb Bíróság dönt. 

Az eljáró bíróság kijelölésének intézményével a törvény azt a helyzetet orvosolja, amikor az egyébként bírói 
útra tartozó igény elbírálására valamilyen okból nincs olyan hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo 
bíróság, amely az ügyben eljárjon. Az eljáró bíróság kijelölését kiváltó okokat és a kijelölés során 
érvényesülo szempontokat az alábbiakban foglaljuk össze. 
- A hatásköri vagy illetékességi összeütközés a Pp. 129. § (2) bekezdésében szabályozott tilalom esetén 
következik be: azaz akkor, amikor a bíróságnak nincs hatásköre vagy illetékessége a perre, de az a bíróság 
ahová a keresetlevelet áttehetné, már jogerosen megállapította a saját hatásköre vagy illetékessége hiányát. A 
kijelölésnek feltétele, hogy az alapul szolgáló mindkét határozat jogeros legyen (BH1987. 254.). Maga a 
törvény külön eloírást nem tartalmaz arra nézve, hogy a kijelölés tárgyában eljáró bíróság milyen szempontok 
szerint válassza ki az eljáró bíróságot: azaz nem zárja ki annak lehetoségét sem, hogy az eljáró bíróság 
megnevezése tetszolegesen, külön indokolás nélkül történhessen bármelyik, a területén lévo bíróság 



kijelölésével. A gyakorlat a törvényi megfogalmazással szemben azonban egységes abban, hogy ilyen esetben 
a jogeros határozatokban kifejtett érdemi álláspontok ütköztetésével és a helyes jogértelmezésnek megfeleloen 
kell meghatározni az eljáró bíróságot - mégpedig tipikusan az összeütközéssel érintett két bíróság közül az 
egyiket. Ennek a magyarázata egyrészt az, hogy a gyakorlat különbséget tesz a hatásköri és illetékességi 
összeütközés, valamint a kijelölés egyéb esetei között, másrészt pedig csak ilyen eljárás mellett biztosítható, 
hogy az ügyet a perre valóban hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróság tárgyalja. 
A kijelölés tárgyában a megyei bíróság kizárólag a területén lévo helyi bíróságok között felmerült hatásköri 
vagy illetékességi összeütközés esetén járhat el. Minden más esetben a kijelölési eljárás a Legfelsobb Bíróság 
hatáskörébe tartozik, így 
- hatásköri összeütközés esetén, ha az megyei és helyi bíróság között vagy a helyi és a munkaügyi bíróság 
között merült fel, 
- illetékességi összeütközés esetén pedig, ha az két megyei vagy két munkaügyi bíróság jogeros határozata 
folytán keletkezett. 
Nem minosül hatásköri összeütközésnek a megyei bíróságok kollégiumai, illetve a helyi bíróságok 
percsoportjai között az adott per hovatartozását illetoen felmerült "vita", amelyet az intézkedésre jogosított 
bírósági vezeto igazgatási jogkörében eljárva rendez. 
- Ha a perre illetékes bíróság kizárás miatt az ügyben nem járhat el, a megyei bíróság akkor jelölhet ki eljáró 
bíróságot, ha a területén van olyan másik bíróság, amelyre nem vonatkozik a kizárás. Ha ilyen bíróság nincs, 
vagy a kizárás a megyei bíróságot is érinti, illetve ha a perre egyébként kizárólagos illetékességu bírósággal 
szemben áll fenn a kizárás oka, az eljáró bíróságot a Legfelsobb Bíróság jelöli ki. A kijelölt bíróságnak a 
kizárt bírósággal azonos hatáskörunek kell lennie. 
Az eljáró bíróság kijelölésére csak akkor kerülhet sor, ha a kizárás oka igazgatási ügykörben nem hárítható el 
[Pp. 17. §, Pp. 18. § (2)]. 
Az Országos Ítélotábla muködésének megkezdésétol, 2003. január 1. napjától módosulnak a kijelöléssel 
kapcsolatos törvényi szabályok is. Ennek értelmében az ítélotábla jelöli ki a bíróságot, ha 
- az összeütközés a megyei bíróságok vagy munkaügyi bíróságok között merült fel, 
- a hatásköri összeütközés megyei és munkaügyi bíróság között merült fel, 
- ha valamely megye összes helyi bíróságának kizártsága miatt kell más bíróságot kijelölni. 
Erre figyelemmel 2003. január 1. napját követoen a Legfelsobb Bíróság jelöli ki az eljáró bíróságot például 
- a helyi és a munkaügyi bíróság között felmerült hatásköri összeütközés esetében, 
- ha a perre egyébként kizárólagos illetékességu bírósággal szemben áll fenn a kizárás oka, 
- valamint abban az esetben, ha az ítélotábla a kijelölheto összes bíróság kizártsága folytán nem jelölhet ki 
eljáró bíróságot. 
BH2003. 305. Az önkormányzati bérlakás önkényes lakásfoglalója a lakáskiurítésre kötelezo jegyzoi 
határozatot követoen az ellenérdeku fél ellen polgári pert indíthat (1993. évi LXXVIII. tv. 90/A. §, Pp. 45. §). 
BH2000. 261. A rendorségi logyakorlat során okozott kár nem minosül államigazgatási jogkörben okozott 
kárnak, ezért a bírósági hatáskört illetoen nem a speciális hatásköri szabályok érvényesülnek [Pp. 23. § (1) 
bek. b) pont, 45. § (2) bek., Ptk. 349. § (1) bek., PK 42. sz.]. 
BH1999. 369. Az önkormányzat és a bérlo között a bérleti jogviszonyból fakadó igények érvényesítése során 
keletkezett jogvita nem minosül közigazgatási jogkörben okozott kártérítés iránti pernek, így nem tartozik a 
megyei bíróság hatáskörébe [Pp. 23. § (1) bek., 45. § (2) bek.]. 
BH1999. 368. A hatáskör kérdésében a fenntartott kereseti kérelmek figyelembevételével kell és lehet dönteni 
[Pp. 22. § (1) bek., 45. § (2) bek.]. 
BH1999. 30. A gázt a fogyasztók részére szolgáltató cég nem rendelkezik közigazgatási jogkörrel, az általa 
okozott kár ezért nem minosül államigazgatási jogkörben okozott kárnak. Ennek figyelembevétele az eljáró 
bíróság kijelölésénél [Ptk. 349. §, 1994. évi XLI. tv. 4. § (1) bek., Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. b) pont, 45. 
§ (2) bek., PK 42.]. 
BH1997. 358. A pertárgy értékének megváltozását - ha ennek oka a perek egyesítése - a bíróság hatáskörének 
megállapításánál az alperes érdemi ellenkérelmének eloadása elott sem veheti figyelembe [Pp. 27. § (1) és (2) 
bek., 28. §, 45. § (2) bek.]. 
BH1997. 200. A bírák kizárására vonatkozó rendelkezések alkalmazása a cégbíróság eljárása során [1989. 
év 23. tvr. 7. § (2) bek., 25. § (1) bek., Pp. 13-14. §, 45. § (1) és (2) bek.]. 
BH1997. 187. Munkaköri leírásban meghatározott, havi alapbér és túlmunkadíjazás ellenében végzett 
munkakör ellátása - elnevezése ellenére - nem meghatározott ügy ellátására kötött megbízási szerzodésnek, 
hanem munkaviszonynak minosül. [Ptk. 474. § (1) bek., Pp. 22. § (2) bek., 45. § (2) bek.]. 



BH1997. 42. Az importbizományi szerzodésen alapuló követelés iránti per akkor sem minosül nemzetközi 
árufuvarozási vagy szállítási szerzodéssel kapcsolatos pernek, ha a követelésnek csak a fuvarozási költség a 
tárgya [Pp. 23. § (1) bek., 45. § (2) bek.]. 
BH1996. 539. Az ún. próbamunkában való megállapodás nem hoz létre munkaviszonyt, ha a felek között 
függoséggel és a munkáltató széles köru utasítási jogkörével járó, a próbamunkák tekintetében 
munkabérfizetést eloíró megállapodás nem jön létre. Ezért az e jogviszony alapján végzett munka díjazása 
iránti követelés elbírálása az általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. §, 45. § (2) bek.]. 
BH1996. 371. A munkaügyi bíróság hatáskörét nem érinti a munkavállaló személyében bekövetkezett 
jogutódlás [Pp. 22. § (2) bek., 45. § (1) bek., 351. § (1) bek., MK 160. sz.] 
BH1996. 370. A munkaügyi bíróság hatáskörét nem érinti a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás 
[Pp. 22. § (2) bek., 45. § (2) bek., Ptk. 332. §, MK 160. sz.]. 
BH1995. 655. A keresetlevél áttételének olyan bírósághoz, amely hatáskörének hiányát megállapította, akkor 
sincs helye, ha a per tárgyának értékét a bíróság határozatának meghozatala elott nem tisztázta. Ilyen 
esetekben az a bíróság, amelyhez a keresetlevelet áttetették, hatáskörének hiányát állapíthatja meg, és az 
eljáró bíróság kijelölését kérheti [Pp. 23. § (1) bek., 45. § (1) és (2) bek., 129. § (2) bek.]. 
BH1995. 480. Ha a felek a szerzodésben a Fovárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötötték ki, de a per a 
helyi bíróság hatáskörébe tartozik, eljáró bíróságként csak a helyi bíróságot lehet kijelölni. A szerzodésben 
foglalt kikötés a fováros területén muködo helyi bíróság kijelölése útján veheto figyelembe [Pp. 22-23. §, 36. 
§ (1) bek., 41. § (1) és (2) bek., 45. § (2) bek.]. 
BH1995. 69. Vállalkozási jogviszonyból eredo követelés teljesítésére irányuló kereset elbírálása az általános 
hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. § (1) bek., 45. § (2) bek., Ptk. 389. §]. 
BH1994. 614. Ha a gazdálkodó szervezetek egymás elleni perében a perre kizárólagosan illetékes helyi 
bíróság - kizárás folytán - nem járhat el, az eljáró bíróság kijelölésének kérdésében a Legfelsobb Bíróság 
dönt [Pp. 14. §, 36. (1) bek., 45. § (2) bek.]. 
BH1994. 418. A perújítás elbírálására vonatkozó hatásköri és illetékességi szabályt a Pp. módosítása nem 
érintette [Pp. 22. § (1) bek., 349. §, 263. § (1) bek., Pp. 45. §]. 
BH1994. 32. Az államigazgatási jogkör gyakorlásának megítélése hatásköri szempontból (Ptk. 349. §, PK 42. 
sz., Pp. 45. §). 
BH1993. 711. A jövedelemadó alapjával és az adóval kapcsolatban a munkáltató és a munkavállaló között 
keletkezett jogvita az általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik, miután a követelés nem 
munkaviszonyból ered [1992. évi XXII. tv. 13. § (1) bek., Pp. 45. § (2) bek.]. 
BH1993. 616. A termeloszövetkezeti közgyulés vagyonnevesítés tárgyában hozott határozatának 
felülvizsgálata az általános hatásköru bíróságtól kérheto [1992. évi II. tv. 11. § (4) bek., 1992. évi I. tv. 13. §, 
Pp. 22. §, 45. §]. 
BH1993. 450. A Polgári perrendtartásnak a bíróságok hatáskörére és illetékességére vonatkozó, 1993. 
január hó 1. napján hatályba lépett rendelkezéseit az eljáró bíróságok kijelölése során alkalmazni kell akkor 
is, ha a bíróságok hatáskörük hiányát megállapító végzései 1993. január hó 1. napját megelozoen jogerore 
emelkedtek, de az említett idopontban az eljáró bíróság kijelölése még folyamatban volt [Pp. 45. §, 22. § (1) 
bek., 23. § (1) bek., 1992. évi LXVIII. tv. 28. § (1) bek., 31. § c) pont). 
BH1993. 433. Az illetékességre vonatkozó megállapodás csak a hatáskörrel rendelkezo bíróságra 
vonatkozhat [Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. a) pont, 45. §]. 
BH1993. 362. Az ingatlanra kötött szerzodés érvényességét érinto per az ingatlan fekvése szerinti bíróság 
elott is megindítható [Pp. 35. § (1) bek., Pp. 45. §]. 
BH1993. 361. A vagyonnevesítésre vonatkozó közgyulési határozat felülvizsgálatára a Pp. általános 
szabályait kell alkalmazni [1988. évi VI. tv. 3. §, 1992. évi II. tv. 11. § (4) bek., 1992. évi I. tv. 13. §, Pp. 22. §, 
45. §]. 
BH1993. 234. Többféle jogalapon eloterjesztett kereseti kérelem elbírálására a magasabb hatásköru bíróság 
(megyei bíróság) köteles [Pp. 23. § (1) bek. b) pont, 45. §]. 
BH1993. 99. Kizárólagos illetékességre vonatkozó kikötött megállapodás a hatáskör szempontjából nem 
veheto figyelembe. (Pp. 22-23. §, 45. §). 
BH1993. 98. Gazdasági társaság a kívülálló (nem tag) ügyvezetojével szemben a munkaviszonyból származó 
követelését a munkaügyi bíróság elott érvényesítheti [Mt. 63. § (1) bek., Mt. V. 84/A. §, új Mt. 199. §, Pp. 22. 
§ (2) bek., 45. §]. 
BH1993. 35. Az értékhatárral kapcsolatosan a hatáskör a kereset és a viszontkereset vonatkozásában nem 
különítheto el [Pp. 45. §]. 



BH1992. 799. Ha a munkáltató és a munkavállaló a munkaszerzodéstol és az abban foglalt munkaköri 
kötelezettségektol független - a polgári jogi anyagi jogszabályok körében meghatározott - tevékenység 
elvégzésére kötnek megállapodást, az ebbol keletkezett anyagi igény jogosságának elbírálása a munkaviszony 
ellenére - az általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 45. § (2) bek.]. 
BH1992. 782. A keresetlevél áttételét olyan bírósághoz, amely illetékességének hiányát már jogerosen 
megállapította, nem lehet elrendelni; az eljáró bíróság kijelölését illetékességi összeütközésre hivatkozással 
azonban a bíróság csak abban az esetben kérheti, ha saját illetékességének hiányát megállapította, és az erre 
vonatkozó végzés jogerore emelkedett [Pp. 45. § (1) bek., 129. § (2) bek.]. 
BH1992. 438. Bíróság kizárása kérdésében a Legfelsobb Bíróságnak csak abban az esetben kell intézkednie, 
ha a kizárási ok a bíróság minden tanácsával szemben fennáll, vagy a bíróság vezetoje a polgári 
perrendtartás értelmében kizárt. Ilyen okok hiányában a kijelölés kérdésében a bíróság vezetojének kell a 
szükséges intézkedést megtenni [Pp. 13. § (1) bek., 14. §, 17. §, 18. § (2) bek., 45. § (2) bek.]. 
BH1992. 339. Ha szövetkezeti tagok nem új szövetkezet alapítása céljából, hanem egy másik szövetkezetbe 
való beolvadás érdekében válnak ki régi környezetükbol, a tagok és a korábbi szövetkezet között 
vagyonmegosztás kérdésében támadt per nem munkaügyi, de nem is gazdasági per, hanem arra az általános 
hatásköri és illetékességi szabályok az irányadók [Pp. 22. § (1) bek., 29. § (1) bek., 45. § (1)-(2) bek., 349. § 
(2) bek., 365. § (1) bek., 1967. évi III. tv. 46. § (2)-(3) bek., 47. § (4) bek.]. 
BH1991. 254. Az államigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben illetékes helyi bíróság 
kizártsága esetén a kijelölés kérdésében a Legfelsobb Bíróság dönt [Pp. 326. §, 45. § (2) bek.]. 
BH1991. 161. A hatásköri szabályok alkalmazása szempontjából a természetes személy szerzodéses 
üzemelteto által indított per nem tekintheto az üzemeltetésbe adó gazdálkodó szervezet által indított pernek, 
ezért arra nem a Pp. XXV. fejezetének speciális rendelkezései az irányadók [Pp. 22. §, 23. § (1)-(2) bek., 45. 
§, 365. § (1) bek., 366. § (1)-(2) bek.]. 
BH1990. 454. Nem lehet a bírósághoz keresettel fordulni a táppénzre jogosultság kérdésében. A 
megállapított jövedelemadó helyességének kérdésében pedig az adóhatóságnak van döntési jogköre [1975. 
évi II. tv. 116. §, 1987. évi VI. tv. 21. § (2) bek., Pp. 45. § (2) bek.]. 
BH1989. 423. Ha a közös háztartásban élok egyike az általa végzett munka díjazását követeli a vele együtt 
élo másiktól, az ebbol eredo jogvita eldöntésére az általános hatásköru bíróságnak van hatásköre [Ptk. 7., 
578. §, Pp. 45. § (2) bek.]. 
BH1989. 405. Polgári jogvitának minosül a munkaviszony létesítésének ígéretével okozott kár megtérítése 
iránti igény elbírálása. A munkaügyi eljárási és anyagi szabályok az irányadók azonban akkor, ha a kereseti 
kérelem a munkaviszony létrejöttének megállapítására is irányul [Ptk. 6. §, Pp. 45. §]. 
BH1989. 292. A munkaügyi bíróság jogeros marasztaló határozata alapján kiállított végrehajtási lappal 
megindított végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti per az adós lakóhelye szerint illetékes általános 
hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 45. § (2) bek., 1979. évi 18. tvr. 43. § (4) bek.]. 
BH1989. 290. I. Ha az egyik dolgozó felvette a másik dolgozó munkabérét, de azt nem adta át neki, az érintett 
dolgozók között ebbol eredoen keletkezett vita nem munkaügyi vita, eldöntése az általános hatásköru bíróság 
hatáskörébe tartozik [1967. évi II. törvény 63. § (1) bek., Pp. 45. § (2) bek.]. 
BH1989. 250. Ha a fovárosi székhelyu munkáltató vidéki telephelyén foglalkoztatott dolgozók munkaügyi 
vitájában a munkáltató fovárosi központjában muködo munkaügyi döntobizottság járt el, a határozat ellen 
benyújtott kereset elbírálására a Fovárosi Munkaügyi Bíróságnak van illetékessége [Pp. 45. § (2) bek., 351. § 
(1) bek.]. 
BH1989. 82. A mezogazdasági szakcsoporttal a tagsági viszony a szakcsoport intézo bizottságának a 
tagfelvételi kérelemrol dönto határozata meghozatalával jön létre. Tagsági viszony nemlétében az érdekelt és 
a szakcsoport között fennálló vita nem tekintheto tagsági vitának [Pp. 45. §. (2) bek., 27/1981. (IX. 5.) MT sz. 
r. 19. §.]. 
BH1988. 469. A személyhez fuzodo jogok védelmével kapcsolatos igény érvényesítése abban az esetben is az 
általános hatásköru bíróság elé tartozik, ha a jogosultat a sérelem a munkaviszonya keretében érte [Ptk. 7. §, 
84. § (1) bek. e) pont, Pp. 45. § (2) bek.]. 
BH1988. 459. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha negatív hatásköri vagy illetékességi összeütközés 
esetén az iratokat - az eljáró bíróság kijelölése céljából - nem terjeszti fel a kijelölésre jogosult bírósághoz, 
hanem azokat a hatáskörének (illetékességének) hiányát már jogerosen megállapító bírósághoz visszateszi 
[Pp. 45. § (1)-(2) bek., 129. § (2) bek.]. 
BH1988. 333. A személyiségi jog védelmével kapcsolatos perek elbírálása attól függetlenül, hogy a sérelem 
polgári jogviszony, munkaviszony vagy tagsági viszony során keletkezett, az általános hatásköru helyi bíróság 
hatáskörébe tartozik [Pp. 45. § (2) bek., Ptk. 75. § (1) bek., 76. §]. 



BH1987. 453. A gazdasági társaság vagy annak képviseloje (gesztora) és az egyesület között - az utóbbinak 
gazdálkodó tevékenységével kapcsolatban - folyamatba tett perben a megyei bíróságnak van hatásköre [Pp. 
45. §, 129. § (1) bek., 365. § (1) bek., 366. § (1) bek., Ptk. 568. § (4) bek., 569. § (2) bek., 685. § c) pont, 1978. 
évi 4. sz. tvr. 45. §, 1985. évi 25. sz. tvr. 1. §, GK 40. sz.]. 
BH1987. 254. I. Mindaddig, amíg a hatásköri vagy illetékességi összeütközést tartalmazó végzések egyike 
nem jogeros, nincs helye az eljáró bíróság kijelölésének [Pp 45. § (1) bek.]. 
BH1987. 144. Ha a jogelod részvételével folyó eljárást munkaügyi vitának kell tekinteni, a jogutód 
részvételével folyó eljárás is annak minosül [1967. évi II. törvény 63. § (1) bek., Pp. 45. § (2) bek., MK 35. 
sz.]. 
BH1986. 524. Ha a jogszabály a munkaszerzodés írásbafoglalását írja elo, és a felek ennek ellenére csupán 
szóban létesítettek munkaviszonyt, a munkaszerzodés érvénytelen, a dolgozó munkabérigényét azonban úgy 
kell elbírálni, mintha a munkáját érvényes munkaszerzodés alapján végezte volna. Az ezzel összefüggésben 
felmerült vita elintézése a munkaügyi vitákat eldönto szervek hatáskörébe tartozik [Pp. 45. § (2) bek., 1967. 
évi II. törvény 66. § (1) bek., 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 16. § (3) bek., 10/1981. (IX. 29.) MüM sz. r. 3. § 
(1) bek.]. 
BH1986. 237. Ha a bíróság által megállapított gyermektartásdíjat egy másik bíróság felemelte, ez utóbbi 
bíróság illetékes annak elrendelésére, hogy a tartásdíjat az állam folyósítsa [Pp. 45. §, 8/1974. (VI. 27.) IM 
sz. r. 8. § (1) bek.]. 
BH1986. 82. I. Társasági szerzodésbol eredo igény nem érvényesítheto a munkaügyi bíróság elott akkor sem, 
ha a felek a szerzodésüket munkaszerzodéssel leplezték. [Pp. 45. § (2) bek.]. 
BH1986. 67. Ha az alkoholista jogeros határozattal elrendelt intézeti kezelése megszüntetésének feltételei 
akkor következnek be, amikor a kezelést még meg sem kezdték, az eljárás alá vont személy lakóhelye szerinti 
bíróságnak kell az ezzel kapcsolatos eljárást lefolytatnia [Pp. 45. §, 1982. évi 41. sz. tvr. 6. §, 8. § (1) bek., 
15. § (1) bek.]. 
BH1986. 36. Olyan esetben is helye lehet az eljáró bíróság kijelölésének, amikor a kereset tárgyában már 
valamely bíróság - utóbb hatályon kívül helyezett ítéletet hozott [Pp. 22-23. §, 29. § (1) bek., 45. § (1) és (2) 
bek., 366. § (1) bek., 396. §, Ptk. 685. § c) pont]. 
BH1985. 451. A nappali tagozaton iskolai képzésben résztvevovel kötött tanulmányi szerzodés megszegésébol 
eredo jogvita eldöntésére az általános hatásköru bíróságnak van hatásköre. Az e tárgyban munkáltatói 
jogkörben tett intézkedés (határozat, fizetési felszólítás, MIL-lapra történt bejegyzés) ellen a munkaügyi vitát 
elbíráló szervhez kell fordulni [1967. évi II. törvény 4. §, Pp. 45. § (2) bek., 7/1972. (IX. 15.) MM sz. r. 19. §]. 
BH1985. 313. A korlátozott szellemi képességu személy nincs abban a helyzetben, hogy tartózkodási helyét 
szabadon válassza meg, ezért azt a gyógyintézetet, ahol gyógykezelés alatt áll, általában nem lehet az 
illetékesség szempontjából lakóhelyének tekinteni. Ha azonban hosszú ido óta a gyógyintézetben tartózkodik 
és nagy valószínuséggel megállapítható, hogy a lakásába a jövoben sem tér vissza, a tényleges tartózkodási 
helyét az illetékesség szempontjából lakóhelynek lehet tekinteni. [Pp. 45. §, 29. § (1) bek.]. 
BH1985. 233. A gyermektartásdíjnak az állam által történo folyósítása iránt a jogosult a tartásdíjat 
megállapító bírósághoz fordulhat kérelemmel. A tartásdíjat megállapító bíróságnak azt a bíróságot kell 
tekinteni, amely az állam által folyósítani kért tartásdíj összegét megállapította. [8/1974. (VI. 27.) IM sz. r. 8. 
§ (1) bek., Pp. 45. §.] 
BH1985. 197. A lakóépület kivitelezojének hibás munkavégzése következtében a lakásfenntartó szövetkezet 
tagjának vagyonában keletkezett kár szerzodésen kívül okozott kárnak minosül. Ezért a biztosító mint törvényi 
engedményes által a kivitelezo ellen támasztott - egymillió forintot meg nem haladó kártérítési követelés 
elbírálása nem a megyei, hanem a városi bíróság hatáskörébe tartozik [Ptk. 329. § (1) bek., 331. §, 558. § (1) 
bek., Pp. 45. § (2) bek., . 366. § (2) bek. a) pont] 
BH1985. 84. Az özvegyi nyugdíj más arányú megosztása végett indított per az általános hatásköru bíróság 
hatáskörébe tartozik [1972. évi IV. tv. 3. § c) pont, Pp. 45. § (2) bek., 341. §, MKT-PKT 1. sz.]. 
BH1984. 416. Gazdálkodó szervezetnek bank- és hitelviszonyokból keletkezett és állami bank ellen 
érvényesített kártérítési követelése elbírálására a Fovárosi Bíróságnak van kizárólagos illetékessége [Pp. 45. 
§ (1) és (2) bek., 367. § (1) bek. c) pont]. 
BH1984. 334. A gazdálkodó szervezet a szerzodéses rendszerben üzemeltetett üzlet vezetojével szemben 
fennálló követelését az általános hatásköru helyi bíróság elott érvényesítheti [38/1980. (IX. 30.) MT sz. r. 7, § 
(1) bek., Pp. 45. § (2) bek.]. 
BH1984. 284. A gazdálkodó szervezetek közötti személyfuvarozással kapcsolatos perekre a gazdasági perekre 
vonatkozó általános hatásköri és illetékességi szabályok az irányadók [Pp. 45. § (2) bek., 365. § (1) bek. b) 
pont, 366. § (1)-(3) bek., 367. § (1) bek. d) pont]. 



BH1984. 168. Az illetménnyel kapcsolatban felmerült jogvita eldöntése a munkaügyi bíróság hatáskörében 
tartozik abban az esetben is, ha a dolgozó az illetményföld használatának elmaradására alapított kártérítési 
igényt érvényesít a munkáltatóval szemben [7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 90. §, 12/1968. (III. 16.) MÉM sz. r. 1. 
§ (1) bek. 3. pont, Pp. 45. § (2) bek.].  
BH1984. 167. Ha a termeloszövetkezet a vele tagsági viszonyban nem álló személlyel részes munkavállalási 
szerzodést köt, a szerzodést köto felek között abban az esetben is munkaviszony jön létre, ha erre a 
szerzodésükben kifejezetten nem utaltak és jogállásukat nem a munkajognak megfelelo megjelöléssel 
határozták meg [11/1981. (VI. 19.) MÉM sz. r. 1. § (2) bek., Pp. 45. § (2) bek.]. 
BH1984. 123. A kizárólag gazdálkodó szervezetekbol álló, de jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdasági 
társaságnak gazdálkodó szervezet ellen vagy gazdálkodó szervezet által ellene indított per megyei bíróság 
hatáskörébe tartozik [Pp. 45. §, 365. § (1) bek., 366. § (1) bek., 396. §, Ptk. 568. § (4) bek., 685. § c) pont]. 
BH1984. 83. Ha a munkáltató arra alapozottan érvényesít kártérítési igényt a társadalombiztosítási szervvel 
szemben, hogy annak mulasztása folytán jogalap nélkül fizetett bérkiegészítést a dolgozója részére, a kereset 
elbírálására az általános hatásköru bíróságnak van hatásköre [Pp. 45. § (2) bek., 366. § (2) bek. a) pont, 367. 
§ (2) bek.]. 
BH1984. 82. Nappali tagozatos iskolai képzésben részt vevovel kötött tanulmányi szerzodés megszegésébol 
eredo jogvita eldöntése az általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 45. § (2) bek., 48/1979. (XII. 
1.) MT rendelet 11. § (4) bek., 17/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 9. §, 7/1972. (IX. 15.) MM sz. r. 19. §]. 
BH1984. 41. A felek által munkaszerzodésnek nevezett, de valójában az iparjogosítványhoz kötött tevékenység 
gyakorlásának átengedését leplezo szerzodésbol eredo jogvita elbírálására az általános hatásköru bíróságnak 
van hatásköre [1967. évi II. törvény 63. § (1) bek., Pp. 45. § (2) bek.]. 
BH1983. 470. A vasutak dolgozóinak munkaügyi pereiben annak a MÁV igazgatóságnak a székhelye szerinti 
munkaügyi bíróság jár el, amelynek területén a keresettel megtámadott határozatot hozó munkaügyi 
döntobizottság muködik. E szerint kell eljárni abban az esetben is, ha a vasúti dolgozót idoközben másik MÁV 
- igazgatóság területén levo munkahelyre helyezték át [Pp. 45. § (1) bek., 351. § (2) bek.]. 
BH1983. 469. Ha a felperes a kártérítés iránti követelését arra alapítja, hogy az alperes ígéretében bízva 
mással szemben fennálló munkaviszonyát megszüntette, az alperes azonban nem létesített vele munkaviszonyt, 
a perre az általános hatásköru bíróságnak van hatásköre [Ptk. 6., 7. §, 1967. évi II. törvény 63. § (1) bek., Pp. 
45. § (2) bek.]. 
BH1983. 216. Ha a mezogazdasági szakcsoport a szövetkezet küldöttgyulésének a megalakulását megerosíto 
határozata meghozatala elott a szövetkezet igazgatósága (vezetosége) elozetes hozzájárulásával 
meghatározott tevékenységet folytatott, a szakcsoport tagja az ezzel összefüggésben keletkezett kárának 
megtérítése iránti igényét a tagsági vitákra eloirt szabályok szerint érvényesítheti. Per esetén a vita eldöntése 
a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 45. § (2) bek., 28/1972. (IX. 27.) MT sz. r 2. §]. 
BH1982. 489. Ha a termeloszövetkezeti tag házastársa nem tagja a termeloszövetkezetnek, a házastárs halála 
esetén a megszunt tagsági viszonyból eredo igényét az általános hatásköru bíróság elott érvényesítheti [Pp. 
45. § (2) bek., 349. §, 1967. évi III. tv. 95. §, 12/1977. (III. 12.) MÉM sz. r. 107. §]. 
BH1982. 398. A Magyar Honvédelmi Szövetséggel munkaviszonyban álló dolgozók munkaügyi vitájából 
származó perekre a munkajogi általános illetékességi szabály irányadó: az eljárásra az a munkaügyi bíróság 
illetékes, amelynek területén a keresettel megtámadott határozatot hozó döntobizottság muködik [Pp. 45. § (2) 
bek., 351. § (1) bek., 1976. évi I. tv. 16., 17., 18. §, 1024/1967. (VIII. 8.) Korm. sz. hat. 2., 3. pont]. 
BH1982. 355. Ha a termeloszövetkezet tagja vagy alkalmazottja kívülálló személlyel együttesen okozott kárt a 
termeloszövetkezetnek, a károsult termeloszövetkezet a tagjával, illetve az alkalmazottjával szemben fennálló 
kárigényét is közvetlenül a bíróság elott érvényesítheti. A kártérítésre kötelezés az általános hatásköru 
bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 45. § (2) bek., 349. § (2) bek., 7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 114. § (3) bek.]. 
BH1982. 315. Az özvegyi nyugdíj más arányú megosztása iránti per a munkaügyi bíróság hatáskörébe 
tartozik. Illetékes az a munkaügyi bíróság, amelynek területén az alperes lakik [Pp. 29. §, 45. § (2) bek., 1975. 
évi II. tv. 66. §, 1972. évi IV. tv. 23. § (1) bek. c) pont, MK 44. szám]. 
BH1982. 220. A termeloszövetkezetnek a tagjával kötött haszonbérleti szerzodésbol származó jogvita 
eldöntése a járásbíróság, a tagnak a háztáji földön való gazdálkodásával összefüggésben felmerült jogvita 
eldöntésére pedig a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 45. § (2) bek., 149. § (1) bek., 1967. évi III. 
tv. 93. §, 7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 119. §]. 
BH1982. 219. Szolgálati lakáson fennálló bérleti jogviszonyból származó perre az általános hatásköru 
bíróságnak van hatásköre [Pp. 45. § (2) bek., 1/1971. (II. 8.) Korm. sz. e. 1. § (1) bek.]. 



BH1982. 195. I. A Pp. 45. §-a alapján a bíróság kijelölése kérdésében a Legfelsobb Bíróságnak csak akkor 
kell döntenie, ha a másodfokú bíróság területén nincs olyan bíróság, amely az ügyben eljárhat [Pp. 45. § (2) 
bek.]. 
BH1982. 68. A lakásszövetkezeti tagsági viszony megszüntetésével összefüggésben felmerült jogvita 
eldöntésére az általános hatásköru bíróságnak van hatásköre [Pp. 45. § (2) bek., 1979. évi 31. sz. tvr. 1. §]. 
BH1981. 149. A pártfogó ügyvédként kirendelt ügyvéd ingyenesen köteles ellátni a költségmentességben 
részesített személy képviseletét [Pp. 45. §, 1958. évi 12. sz. tv. 9. §.] 
BH1981. 126. I. A munkaügyi bíróság hatáskörében tartozó tagsági vitának csak azok a szövetkezeti jogviták 
tekinthetok, amelyeknek elozetes elbírálását a jogszabály a szövetkezet szerveinek (szövetkezeti 
döntobizottság, közgyulés, küldöttgyulés) hatáskörébe utalja [Pp. 45. § (2) bek., 349. § (2) bek.]. 
BH1980. 452. A termeloszövetkezeti tag örököse és a termeloszövetkezet között a megszunt tagsági viszonyból 
eredo jogvita eldöntése a járásbíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. § (2) bek., 45. § (2) bek., 349. § (2) bek., 
7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 118. § (2) bek., 12/1977. /(III. 12.) MÉM sz. r. 107. §]. 
BH1980. 451. Nem tartozik a munkaügyi bíróság hatáskörébe a szövetkezet és a tagja között keletkezett vita, 
ha az olyan tagsági viszonyból származik, amely nem a munkavégzéssel kapcsolatos és túlnyomórészt vagyoni 
jellegu. Ebbol következoen a munkaügyi bíróság hatáskörébe csak azok a szövetkezeti tagsági jogviták 
tartoznak, amelyeknek elozetes elbírálását jogszabály a szövetkezet szerveinek (szövetkezeti döntobizottság, 
közgyulés, küldöttgyulés) hatáskörébe utalja [Pp. 22. § (2) bek., 45. § (2) bek., 129. § (1) bek., 315. § (4) bek., 
349. § (2) bek., 1972. évi IV. tv. 23. § (1) bek.]. 
BH1980. 447. A munkaviszonynak a munka végzésére irányuló polgári jogviszonyoktól való elhatárolása 
kérdésében jelentosége van annak is, hogy a felek akarata milyen jogviszony létesítésére irányult. Ha az 
elvégzendo munka természete folytán nem volt kizárt, hogy a felek munkaviszony létesítésében állapodjanak 
meg, s egyezo akarattal munkaszerzodést kötöttek, ez ennek megfelelo tartalommal kötött szerzodés folytán 
létrejött jogviszony munkaviszonynak minosül [1967. évi II. törvény 22. §, Ptk. 207. § (4) bek., Pp. 45. § (2) 
bek]. 
BH1980. 358. A munkaügyi bíróság és az általános hatásköru bíróság között keletkezett hatásköri 
összeütközés esetében az eljáró bíróság kijelölése kérdésében a Legfelsobb Bíróság dönt [Pp. 45. §]. 
BH1980. 301. Ha a fizetési meghagyás ellen benyújtott ellentmondás folytán megindult eljárásban az alperes 
eloterjesztette érdemleges ellenkérelmét és a hatáskör a per tárgyának értékétol függ, a hatáskör hiánya már 
nem veheto figyelembe [Pp. 28. §, 45. §, 139. §, 393. § (2) bek.]. 
BH1980. 150. A haszonkölcsön-szerzodés alapján átadott dolgok visszaadása tárgyában a dolgozó és a 
munkáltató között keletkezett vita nem munkaügyi vita akkor sem, ha a szerzodést a felek a közöttük fennálló 
munkaviszonyra tekintettel kötötték [Pp. 45. § (2) bek., 349. § (2) bek., Ptk. 583. § (1) bek., 1967. évi II. 
törvény 63. §]. 
BH1980. 36. Takarékszövetkezet közgyulésének (küldöttgyulésének) a szövetkezet magasabb vezeto állású 
dolgozójával szemben a 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 116. §-ának (2) bekezdésében megjelölt ügyekben 
hozott határozata ellen nincs helye keresetnek [Pp. 45. § (2) bek., 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 158. 
§ (1) bek., 1971. évi III. tv. 79. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 116. § (2) bek., 29/1971. (VII. 23.) PM sz. r. 
9/D. §]. 
BH1979. 284. II. Ha a kello idoben benyújtott ellentmondás alapján kétségesnek látszik, hogy a jogosult 
követelése polgári jogviszonyból ered, a járásbíróságnak fel kell derítenie mindazokat a tényeket, amelyek a 
hatáskör tisztázásához szükségesek. Ha a követelés munkaviszonyból származik, azt is tisztázni kell, hogy az 
ügyben elozetesen eljárt-e a munkaügyi döntobizottság, mert ha ilyen eljárás még nem volt, a fizetési 
meghagyás kibocsátása iránti kérelmet ehhez a szervhez kell áttenni [Pp. 45. § (2) bek., 129. § (1) bek., 157. § 
a) pont, 158. § (2) bek., 322. § (2) bek.]. 
BH1979. 92. Ipari szövetkezet raktárban foglalkoztatott tagjának leltárhiányért fennálló felelossége 
kérdésében felmerült vita eldöntése nem a munkaügyi bíróság, hanem a járásbíróság hatáskörébe tartozik 
[Pp. 45. § (2) bek., 347. §, 349. §, 1972. évi IV. tv. 23. §, 1967. évi II. törvény 63. § (1) bek., 18/1970. (VI. 4.) 
Korm. sz. r. 8. § (1) bek.]. 
BH1979. 91. Termeloszövetkezeti elnök munkadíjának a szövetkezet veszteséges vagy alaphiányos 
gazdálkodása miatti csökkentésével kapcsolatban indított vitájára abban az esetben is a járásbíróságnak van 
hatásköre, ha az elnök munkaviszonyból átirányított szakemberként került a termeloszövetkezethez [1967. évi 
III. tv. 28. § (3) bek., 17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 130. §, Pp. 28. §, 45. § (2) bek.]. 
BH1979. 82. A Fovárosi Bíróság külkereskedelmi vonatkozású ügyekre vonatkozó kizárólagos illetékessége 
megállapításának nincs helye egyedül azon az alapon, hogy a per tárgyául szolgáló termékek exportra 
szállítandó berendezéshez szükségesek [Pp. 45. § (1) bek., 367. § a) b) d) pont]. 



BH1978. 355. A. dolgozó lakásépítésének támogatását szolgáló munkáltatói kölcsön tárgyában kötött 
megállapodás semmissége esetén a felek a megállapodásra alapozottan egymástól teljesítést nem 
követelhetnek és szerzodésszegésre alapított kártérítési igényt sem érvényesíthetnek. Az ezzel összefüggo 
jogvita eldöntése, valamint a megállapodás semmissége folytán keletkezett, jogellenesen okozott kár 
megtérítése iránti igény elbírálása a munkaügyi bíróság határkörébe tartozik [7/1971. (II. 8.) Korm. sz. r. 
6/A. §, 26/1971. (VI. 24.) PM-ÉVM-MüM sz. r. 11. § a) pont, 18. § (5) bek., Pp. 45. § (1) bek.] 
BH1978. 258. II. A javító-nevelo munkára ítélt ellen hozott fegyelmi határozat megtámadása folytán 
keletkezett vitában a munkaügyi vitákat eldönto szervek járnak el. Per esetén a vita eldöntése a munkaügyi 
bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 45. § (1) bek., 357. § (1) bek., 7/1962. (VI. 28.) IM sz. r. 13. §, MK 71. sz.]. 
BH1978. 142. Ha a felek között nem jött létre munkaviszony, a közöttük fennálló vitát sem lehet munkaügyi 
vitának tekinteni. Az általános hatásköru bíróságnak kell ezért elbírálnia az olyan jogosultság iránti igényt, 
amely egyébként kizárólag munkaviszonyban álló dolgozót illethet meg, a felek között azonban nem vitás és a 
rendelkezésére álló adatok alapján is az állapítható meg, hogy közöttük munkaviszony nem állott fenn [Pp. 
45. § (2) bek., 1967. évi II. törvény 63. § (1) bek., 26/1971. (VI. 24.) PM-ÉVM-MüM sz. r. 18. § (5) bek.] 
BH1978. 97. Ha vitás, hogy a felek között munkaviszony vagy polgári jogi jogviszony jött létre, illetve állt 
fenn, a munkaügyi bíróságnak a kérdéses jogviszony jellegét bizonyítás lefolytatásával kell tisztáznia és a 
munkaviszony fennállására alapított kereseti kérelem tárgyában érdemben kell döntenie [Pp. 45. § (2) bek.]. 
BH1977. 243. Az eljáró bíróság kijelölésének csak akkor van helye, ha a hatásköri összeütközés mindkét 
bíróság jogeros határozatának alapján következett be [Pp. 45. § (1) bek., 365. § (1) bek. c) pont]. 
BH1977. 132. Ipari szövetkezet alkalmazottját tartozásának megfizetésére kötelezo, a szövetkezeti szerv által 
hozott határozat végrehajtása a közjegyzo által végrehajtási záradékkal ellátott jogeros határozat alapján 
történik [1971. évi 32. sz. tvr. 45. §, 30/1971. (X. 2.) Korm. sz. r. 42. §, 1972. évi IV. tv. 39. §, Pp. 45. §]. 
BH1977. 130. I. Családtagnak a közös munkában való részvételével kapcsolatos vita eldöntése per esetén a 
járásbíróság hatáskörébe tartozik [1967. évi III. tv. 93. §, 6/1967. (X. 24.) MÉM sz. r. 221. §, Pp. 45. §]. 
BH1977. 80. Az a körülmény, hogy szocialista szervezetek egymás közötti szerzodése "szorosan összefügg" az 
államközi szerzodésben vállalt kötelezettséggel, nem azt jelenti, hogy az adott közelezettség az államközi 
szinten meghatározott, ezért az államközi megállapodással való ilyen összefüggés nem alapozza meg a 
Legfelsobb Bíróság értékre tekintet nélkül fennálló hatáskörét [Pp. 365. § (1) bek., 366. § (4) bek., 45. §]. 

46. § (1) Ha az illetékes bíróság nem állapítható meg, a fél a kijelölés iránti kérelmet bármelyik bíróságnál 
eloterjesztheti; egyébként a kijelölés iránt a perben eljárt bíróság hivatalból köteles eloterjesztést tenni. 

(2) A kijelölés tárgyában a bíróság a felek meghallgatása nélkül is határozhat. 
Csak elméleti esélye van annak, hogy az adott perre illetékes bíróság sem az általános, sem a vagylagos 
illetékességi szabályok szerint nem állapítható meg. Ha ilyen eset mégis elofordulna, az eljáró bíróságot a 
Legfelsobb Bíróság jelöli ki. E rendelkezés alkalmazása kizárt a házassági perben, mert a törvény kisegíto 
szabálya szerint ha a több illetékességi ok egyike alapján sem állapítható meg a belföldi illetékes bíróság, a 
Pesti Központi Kerületi Bíróságot kell ilyennek tekinteni [Pp. 277. § (3)]. 
Ha a fél saját maga jut arra a megállapításra, hogy nincs olyan bíróság, amely az általa indítandó perre 
illetékes lenne, a megindítandó perre illetékes bíróság kijelölése iránti kérelmet terjeszthet elo bármelyik 
bíróság elott. Ha a fél által benyújtott keresetlevél alapján a bíróság jut arra a megállapításra, hogy sem o, 
sem más bíróság illetékessége nem állapítható meg, ez a bíróság teszi meg a kijelölési eloterjesztést. A 
törvény e rendelkezése alapján az eloterjesztés megtétele kötelezo és nincs helye a keresetlevél idézés 
kibocsátása nélküli elutasításának arra tényre hivatkozással, hogy a perre illetékes bíróság nem állapítható 
meg [Pp. 130. § (1) b)]. 

47. § 
Ha a törvényben meghatározott feltételek valamelyike fennáll, a Legfelsobb Bíróság akkor is kijelölhet más - 
azonos hatásköru - bíróságot, ha adott esetben az eljáró bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik az ügy 
elbírálása. A törvény nem rendelkezik arról, hogy az ilyen tárgyú eljárást ki jogosult kezdeményezni. Kizáró 
szabály hiányában ezért e jog akár a felet, akár a bíróságot megilleti. Ha a Legfelsobb Bíróság kijelölési 
jogával élt, a határozatában nemcsak az elso fokú, de a másodfokú eljárásra illetékes bíróságot is meg kell 
jelölnie. 
1999. január 1-jei hatállyal e rendelkezést a Pp. módosítás (1997. évi LXXII. törvény 36. §) hatályon kívül 
helyezte. 
BH1995. 46. A per megszüntetése - a fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárásban - a hiánypótlás 
elmulasztására hivatkozással törvénysérto, ha az illeték kiegészítésére vonatkozó felhívást a bíróság a 
felperes jogi képviseloje helyett a felperes részére kézbesítette [Pp. 47. §, 322. § (2) bek.]. 



BH1989. 446. Más bíróság kijelölését indokolhatja ha a sajtó az ügy mikénti elbírálásában érdekelt felek 
tájékoztatása alapján a folyamatban levo peres eljárásról olyan közleményt jelentet meg, amely alkalmas az 
ítélkezés befolyásolására [Pp. 47. §]. 
BH1989. 315. Az eljáró bíróság kijelölésénél irányadó szempontok [Pp 13. § (1) bek., 17. §, 47. §]. 
BH1989. 314. Az elfogultságra alapított kizárási kérelem alaptalansága esetén más bíróság kijelölésének 
mellozése [Pp 13. § (1) bek., 47. §]. 
BH1989. 283. Elfogultsági kifogás alaptalansága esetén is indokolt lehet azonos hatásköru más bíróság 
kijelölése, ha a perrel érintett követelés több azonos hatásköru bíróság területét érinti [Pp. 47. §]. 

IV. FEJEZET 

A felek és más perbeli személyek 

Perképesség 

48. § A perben fél az lehet (perbeli jogképesség), akit a polgári jog szabályai szerint jogok illethetnek és 
kötelezettségek terhelhetnek. 

A Polgári Perrendtartás IV. fejezete a felek más perbeli személyek perbeli állását, az általuk végezheto 
perbeli cselekmények rendjét szabályozza. A jogszabály a "fél" fogalmát nem határozza meg. 
Jogszabályainknak az úgynevezett processzuális fél fogalma felel meg. 
Ennek megfeleloen a perben felperesi, alperesi pozícióban részt vehet olyan személy is, aki a perbevitt 
jogviszonynak nem alanya. Erre példa az ügyész perindítási jogosultsága (Pp. 2/A. §). 
A fél kifejezést a perrendtartás nem használja pontosan, ezért minden esetben a Pp. egészét, s a rendelkezés 
célját kell szem elott tartani annak meghatározásakor, hogy félen a per egyéb résztvevoit, tehát a felek kívüli 
peralanyokat is kell érteni. 
A Pp. 48. és Pp. 49. §-ában írt rendelkezések természetesen a beavatkozóra is vonatkoznak, hiszen a perbeni 
részvétel alapveto feltétele a perbeli jogképesség és a perbeli cselekvoképesség megléte. 
A felperesi pozíció önként vállalt, az alperesi rákényszerített. Amennyiben az alperes viszontkeresettel él, e 
vonatkozásban a felperes pozíciója is rákényszerített lesz. 
Az alperesi pozíció ex lege bekövetkezik, abban közremuködésre az alperes részérol nincs szükség. 
A Pp. 48-50. §-ok a perképesség alcímet viselik, ez a perbeli jogképesség és a perbeli cselekvoképesség 
gyujtofogalma. 
A perben jogképes az, akit a polgári jog szabályai szerint jogok illethetnek és kötelezettségek terhelhetnek. A 
perbeli jogképesség ily módon általában a perbeli cselekvoképességhez igazodik. A Polgári Törvénykönyv 
szerint jogképes az ember, az állam és a jogi személy. 
Az ember jogképes életkorra, nemre, nemzetiségre, felekezetre tekintet nélkül. (A jogképességet korlátozó 
szerzodés vagy egyoldalú jognyilatkozat semmis a Ptk. 8. §-a szerint.) 
Az ember jogképessége a fogamzás idopontjával kezdodik és a halállal szunik meg (Ptk. 9. §, Ptk. 22. §). 
Jogképes az állam, jogképessége azonban korlátozott, mert csak azokra a jogokra és kötelezettségekre 
terjedhet ki, melyek jellegüknél fogva nem csak az ember személyéhez kötodnek. Jogképesek a jogi személyek. 
Az Országgyulés költségvetési szerv, és mint ilyen jogi személy, perbeli jogképességgel rendelkezik (BH1997. 
276.). 
Az építoközösség nem jogi személy és közös név alatt sem indíthat pert. (BH1994. 669.). Az önkormányzat 
képviselotestülete nem jogi személy, nincs perbeli jogképessége, ezért a perben félként nem vehet részt 
(BH1994. 115.). Jogi személy nevében az egységének vezetoje csak az egység rendeltetésszeru muködése által 
meghatározott körben járhat el képviseloként (BH1994. 689.). A megyei önkormányzat jogi személy. A 
képviselotestület (közgyulés) látja el feladatait és gyakorolja hatáskörét, azonban nem jogi személy, ezért a 
perben félként nem vehet részt (BH1994. 460.). A biztosítótársaság szervezeti egysége perbeli jogképességgel 
nem rendelkezik (BH1993. 174.). A megszunt gazdasági munkaközösségnek nincs perbeli jogképessége, 
követeléseit volt tagjai érvényesíthetik (BH1992. 32.). Perbeli jogképesség hiánya miatt idézés kibocsátása 
nélkül kell a keresetlevelet elutasítani, ha a felperes a pert meghalt személy ellen indította meg (BH1991. 24.). 
A perbeli jogképesség nem azonos minden esetben a polgári jogi jogképességgel. Így például a Pp. 327. §-
ának (4) bekezdése elismeri a polgári jogi jogképességgel nem rendelkezo közigazgatási szerv perbeli 
jogképességét. A Pp. 343. § (3) bekezdése meghatározott sajtószerv perbeli jogképességét állapítja meg akkor 



is, ha nincs polgári jogi jogképessége. A jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok is perképesek, ezért a 
társasági határozat felülvizsgálata iránt per a társaság mint alperes ellen lehet indítani (BH1993. 36.). 
Itt kell megemlíteni, hogy a perbeli jogképesség nem azonos az úgynevezett kereshetoségi joggal (aktív perbeli 
legitimáció). A semmis szerzodéssel kapcsolatos perindítási lehetoséget vagy a jogi érdekeltség (jogviszony) 
vagy a perlési jogosultságot biztosító törvényi (jogszabályi) felhatalmazás alapozza meg (BH1991. 107.). 
Önmagában az a tény, hogy a felperest az általa érvényesített jog nem illeti meg, nem a perbeli jogképesség 
keretei között elbírálandó kérdés, hanem a perben hozandó érdemi döntés tárgya lehet. Nem mond ellen 
ennek az, hogy bizonyos pertípusokban a jogszabály maga szabja meg azon személyek körét, akik keresetet 
adhatnak be. E szabályok a kereset indítási jogosultságot korlátozzák {például a házassági [Pp. 281. § (1)], 
az apaság és származás iránti [Pp. 295. § (1)], a szüloi felügyeletet érinto [Pp. 302. § (4)] perekben}. 
A perben - amennyiben a magyar bíróság joghatósága, az eljáró bíróság hatásköre és illetékessége 
megállapítható - külföldi fél is szerepelhet. 
A Ptk. 8. §-ából megállapítható korlátlan jogképesség szabályából következik, hogy ez külföldire is 
vonatkozik. A külföldi jogi személy jogképességét a székhelye szerinti hazai jog szerint kell vizsgálni. A 
külföldi állam minden esetben jogképes, azonban joghatóság hiányában általában magyar bíróság elott nem 
perelheto. 
Nem érinti az említett személyek jogképességét, hogy nemzetközi szerzodések alapján mentesek a magyar 
bíróságok joghatósága alól például a diplomáciai mentességet élvezok, nemzetközi kongresszusra, 
konferenciára küldött külföldi állampolgárságú küldöttek, a külföldi államfok, családtagjaik, hivatalos 
kíséretük. A mentesség következménye a magyar bíróság joghatóságának hiánya, s a keresetlevél ezen okból 
történo idézés kibocsátása nélküli elutasítása. 
Külföldi állam általában nem állhat másik ország bíróságának joghatósága alatt. E vonatkozásban a 
nemzetközi szerzodések irányadóak. Azonban ez sem a jogképességet érinti, hanem a joghatóságot, tehát a 
bíróság azon jogosultságát, hogy a perbeli jogvitával foglalkozhasson. 
BH2003. 406. A polgármesteri hivatal rendelkezik ugyan jogi személyiséggel, ez azonban nem jogosítja fel 
arra, hogy az önkormányzatot megilleto jogot a bíróság elott a maga személyében érvényesítse [Pp. 48. §, 49. 
§, 1990. évi LXV. tv. 9. § (2) bek., 81. § (2) bek., 82. § (1) bek.]. 
BH2003. 188. A Magyar Köztársaság Kormánya nem jogi személy, perbeli jogképessége nincsen [Pp. 48. §, 
130. § (1) bek. e) pont, Ptk. 28. § (2)-(3) bek., 29. § (1) bek., 36. § (1) bek., 1992. évi XXXVIII. tv. 230. § (2) 
bek., 87. § (2) bek. a) pont]. 
BH2002. 447. I. A bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül csak akkor utasíthatja el, ha jogszabály 
valamely per megindítását csak meghatározott személyek számára teszi lehetové, és a pert e körön kívül eso 
személy indította meg. Ilyen jogszabályi rendelkezés hiányában, ha a követelés a felperest bármely okból nem 
illeti meg, azt a bíróságnak érdemben (ítélettel) kell elbírálnia [Pp. 48. §, 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) 
pont]. 
BH2002. 367. A felügyelobizottság mint testület nem jogosult törvényességi felügyeleti eljárást 
kezdeményezni [Ptk. 8. §, 28. § (3) bek., 1997. évi CXLIV. tv. 32. § (2) és (4) bek., 34. §, 47. § (1) bek., 1997. 
évi CXLV. tv. (Ctv.) 49. § (1) bek., 50. § (1) bek. d) pont, 52. § (1) bek. d) pont, Pp. 48. §]. 
BH2002. 96. A közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti igényt - polgári jogi jogképesség 
hiányában - a városi gyámhivatallal szemben nem lehet eredményesen érvényesíteni [1997. évi XXX. tv. 106. 
§ (1) bek., 113. § (1) bek., 149/1997. (X. 10.) Korm. r. 3. § (1) bek., 6. § (1)-(2) bek., Ptk. 28. § (3) bek., 36. § 
(1) bek., Pp. 48. §, 327. § (4) bek., 1990. évi LXV. tv. 9. § (1) bek., 1992. évi XXXVIII. tv., 66. §]. 
BH2002. 19. Az alperesi szövetkezetnek - a per során - a cégnyilvántartásból való törlése nem a per 
megszüntetésére, hanem a félbeszakadás megállapítására nyújt alapot [Pp. 48. §, 111. § (1) bek., 112. § (2) 
bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont]. 
BH2001. 521. Az APEH területi szerveit (megyei igazgatóságait) sem jogszabály, sem annak felhatalmazása 
alapján más rendelkezés nem nyilvánította jogi személlyé. Így a megyei igazgatóságok polgári jogi 
jogképesség hiányában polgári perben félként nem járhatnak el [Ptk. 28. § (3) bek., 29. § (1) bek., 30. § (1) 
bek., 36. § (1) bek., Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 251. § (1) bek., 55/1991. 
(IV. 11.) Korm. r. 1. § (3) bek.]. 
BH2000. 503. Az önkormányzatok képviselo-testületei - jogi személyiség hiányában - perbeli jogképességgel 
nem rendelkeznek, perben tehát félként nem vehetnek részt [1990. évi LXV. tv. 9. § (1)-(2) bek., Pp. 48. §, 130. 
§ (1) bek. g) pont, 157. § a) pont]. 
BH1999. 216. A felperes személyének helyesbítése nem minosül jogutódlásnak, így ennek a bíróság általi 
tudomásulvétele nem igényel határozati formát [Pp. 48. §, 61. § (1) bek., Ptk. 30. § (1) bek.]. 



BH1998. 489. A Vám- és Pénzügyorség területi szervei nem jogi személyek, s így nem rendelkeznek perbeli 
jogképességgel [1995. évi C. tv. 173. § (1)-(2) bek., 45/1996. (III. 25.) Korm. r. 240. §, 1992. évi XXXVIII. tv. 
87. § (2) bek., Ptk. 30. § (1) bek., 36. § (1) bek., Pp. 30. § (1) bek., 48. §]. 
BH1998. 372. A méhmagzat gondnoka útján sem indíthat pert anyjának a terhessége megszakítására irányuló 
jognyilatkozata érvénytelenségének vagy hatálytalanságának megállapítása iránt. A bíróságnak az ilyen 
igényt tartalmazó keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítania, illetoleg - az eljárás késobbi 
szakaszában - a pert meg kell szüntetnie [Alkotmány 54. § (1) bek., 56. §, Ptk. 8-10. §-ai, 1992. évi LXXIX. tv., 
Pp. 48. §, 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 64/1991. (XII. 17.) AB hat.]. 
BH1998. 246. A földkiadó bizottság, ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezettel szemben - egyéb 
jogcímen - vagyoni követelése nincs, hitelezonek nem minosül, a felszámoló tevékenységét pedig perben vagy 
a nem peres eljárásban - jogi személyisége hiányában, hiányzó perképessége miatt - nem kifogásolhatja 
[1993. évi II. tv., 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 3. § c) pont, 6. § (2) bek., 51. § (1) bek., 61. § (3) bek., Pp. 48. §]. 
BH1998. 244. A felszámolási eljárásban is hivatalból kell vizsgálnia a bíróságnak az eljárásban szereplo 
hitelezo perbeli jogképességét. Tekintettel arra, hogy az IM Cégnyilvántartási és Céginformációs 
Szolgálatának nyilvántartása nem közhiteles, ezért vita esetén a cégbíróság megkeresése útján kell a fél 
jogképességét tisztázni [Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. 24. § (1) bek., 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 3. § c) 
pont, 18/1995. (IX. 15.) IM r. 2. § (2) bek.]. 
BH1998. 152. A megyei kárrendezési hivatal nem jogi személy, így nem perelheto [Pp. 48. §, 30. § (1) bek., 
64. § (2) bek., 75. § (3) bek., 146. §., Ptk. 8. § (1) bek., 28. § (3) bek., 30. § (1)-(2) bek., 36. § (1) bek., 
101/1991. (VII. 27.) Korm. r. 2. § (3) bek., 3. §]. 
BH1997. 550. I. A cég - felszámolása következtében - csak a cégbíróság jogeros, a cég törlésére vonatkozó 
végzésével szunik meg; a cég nevében eljárásra jogosultak tehát a felszámolási eljárás megindítására 
vonatkozó és a felszámoló kijelölését tartalmazó bírósági határozat ellen fellebbezéssel élhetnek [1991. évi IL. 
tv. (Cstv.) 6. § (2) bek., 26. § (1)-(2) bek, 27. § (1) bek. a) pont, 27/A. § (1) bek., 34. §, Pp. 48. §]. 
BH1997. 276. [Ptk. 36. § (1) bek., Pp. 48. §, 1992. évi XXXVIII. tv. 20. § (2) bek., 87. §] 
BH1996. 416. Az önálló hatósági jogkörrel rendelkezo megyei (fovárosi) kárrendezési hivatalok polgári jogi 
jogképesség hiányában polgári perben félként nem járhatnak el [Ptk. 29. § (1) bek., 30. § (1) bek., (2) bek., 
36. § (1) bek., Pp. 3. §, 48. §, 146. §, 252. § (2) bek., 101/1991. (VII. 27.) Korm. r. 2. § (3) bek.]. 
BH1996. 222. A felszámolási eljárás lefolytatása iránt a hitelezo által benyújtott kérelem elbírálása, ha a 
gazdasági társaság átalakulása folyamatban van [1991. évi IL. tv. 2. § (1) bek., 3. § a) pont, 27. § (2) bek., 
1988. évi VI. tv. 331. § (1) bek., 367. §, 368. § (1) bek., 369. § (1) bek., Pp. 48. §]. 
BH1995. 657. Az önkormányzat tulajdonosi jogait az egyébként perbeli jogképességgel rendelkezo 
polgármesteri hivatal perindítási jogosultság hiányában a bíróság elott nem érvényesítheti [Ptk. 36. § (1) 
bek., 1990. évi LXV. tv. 9. § (1) bek., 80. § (1) bek., Pp. 48. §]. 
BH1995. 132. II. Annak vitatása esetén, hogy a fegyelmi eljárást nem a közalkatmazottak jogállására, nem a 
köztisztviselokre vonatkozó törvényben szabályozott eloírások szerint kellett volna lefolytatni, annak van 
dönto jelentosége, hogy az önkormányzat az egészségügyi intézményét - az erre a célra elkülönített alapból - 
költségvetési szervként tartja-e fenn [1952. évi III. tv. (Pp.) 48. §, 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek., 1991. évi 
XX. tv. 129. § (1) bek., 6/1992. (III. 31.) NM rend. 1. § (1) bek. a) és b) pont, 1992. évi XXXVIII. tv. 87. § (3) 
bek., 1992. évi LXXXIV. tv. 21. §]. 
BH1995. 51. A cégjegyzékbe bejegyzett szövetkezet esetében a bíróság a pert arra hivatkozással nem 
szüntetheti meg, hogy a szövetkezet nem rendelkezik perbeli jogképességgel, mert megalakulása a 
jogszabályok eloírásainak megsértésével történt [Ptk. 28. § (3) bek. és 38. §, Pp. 48. § és 50. § (1) bek., 1989. 
évi 23. tvr. 2. § (1) bek.]. 
BH1994. 689. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a felperes perbeli jogképességét - amennyiben ez 
iránt kétség merül fel - nem vizsgálja meg hivatalból. Jogi személy nevében az egységének vezetoje csak az 
egység rendeltetésszeru muködése által meghatározott körben járhat el képviseloként [Ptk. 28. § (3) bek., 30. 
§ (1)-(2) bek., Pp. 48. §, 50. § (1) bek.]. 
BH1994. 669. Az építoközösség nem jogi személy, és közös név alatt sem indíthat pert [Ptk. 578/B. §, Pp. 48. 
§, 50. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 275. § (2) bek.] 
BH1994. 460. A helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében a megyei önkormányzat jogi személy. A 
képviselo-testület (a megyei közgyulés) látja el a feladatait és gyakorolja a hatáskörét, azonban nem jogi 
személy, ezért nincs perbeli jogképessége [1990. évi LXV. tv. 72. § (1) bek., Pp. 48. §]. 
BH1994. 115. A perben fél az lehet, akit a polgári jog szabályai szerint jogok illethetnek meg és 
kötelezettségek terhelhetnek. Az önkormányzat képviselo-testülete nem jogi személy, nincs perbeli 
jogképessége, ennek folytán perben félként nem vehet részt [Pp. 48. §, 1990. évi LXV. tv. 9. § (1), (2) bek.]. 



BH1993. 294. Sajtó-helyreigazítási és egyéb személyhez fuzodo jog megsértésével kapcsolatos igény 
elhatárolási és hatásköri kérdései [Ptk. 75-78. §, 79. §, 84. § (1) bek., Pp. 23. §, 48. §, 342-346. §, 1992. évi 
LXVIII. tv. 4. §, 29. § (3) bek.]. 
BH1993. 235. Abban az esetben, ha az alperesként megjelölt személy halála nem az eljárás folyamán, hanem 
még a keresetlevél eloterjesztését megelozoen történt, az eljárás félbeszakadásának megállapítására nem 
kerülhet sor [Pp. 48. §, 111. §]. 
BH1993. 174. Biztosítótársaság szervezeti egysége perképességének hiánya [Pp. 48. §, 64. § (2) bek., 1979. 
évi 18. tvr. 10. § (1) bek. a) pont]. 
BH1992. 800. A nappali tagozaton iskolai képzésben részt vevokkel kötött tanulmányi szerzodéssel 
kapcsolatos jogvita eldöntése az általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik. A kiskorú édesanyja által 
benyújtott keresetlevél téves elutasítása perbeli jogképesség hiánya okából idézés kibocsátása nélkül [Pp. 48. 
§, 49. § (2) bek., 67. § (1) bek., 129. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, Ptk. 9. §, 12. § (2) bek., 2/1985. (II. 
16.) MM r. 14. §]. 
BH1992. 590. Gondnokság alá helyezés iránt gyámhatóság által indítható perben felperesként fellépo helyi 
önkormányzati szerv perbeli jogképességének kérdése [Ptké. 8. §, Pp. 48. §, 1990. évi LXV. tv. 9. § (1) bek., 
1990. évi LXXXIII. tv. 2. §, 1991. évi XX. tv. 137. §, 22/1992. (I. 28.) Korm. r. 12. § (2) bek.]. 
BH1992. 386. Meghalt személy alpereskénti perbe vonására, részére ügygondnok kirendelésére nincs jogi 
lehetoség [Ptk. 22. §, Pp. 3. § (1) bek., 48. §, 50. § (1) bek., 74. §, 101. § (2) bek., 102. § (3) bek.]. 
BH1992. 32. A megszunt gazdasági munkaközösségnek nincs perbeli jogképessége, követeléseit volt tagjai 
érvényesíthetik [Pp. 48. §]. 
BH1991. 436. Jogi személy jogutód nélküli megszunése miatt a per megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, 
ha a feloszlatást kimondó határozat jogeros [Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 1957. évi IV. tv. 3. § (2) bek., 62. § (1) 
bek.]. 
BH1991. 318. A perbeli jogképesség vizsgálatának kérdései [Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont]. 
BH1991. 229. A halál idopontjának jelentosége a perbeli jogképesség és az öröklési jog megnyílása 
kérdésében [Ptk. 22. §, Pp. 48. §]. 
BH1991. 24. I. Perbeli jogképesség hiányában idézés kibocsátása nélkül kell a keresetlevelet elutasítani, ha a 
felperes a pert meghalt személy ellen indította meg [Pp 48. §, 130. § (1) bek. e) pont]. 
BH1990. 389. Az ipari vagy mezogazdasági szakcsoport - perbeli jogképesség hiányában perben önállóan a 
követelését nem érvényesítheti. A szakcsoport által - az alapító gazdálkodó szervezet ellenjegyzése nélkül - 
benyújtott kereset érdemben nem bírálható el [Pp. 48. §, 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 26/1981. (IX. 
5.) MT r. 1. § (1) bek., 10. §, 11. § (2) bek., 27/1981. (IX. 5.) MT r. 1. § (3) bek.]. 
BH1990. 74. Jogszabály, alapító határozat vagy okirat ettol eltéro rendelkezése hiányában a szervezeti 
egység (telep) vezetojének jogszabályban eloírt képviseleti jogosultsága a gazdasági bírság ügyekben is 
irányadó. A gazdasági bírságindítvány ezért a telep székhelye szerint illetékes megyei bíróságnál is 
benyújtható [Ptk. 30. § (1)-(2) bek., Pp. 30. § (1) bek., 48. §, 32/1984. (X. 31.) MT r. 7. § (1) bek.]. 
BH1989. 371. Gazdasági bírságindítvány is csak perképességgel rendelkezo jogi- vagy magánszeméllyel 
szemben terjesztheto elo. A cégjegyzékbol törölt cég ellen benyújtott bírságindítvány tárgyában a bíróság 
határozatot nem hozhat, ilyen esetben az indítványt (keresetlevelet) idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, 
illetoleg az eljárást meg kell szüntetni [Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, Ptk. 
568. § (4) bek.]. 
BH1989. 13. I. A perbeli jogképesség és a kereshetoségi jog elhatárolása [Ptk. 8. § (1) bek., Pp 48. §]. 
BH1987. 176. Nincs helye a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának azon címen, hogy a 
keresetet valamely gazdálkodó szervezet jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezeti egysége ellen 
terjesztették elo. Ha ugyanis a keresetlevélbol kitunik annak a gazdálkodó szervezetnek a neve, amelyet a 
szervezeti egység vezetoje képviselhet, úgy a keresetet a gazdálkodó szervezet ellen eloterjesztettnek kell 
tekinteni, ha pedig ez nem állapítható meg, akkor a keresetlevelet hiánypótlásra kell visszaadni [Pp 48. §, 95. 
§ (1) bek., Ptk 30. § (2) bek.]. 
BH1986. 203. II. A létesítmény üzemeltetojét a tervezo és a kivitelezo elleni perlés joga a szerzodéses 
kapcsolat hiányában is megilleti [Ptk. 26. § (2) bek. a) pont, 360. § (1) bek. Pp. 48. § ]. 
BH1982. 213. A tanácsi költségvetési elszámoló hivatal a tanács irányítása alá tartozó költségvetési szerv 
dolgozójával szemben munkáltatói jogokat nem gyakorolhat és nem hozhat a tévesen kifizetett munkabér vagy 
egyéb díjazás visszafizetésére kötelezo határozatot [58/1979. (XII. 24.) PM sz. r. 14. § (2) bek., Ptk. 28. § (2) 
bek., Pp. 48. §, 349. §, 357. § (1) bek.]. 
BH1981. 163. A megbízó - ellenkezo megállapodás hiányában - a saját nevében érvényesítheti a megbízott 
által kötött szerzodés megszegésébol keletkezett igényeket [Pp. 48. §, Ptk. 474. §, 483. § (1) bek.]. 



BH1980. 266. A fél halálával a peres eljárás félbeszakad és a jogi képviseloje részére adott meghatalmazás 
megszunik. A bíróság a jogutód perbelépéséig, illetoleg perbevonásáig - a félbeszakadással kapcsolatos 
rendelkezések és perbeli cselekmények kivételével - egyéb intézkedést nem lehet [Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 111. 
§ (1) bek., 112. §, 349. § (1) bek., Ptk. 22. §, 223. § (3) bek.]. 
BH1978. 226. Az építoközösség nem jogi személy és ennélfogva nincs perbeli jogképessége. Az építoközösség 
által alkalmazott dolgozó a munkabérkövetelését az építoközösség tagjaival szemben érvényesítheti a rájuk 
eso rész arányában [Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 2/1964. (XII. 5.) ÉM sz. r. 5. § (2) bek., Ptk. 574. §, 575. § (1) 
bek.].  
BH1977. 510. Szocialista szervezetekbol alakult - jogi személyiséggel nem rendelkezo - egyszeru társulás, 
amely közös név alatt gazdasági tevékenységet folytat, gazdasági perben félként részt vehet [1970. évi 19. tvr. 
5-7. §-ai, Ptk. 571-578. §-ai, Pp. 48-49. §-ai, 130. § (1) bek. e) pont]. 

49. § (1) A perben mint fél személyesen vagy meghatalmazottja útján az járhat el, akinek a polgári jog szabályai 
szerint teljes cselekvoképessége van, illetoleg, aki a per tárgyáról a polgári jog szabályai szerint érvényesen 
rendelkezhetik (perbeli cselekvoképesség). 

(2) Ha a félnek nincs perbeli cselekvoképessége, valamint akkor is, ha a fél jogi személy, nevében törvényes 
képviseloje jár el. Törvényes képviseloje jár el annak nevében is, akinek részére a cselekvoképesség érintése nélkül 
rendelt gondnokot a gyámhatóság, de csak akkor, ha személyesen nem lép fel. Törvényes képviselo hiányában a fél 
részére a bíróság az ellenfél kérelmére ügygondnokot (74. §) rendel. 

(3) A törvényes képviseletre, valamint arra, hogy a törvényes képviselonek mennyiben van szüksége a per 
viteléhez vagy egyes perbeli cselekményekhez külön felhatalmazásra, az erre vonatkozó külön jogszabályok, 
illetoleg a jogi személy szervezetére vonatkozó rendelkezések irányadók. 

(4) 
A perbeli cselekvoképesség általában a perbeli jogképességhez igazodik azzal azonban, hogy korlátozott 
perbeli cselekvoképesség nincs. A peres fél vagy teljes perbeli cselekvoképességgel rendelkezik, vagy 
cselekvoképtelen. 
A Ptk. 15. §, Ptk. 16. § (1) bekezdésében és Ptk. 17. §-ában írtak szerint cselekvoképtelen személyek perbeli 
cselekményei hatálytalanok, a cselekvoképtelen személy a perben csak törvényes képviseloje útján járhat el. 
Kivétel ez alól, hogy a polgári eljárásjog szabályai szerint a cselekvoképtelen személy a gondnokság alá 
helyezés megszüntetése iránti perben perbeli cselekvoképes, de részére a bíróság a szükséghez képest 
ügygondnokot rendelhet ki (lásd a Pp. 312. §-hoz fuzött magyarázatot). 
A polgári jog szabályai szerint korlátozottan cselekvoképes személy perbeli cselekvoképességgel nem 
rendelkezik, mert korlátozott perbeli cselekvoképességet a polgári eljárásjogunk nem ismer. 
Az elobb említett szabály alól három kivétel van 
1. Perbeli cselekvoképességgel rendelkezik az, aki a per tárgyáról az anyagi jog szabályai szerint érvényesen 
rendelkezhet [a Ptk. 14. § (2) bekezdése szerint a korlátozottan cselekvoképes rendelkezik munkával szerzett 
keresményével. E rendelkezési jog kiterjed arra is, hogy a keresmény alapjául szolgáló munkaviszonnyal 
kapcsolatos perekben eljárhasson. Így az ilyen perekben a munkavállaló perbeli cselekvoképes.] 
2. Személyi állapotra vonatkozó perekben a korlátozottan cselekvoképes személynek is van perbeli 
jogképessége [Pp. 278. §, Pp. 293. § (1), Pp. 302. § (1), Pp. 303. §, Pp. 304. § (2), Pp. 312. § (2)]. Az a 
szabály azonban, mely a korlátozottan cselekvoképes házastárs részére perbeli cselekvoképességet biztosít 
(Pp. 278. §) nem vonatkozik a házassági vagyonjogi perekre. Ezekben ugyanis a korlátozottan cselekvoképes 
házastárs csak törvényes képviseloje útján járhat el (BH1985. 64.). 
3. A személyhez fuzodo jogok érvényesítése iránti perekben a korlátozottan cselekvoképes személynek perbeli 
cselekvoképessége van (Ptk. 81-87. §). 
A perbeli cselekvoképesség szabályai a beavatkozóra is kiterjednek. 
A korlátozottan cselekvoképes személy törvényes képviseloje (gondnoka, kivételesen eseti gondnoka, illetve 
ügygondnoka) útján végezhet perbeli cselekményeket. 
A gyámhatóság - a cselekvoképesség érintése nélkül - gondnokot rendelhet ki a cselekvoképes, de ügyeinek 
vitelében akadályozott személy részére. (pl.: ismeretlen helyen tartózkodó, vagy ismert helye tartózkodó, de 
visszatérésében akadályozott). A gondnok, mint törvényes képviselo járhat el a perben, feltéve, hogy a fél 
személyesen (vagy meghatalmazottja útján) nem lép fel (Ptk. 224. §). 
Ügyeinek vitelében akadályozott személy részére - amennyiben nincs gondnoka - a bíróság rendel ki 
ügygondnokot (Pp. 74. §). 
Törvényes képviselo jár el a jogi személy nevében is. Azt, hogy a törvényes képviselonek szüksége van-e adott 
perbeli cselekményeknél külön felhatalmazásra, a jogi személy szervezeti szabályai határozzák meg. A peres 



eljárásban ezt a bíróságnak vizsgálnia kell, ugyanis a jogi személyeknél eltérhet a képviseleti és az aláírási 
jog szabályozása. 
BH2003. 406. A polgármesteri hivatal rendelkezik ugyan jogi személyiséggel, ez azonban nem jogosítja fel 
arra, hogy az önkormányzatot megilleto jogot a bíróság elott a maga személyében érvényesítse [Pp. 48. §, 49. 
§, 1990. évi LXV. tv. 9. § (2) bek., 81. § (2) bek., 82. § (1) bek.]. 
BH2003. 73. Nem alapozza meg a per tárgyalásának felfüggesztését önmagában az, hogy a fél ellen 
cselekvoképességet korlátozó gondokság alá helyezési eljárás indul [Pp. 49-50. §-ok, 152. § (2) bek.]. 
BH2002. 265. A nagyszülo által jogszeruen befogadott gyermekétol született unoka jogosult az önkormányzati 
lakás bérleti jogviszonyának folytatására - ha a bérlo halálakor életvitelszeruen a lakásban lakott - akkor is, 
ha korábban folyamatos ottlakása a szülok elhatározása miatt - szerzett várományi jogának feladása nélkül - 
úgy szakadt meg, hogy visszaköltözése új befogadás nélkül történt [1993. évi LXXVIII. tv. 21. § (2) bek., 32. § 
(2) bek., Pp. 49. § (2) bek.]. 
BH2000. 73. "Maradványföldek" felszámoló által történo értékesítése miatt az adós szövetkezet volt tagjai 
igényeiket csak a felszámolási eljárás keretében - a felszámolásra irányadó jogszabály rendelkezéseinek 
figyelembevételével - érvényesíthetik [Ptk. 234. § (1) bek., 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 4. § (3) bek., 28. § (2) bek f) 
pont, 1992. évi II. tv. 25. §, 1995. évi XCIII. tv. 1. § (1) bek. b) pont, Pp. 49. § (1) bek.]. 
BH1998. 599. II. Semmisségi okra hivatkozó kereset esetén a perlési jogosultság vagy törvényi felhatalmazás 
alapján, vagy a jogi érdekeltség bizonyítása esetén állapítható meg [Ptk. 200. § (2) bek., Pp. 2. § (1) bek., 49. 
§ (1) bek.]. 
BH1998. 442. II. A jogtanácsosi igazolvány megfeleloen tanúsítja a jogtanácsosnak a bíróságok elotti 
eljárási jogosultságát, ezért a vele jogviszonyban álló féltol külön meghatalmazásra - a képviselet ellátásához 
- nincsen szükség [Pp. 49. § (1) és (3) bek., 67. § (1) bek. i) pont, 73. § (1)-(2) bek.]. 
BH1993. 770. II. Ha az ügyész és a fél perbeli cselekményei (nyilatkozatai, kérelmei) egymástól eltérnek, 
azokat a bíróság a per egyéb adatait is figyelembe véve bírálja el [Pp. 49. § (4) bek.]. 
BH1993. 637. A jogi személy szervezeti egységének vezetoje a perben az egység rendeltetésszeru muködése 
által meghatározott körben a jogi személy képviselojeként jár el, ha jogszabály, alapító határozat vagy okirat 
ettol eltéroen nem rendelkezik. A szervezeti egység megszunése esetén azonban ez a képviseleti jog megszunik. 
Lényeges eljárási szabályt sért ezért a bíróság, ha a szervezeti egységnek a per során való megszunése 
ellenére nem hívja fel a jogi személyt arra, hogy a perbeli képviseletérol gondoskodjék, hanem ennek 
mellozésével ítéletet hoz [Pp. 49. § (2) bek., Ptk. 30. § (1) és (2) bek.]. 
BH1993. 236. A cselekvoképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy kártérítési igényre vonatkozó 
keresetet csak törvényes képviseloje útján terjeszthet elo [Pp. 49. §.] 
BH1992. 800. A nappali tagozaton iskolai képzésben részt vevokkel kötött tanulmányi szerzodéssel 
kapcsolatos jogvita eldöntése az általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik. A kiskorú édesanyja által 
benyújtott keresetlevél téves elutasítása perbeli jogképesség hiánya okából idézés kibocsátása nélkül [Pp. 48. 
§, 49. § (2) bek., 67. § (1) bek., 129. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, Ptk. 9. §, 12. § (2) bek., 2/1985. (II. 
16.) MM r. 14. §]. 
BH1992. 107. I. A fél ellen megindított gondnokság alá helyezési eljárás önmagában nem ad alapot a 
tárgyalás felfüggesztésére [Pp. 49. § (1) bek., 50. §, 152. § (2) bek.]. 
BH1992. 107. II. A perbeli cselekvoképesség általában a polgári jogi cselekvoképességhez igazodik azzal az 
eltéréssel, hogy korlátozott perbeli cselekvoképesség nincs [Pp. 49. § (1) bek., 312. § (2) bek., Ptk. 12-18. §, 
85. § (2) bek.]. 
BH1991. 107. A semmis szerzodéssel kapcsolatos perindítási lehetoséget vagy a jogi érdekeltség (jogviszony) 
vagy a perlési jogosultságot biztosító törvényi (jogszabályi) felhatalmazás alapozza meg [Pp 2. § (1) bek., 49. 
§ (1) bek., 123. §, Ptk 234. § (1) bek.]. 
BH1989. 63. A Muvészeti Alap által indított perben az alperes viszontkeresetet emelhet. A viszontkereseti 
követelésben azonban csak a Muvészeti Alap által érvényesített igény jogosultját lehet marasztalni [43/1983. 
(XI. 20.) MT sz. r. 2. §. (3) bek., Pp 49. §. (4) bek., 125. §. (2) bek., 147. §. (1) bek.]. 
BH1984. 446. II. Ha az ügyész és a fél perbeli cselekményei (nyilatkozatai, kérelmei stb.) eltérnek, azokat a 
bíróság a per egyéb adatait is figyelembe véve bírálja el. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha 
ügyész és a fél perbeli nyilatkozatai a keresetnek az ügyész által történt felemelése tekintetében térnek el 
egymástól [Pp. 49. § (4) bek., XXVII. sz. PED]. 
BH1984. 193. Az anya nem képviselheti gyermekét olyan ügyben, amelynek tárgya annak megállapítása, hogy 
az anya férje vagy volt férje a gyermeknek nem apja. Ilyen per indítására a gyámhatóság által a törvényes 
képviselet ellátása céljából kirendelt eseti gondnok jogosult [Pp. 49. §, Csjt. 87. § (1) bek., 1/1974 (VI. 27.) 
OM sz. r. 176. §]. 



BH1980. 148. I. Az ügyésznek a perben történt fellépése esetén a bíróság a felek egyezséget csak az ügyész 
nyilatkozatának beszerzése után hagyhatja jóvá [Pp. 2/a. § (1) bek., 49. § (4) bek., XXVII. sz. PED, PK 260. 
sz.]. 
BH1978. 341. Ha a szülo saját nevében indít pert, de a keresetlevélbol kitunik, hogy a követelés nem ot, 
hanem a kiskorú gyermekét illeti meg, keresetét úgy kell tekinteni mint amelyet a kiskorú nevében, annak 
törvényes képviselojeként terjesztett elo [Pp. 49. § (1) és (2) bek., 3. § (1) bek., 146. § (3) bek., Ptk. 14. § (2) 
bek.]. 
BH1977. 510. Szocialista szervezetekbol alakult - jogi személyiséggel nem rendelkezo - egyszeru társulás, 
amely közös név alatt gazdasági tevékenységet folytat, gazdasági perben félként részt vehet [1970. évi 19. tvr. 
5-7. §-ai, Ptk. 571-578. §-ai, Pp. 48-49. §-ai, 130. § (1) bek. e) pont]. 
BH1977. 70. Ha a félnek nincs perbeli cselekvoképessége, a törvényes képviselet hiánya pótolható. A 
cselekvoképesség hiánya az érdekelt személy jogképességét nem érinti (Pp. 49. §). 

50. § (1) A felek perbeli jog- és cselekvoképességét, valamint a törvényes képviselonek ezt a minoségét, ha ezek 
iránt kétség merül fel, a bíróság az eljárás bármely szakában hivatalból vizsgálja. A bíróság ugyancsak az eljárás 
bármely szakában hivatalból vizsgálja azt, hogy a törvényes képviselonek a per viteléhez vagy az egyes perbeli 
cselekményekhez esetleg szükséges külön felhatalmazása igazolva van-e. 

(2) A perbeli jog- és cselekvoképesség, a törvényes képviselet, illetoleg a felhatalmazás igazolása nem szükséges, 
ha az köztudomású, vagy ha arról a bíróságnak hivatalos tudomása van. 

A perbeli jog és cselekvoképesség és a törvényes képviselet az egész eljárás során hivatalból vizsgálandóak, 
ha ez iránt kétség merül fel. Jogképesség hiánya esetében ugyanis nincs per, a perbeli cselekvoképességgel 
nem rendelkezo fél pedig joghatályos perbeli cselekményeket nem végezhet. 
A törvényes képviselet hiányában történo eljárás lényeges eljárási szabályt sért, a per másodfokú eljárásában 
történo észlelés az elso fokú ítélet hatályon kívül helyezését vonja maga után [Pp. 252. § (2)]. 
A törvényes képviselet hiánya azonban az elso fokú eljárás során orvosolható, ha másként nem, ügygondnok 
kirendelésével (lásd a Pp. 74. §-ához fuzött magyarázatot). 
Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a felek perbeli jogképességét, cselekvoképességét - bár e 
tekintetben kétség merül fel - nem vizsgálja (BH1994. 689. és BH1983. 405.). 
Ha nincs törvényes képviselo, de az ellenfél nem kéri ügygondnok kirendelését, a pert meg kell szüntetni [Pp. 
157. § b)]. Ha a bíróság a hiányt már a keresetlevél megvizsgálásakor észleli, eredménytelen hiánypótlás 
esetében a Pp. 130. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltak alkalmazására kerül sor. 
Ha a bíróság kiskorú törvényes képviseletének hiányát észleli, megkeresés útján kell intézkednie, hogy a 
gyámhatóság a kiskorú részére eseti gondnokot rendeljen ki. 
Jogi személy jogutód nélküli megszunése esetében a per megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha a 
feloszlatást kimondó határozat jogeros (BH1991. 436.). 
Meghalt személy perbevonására, részére ügygondnok kirendelésére nincs lehetoség, hiszen perbeli 
jogképességgel nem rendelkezo személy a per résztvevoje nem lehet. Ilyen esetben tehát nem az eljárás 
félbeszakadására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, hanem - attól függoen, hogy a bíróság mikor szerzett 
tudomást arról a tényrol, hogy a perindításkor a peres fél már meghalt, a Pp. 130. §-ában, a Pp. 157. §-ában, 
illetve a Pp. 251. §-ában írt rendelkezések kerülhetnek alkalmazásra. 
BH2003. 73. Nem alapozza meg a per tárgyalásának felfüggesztését önmagában az, hogy a fél ellen 
cselekvoképességet korlátozó gondokság alá helyezési eljárás indul [Pp. 49-50. §-ok, 152. § (2) bek.]. 
BH2001. 521. Az APEH területi szerveit (megyei igazgatóságait) sem jogszabály, sem annak felhatalmazása 
alapján más rendelkezés nem nyilvánította jogi személlyé. Így a megyei igazgatóságok polgári jogi 
jogképesség hiányában polgári perben félként nem járhatnak el [Ptk. 28. § (3) bek., 29. § (1) bek., 30. § (1) 
bek., 36. § (1) bek., Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 251. § (1) bek., 55/1991. 
(IV. 11.) Korm. r. 1. § (3) bek.]. 
BH1999. 370. A jogképesség vizsgálatára irányuló felhívás teljesítésének elmulasztása nem nyújt alapot a per 
megszüntetésére, ha a felhívó végzés a jogkövetkezményekre való figyelmeztetést nem tartalmazza [Pp. 50. § 
(1) bek.]. 
BH1999. 31. I. A hitelezoi választmánynak - jogszabályon alapuló - "perbeli" jogképessége csak a 
felszámolási eljárásban biztosított, ez polgári perben nem érvényesül. Az egyes hitelezok az adóssal szemben 
szerzodésbol eredo követeléseiket csak a saját nevükben beadott keresetekkel érvényesíthetik [Pp. 50. § (1) 
bek., 67. § (1) bek. b) pont, 1986. évi 11. tvr.  (Ftvr.) 3. § (3) bek., 26-27. §]. 
BH1998. 244. A felszámolási eljárásban is hivatalból kell vizsgálnia a bíróságnak az eljárásban szereplo 
hitelezo perbeli jogképességét. Tekintettel arra, hogy az IM Cégnyilvántartási és Céginformációs 
Szolgálatának nyilvántartása nem közhiteles, ezért vita esetén a cégbíróság megkeresése útján kell a fél 



jogképességét tisztázni [Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. 24. § (1) bek., 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 3. § c) 
pont, 18/1995. (IX. 15.) IM r. 2. § (2) bek.]. 
BH1997. 544. A peres felek perbeli jog- és cselekvoképességét a bíróságok az eljárás egész folyamata alatt - 
így a felülvizsgálati eljárásban is - hivatalból kötelesek vizsgálni [Pp. 50. § (1) bek., 157. § (1) bek e) pont, 
275/B. §, Ptk. 30. § (1)-(2) bek]. 
BH1996. 431. A magyar állam tulajdonába került ingatlannal kapcsolatos "törlési" kereset eloterjesztésének 
feltételei. [1949. évi 20. tvr., 1972. évi 31. tvr. 30. § (1) bek. a) pont, 31. § (1) bek., Ptk. 27. §, Pp. 50. §]. 
BH1995. 51. A cégjegyzékbe bejegyzett szövetkezet esetében a bíróság a pert arra hivatkozással nem 
szüntetheti meg, hogy a szövetkezet nem rendelkezik perbeli jogképességgel, mert megalakulása a 
jogszabályok eloírásainak megsértésével történt [Ptk. 28. § (3) bek. és 38. §, Pp. 48. § és 50. § (1) bek., 1989. 
évi 23. tvr. 2. § (1) bek.]. 
BH1994. 689. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a felperes perbeli jogképességét - amennyiben ez 
iránt kétség merül fel - nem vizsgálja meg hivatalból. Jogi személy nevében az egységének vezetoje csak az 
egység rendeltetésszeru muködése által meghatározott körben járhat el képviseloként [Ptk. 28. § (3) bek., 30. 
§ (1)-(2) bek., Pp. 48. §, 50. § (1) bek.]. 
BH1994. 669. Az építoközösség nem jogi személy, és közös név alatt sem indíthat pert [Ptk. 578/B. §, Pp. 48. 
§, 50. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 275. § (2) bek.] 
BH1992. 386. Meghalt személy alpereskénti perbe vonására, részére ügygondnok kirendelésére nincs jogi 
lehetoség [Ptk. 22. §, Pp. 3. § (1) bek., 48. §, 50. § (1) bek., 74. §, 101. § (2) bek., 102. § (3) bek.]. 
BH1992. 107. I. A fél ellen megindított gondnokság alá helyezési eljárás önmagában nem ad alapot a 
tárgyalás felfüggesztésére [Pp. 49. § (1) bek., 50. §, 152. § (2) bek.]. 
BH1991. 436. Jogi személy jogutód nélküli megszunése miatt a per megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, 
ha a feloszlatást kimondó határozat jogeros [Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 1957. évi IV. tv. 3. § (2) bek., 62. § (1) 
bek.]. 
BH1991. 318. A perbeli jogképesség vizsgálatának kérdései [Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont]. 
BH1989. 371. Gazdasági bírságindítvány is csak perképességgel rendelkezo jogi- vagy magánszeméllyel 
szemben terjesztheto elo. A cégjegyzékbol törölt cég ellen benyújtott bírságindítvány tárgyában a bíróság 
határozatot nem hozhat, ilyen esetben az indítványt (keresetlevelet) idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, 
illetoleg az eljárást meg kell szüntetni [Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, Ptk. 
568. § (4) bek.]. 
BH1989. 313. A kiskorú bérlo lakásbérleti jogviszonyának a bér nem fizetése miatti felmondása folytán 
keletkezo perben nem lehet képviselo az a személy, aki mint a kiskorú törvényes képviseloje vagyonkezelési 
kötelezettségeinek megszegésével nem gondoskodott a kiskorút terhelo lakbér kifizetésérol. Ebben az esetben 
a gyámhatóság megkeresésével eseti gondnokot kell kirendelni [Csjt 87. § (1) bek., Ptk 225. § (1) bek., Pp 50. 
§ (1) bek., 1/1971. (II. 8.) Korm. r. 71. § (1) bek. a) pont]. 
BH1984. 314. I. A felek perbeli jog- és cselekvoképességét - ha ez iránt kétség merül fel - a bíróságnak az 
eljárás bármely szakában hivatalból kell vizsgálnia [Pp. 50. § (1) bek.]. 
BH1983. 405. I. A felek a perbeli cselekvoképességét, valamint a törvényes képviselonek ezt a minoségét - ha 
ezek tekintetében kétség merül fel - a bíróság az eljárás bármely szakában hivatalból köteles vizsgálni. A 
törvényes képviselo nem járhat el, ha közte és a képviselt között érdekellentét áll fenn. [Pp. 50. § (1) bek., Ptk. 
225. § (1) bek., Csjt. 87. § (1) bek.]. 
BH1980. 266. A fél halálával a peres eljárás félbeszakad és a jogi képviseloje részére adott meghatalmazás 
megszunik. A bíróság a jogutód perbelépéséig, illetoleg perbevonásáig - a félbeszakadással kapcsolatos 
rendelkezések és perbeli cselekmények kivételével - egyéb intézkedést nem lehet [Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 111. 
§ (1) bek., 112. §, 349. § (1) bek., Ptk. 22. §, 223. § (3) bek.]. 
BH1978. 226. Az építoközösség nem jogi személy és ennélfogva nincs perbeli jogképessége. Az építoközösség 
által alkalmazott dolgozó a munkabérkövetelését az építoközösség tagjaival szemben érvényesítheti a rájuk 
eso rész arányában [Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 2/1964. (XII. 5.) ÉM sz. r. 5. § (2) bek., Ptk. 574. §, 575. § (1) 
bek.].  

Pertársaság 

51. § Több felperes együtt indíthat pert, illetoleg több alperes együtt perelheto, ha: 
a) a per tárgya olyan közös jog, illetoleg olyan közös kötelezettség, amely csak egységesen döntheto el, vagy ha a 

perben hozott döntés a pertársakra a perben való részvétel nélkül is kiterjedne; 



PK 10. szám 

b) Valamennyi tulajdonostársnak perben kell állnia. Ha valamelyik fél azt 
állítja, hogy ingatlan-nyilvántartáson kívül tulajdonjogot vagy az ingatlanra 

kötelmi igényt szerzett, lehetoséget kell nyújtani arra, hogy a tulajdonjog 
bejegyzésének hiányát még a per folyamata alatt pótolja. 

c) Perbe kell vonni az özvegyi jogra, más haszonélvezetre, használatra 
jogosultakat, a bejegyzett tartási és életjáradéki jog jogosultját, s ha a 

jelzálogjog nem az egész ingatlant terheli, akkor az ilyen jognak a jogosultját 
is. 

PK 142. szám 

Ha a tartásra kötelezett keresetének ötven százalékát a korábbi bírói ítéleten 
vagy bírói egyezségen alapuló gyermektartási kötelezettségek már teljesen 
kimerítették, újabb gyermektartási kötelezettség megállapításánál a Pp. 51. §-
ának a) pontjában foglalt rendelkezésre tekintettel valamennyi érdekeltnek 
perben kell állnia. Ezt a felpereshez intézett megfelelo felhívással, a 
szükséghez képest pedig az ügyész fellépésével (Pp. 2/A. §) kell biztosítani. A 
kereseti kérelem a többi tartásra jogosulttal szemben a javukra megállapított 
tartásdíj összege leszállításának a turésére irányul. 

PK 277. szám 

Azokban a perekben, amelyeknek a tárgya a találmány szerzosége, illetve a 
szabadalmi igény részaránya, mindazoknak perben kell állniuk, akiket a 
szabadalmi iratok feltalálóként, illetve szabadalmasként tüntetnek fel, továbbá 
akik a találmány szerzoségére, illetve a szabadalomra igényt tartanak. 

b) a perbeli követelések ugyanabból a jogviszonyból erednek; 
c) a perbeli követelések hasonló ténybeli és jogi alapból erednek, és ugyanannak a bíróságnak az illetékessége a 

40. § rendelkezéseinek alkalmazása nélkül is mindegyik alperessel szemben megállapítható. 
Amennyiben a per tárgya a felek közötti több jogviszony, vagy egy jogviszony, de az két, vagy több alanyú, 
keresethalmazról beszélünk 
A keresethalmaz lehet tárgyi, amikor a felperes az alperessel fennálló több jogviszonyával kapcsolatban 
érvényesít igényt, s lehet alanyi, amikor egy felperesnek több alperes ellen, vagy több felperesnek egy, vagy 
több alperes elleni igényét tartalmazza a kereset. Amennyiben több felperes és alperes áll a perben és a per 
tárgya is több jogviszonyból ered, vegyes keresethalmazról beszélünk 
A pertársaság alanyi keresethalmaz, amikor felperesi, alperesi, vagy mindkét pozícióban több személy van. 
A pertársaság a felperes keresete, vagy jogszabály kötelezo rendelkezése folytán jöhet létre. 
Kényszeru, vagy szükségszeru a pertársaság akkor, ha a per tárgya csak valamennyi érdekelt perben 
állásával döntheto el. 
Ilyen esetben a pertársaság hiánya, tehát az, hogy a felperes a bíróság felhívása ellenére valamennyi felet 
nem állítja perbe, a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítását vonja maga után, illetve a per 
megszüntetését (Pp. 130. §, Pp. 157. §). 



Leggyakoribb esetei ez utóbbinak a közös tulajdon megszüntetése iránti perek. A Legfelsobb Bíróság PK 10. 
számú állásfoglalásában külön is felhívta a figyelmet arra, hogy ingatlan közös tulajdonának megszüntetése 
iránti perekben perben kell állnia valamennyi tulajdonostársnak. Perbe kell vonni az özvegyi jogra, más 
haszonélvezetre, használatra jogosultat, a bejegyzett tartási és életjáradéki jog jogosultját, s ha a jelzálogjog 
nem az egész ingatlant terheli, ennek a jognak a jogosultját is. Amennyiben valamelyik fél azt állítja, hogy 
ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonjogot, vagy az ingatlanra kötelmi igényt szerzett, lehetoséget kell adni 
arra, hogy a tulajdonjog bejegyzésének hiányát még a per folyamata alatt pótolja. 
A körülményektol függ, hogy más érdekelt perbevonása is szükségszeru-e (például: amennyiben az ingatlan 
közös tulajdonának megszüntetését természetbeni megosztással kéri a felperes, nem mellozheto a szolgalmi 
jog jogosultjának perbevonása is). 
Ugyancsak szükségszeru pertársaságot eredményez: ha a tartásra kötelezett keresetének ötven százalékát a 
korábbi bírói ítéleten vagy bírói egyezségen alapuló gyermek tartási kötelezettségek már teljesen kimerítették, 
újabb gyermektartási kötelezettség megállapításánál a Pp. 51. §-ának a) pontjában foglalt rendelkezésre 
tekintettel valamennyi érdekeltnek perben kell állnia (Legfelsobb Bíróság PK 142. számú állásfoglalás). 
Azokban a perekben, amelyeknek a tárgya a találmány szerzosége, illetve a szabadalmi igény részaránya, 
mindazoknak perben kell állniuk, akiket a szabadalmi iratok feltalálóként, illetve szabadalmasként tüntetnek 
fel, továbbá akik a találmány szerzoségére, illetve a szabadalomra igényt tartanak (Legfelsobb Bíróság PK 
277. számú állásfoglalás). 
Nem keletkezik feltétlenül egységes pertársaság egyetemlegesen kötelezettek esetén, hiszen az 
egyetemlegességbol eredoen a felperesnek jogában áll, de nem köteles valamennyi kötelezettel szemben a pert 
megindítani. 
Minden olyan esetben, amikor nem anyagi jogi feltétel az összes érdekelt perben állása, a pertársaság 
célszeruségen alapul, ilyenkor annak létrejötte a felperes akaratán múlik. 
A pertársaság már a keresetlevél benyújtásakor létrejöhet azzal, hogy a keresetlevelet több felperes nyújtja 
be, illetve amennyiben több alperes ellen nyújtják be, a keresetlevélnek az alperesek részére történo 
kézbesítésével. 
Létrejöhet a pertársaság a per folyamán is, a kereset kiterjesztése, illetve felperesi pertársak perbelépése 
útján. Mindez azonban csak az elso fokú eljárás során történhet, ugyanis a Pp. 247. § tiltó rendelkezése a 
kereset változtatást, s így a kereset kiterjesztését is tiltja a másodfokú eljárásban. 
A másodfokú eljárás során is keletkezhet azonban pertársaság mégpedig jogutódlás eredményeként. 
Az e § b) és c) pontjában szabályozott pertársaságot egyszeru pertársaságnak nevezzük. 
A b) pont szerinti pertársaság létesítheto, ha nincs szó közös jogról, vagy kötelezettségrol, de a felek jogai, 
vagy kötelezettségei ugyanabból a jogviszonyból erednek. 
A c) pont alá eso pertársaságnál a kapcsolat még lazább, ezért külön elofeltétel a bíróság illetékessége a Pp. 
40. § alkalmazása nélkül is. 
Hasonló a jogi alap, ha valamennyi peres féllel szemben támasztott igény ugyanazon a jogszabályon alapszik. 
A ténybeli alap hasonlóságát esetenként külön kell vizsgálni. Ha a több kereset elbírálásához egészben vagy 
nagyrészt azonos bizonyítás szükséges, a ténybeli hasonlóság fennáll. 
Néhány példa a bírói gyakorlatból 
A korlátolt felelosségu társaság társasági szerzodésének érvénytelenségére alapított kártérítési igény esetén - 
speciális jogszabály alapján- a társaság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. Az ilyen követelés a 
társaság megjelölt tagjai között egységes pertársaságot hoz létre (BH1994. 203.). 
A váltófoadós (elfogadó, kiállító) és a megtérítési váltóadós felelossége a váltótartozásért nem azonos, 
kifogásolási lehetoségük is eltéro, ezért - kötelezettként - nem alkothatnak egységes pertársaságot (BH1993. 
753.). 
Ha a több jogi személyt elmarasztaló egyetlen közigazgatási határozat bírói felülvizsgálatát nem valamennyi 
érdekelt kéri, és a felek magatartása önállóan is értékelheto, nem jön létre a felek között kényszeru 
pertársaság (BH1993. 323.). 
Egy kibocsátó különbözo váltóinak kötelezettjei nem minosülnek egységes pertársaknak (BH1992. 325.). 
Az örököstársak nem egységes pertársak (BH1988. 102.). 
A leltárhiány megtérítésére kötelezo határozat keresettel való megtámadása esetén a megtérítésre kötelezettek 
között nem jön létre egységes pertársaság (BH1979. 435.). 
A gazdasági társaság és tagjainak együttes perlése esetén felelosségük jogalapja közös, a jogvita csak 
egységesen bírálható el, a közöttük fennálló pertársaság egységes (BH1997. 235.). 
A házastársak között az általuk a házastársi vagyonközösség körében kötött jogügyletbol eredo jogvitában 
egységes pertársaság keletkezik (BH1978. 25l.). 



Az egységes pertársaságnak a perköltség tekintetében hozandó döntés szempontjából jelentosége van, hiszen 
csak az egységes pertársakat lehet egyetemlegesen kötelezni a perköltség megfizetésére, egyéb pertársak 
között a perköltséget érdekeltségük arányában kell osztani (BH1984. 22.). 
BH2003. 499. A családi pótlékot és a gyermekgondozási segélyt a kár összegének a megállapításánál a 
kártérítés címén járadékra jogosult gyermek terhére nem lehet figyelembe venni; ezek a járulékok ugyanis 
nem a gondozásra szoruló gyermeket, hanem - a gyermekneveléssel kapcsolatos terhek enyhítése érdekében - 
az ot ellátó szülot illetik meg [1997. évi LXXX. tv. 14. §, 1998. évi LXXXIV. tv., Pp. 51. § a)-b) pont, 64. § (3) 
bek., 164. § (2) bek., 206. § (1) bek., 229. § (1) bek., Legf. Bír. PK. 47. és 195. sz. állásfogl.] 
BH2003. 424. I. A felszámoló által a Cstv. 40. §-a alapján indított perben alperesként valamennyi szerzodo 
félnek, tehát a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek is perben kell állnia. Nem pótolja ezt a 
felszámoló pernyertessége érdekében való beavatkozás [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-
nyel módosított 1991. évi IL. tv. 40. § (1) bek. a) pont, Pp. 51. § a) pont, 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) 
pont]. 
BH2003. 329. A termeloszövetkezetbol csoportosan kiváló tagokat együttesen megilleto vagyonrész 
vonatkozásában a csoporthoz tartozó személyek között közös tulajdon keletkezik. Ezért a csoportosan kiválók 
olyan szükségképpeni pertársak, akiknek perben állása nélkül a csoportot megilleto vagyonrész tárgyában 
keletkezett jogvita nem bírálható el [Ptk. 139. §, 141. §, 1992. évi II. tv. 31. §, 34. § (1) bek., Pp. 51. § a) pont, 
130. § (1) bek. g) pont, 132. § (1) bek., 157. § a) pont, 1990. évi XCIII. tv. 57. § (1) bek. a) pont]. 
BH2003. 294. A felszámolási eljárásban az adós résztulajdonosa által ebben a minoségben benyújtott 
kifogást alanyi jogosultság hiányában el kell utasítani. Ez esetben a további feltételek fennállását - 
kifogásolási határido stb. - szükségtelen vizsgálni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel 
módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 3. § (1) bek. c) pont, 6. § (2) és (4) bek., 8. § (1) bek., 51. § 
(1) bek., Pp. 3. § (2) bek., 51. § a) pont, 130. § (1) bek. b), g) és j) pont]. 
BH2003. 126. III. Ha az egységes pertársak közül csak az egyik kötött választottbírósági szerzodést, az vele 
szemben betarthatatlannak minosül. Valamennyi egységes pertárssal szemben a rendes bíróságnak kell 
eljárnia [Pp. 51. § a) pont]. 
BH2003. 71. A vadászterület tulajdonosainak egymás közti jogviszonyára a Ptk.-nak a közös tulajdonra 
vonatkozó szabályait - a Vtv.-ben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni. [1986. évi LV. tv. (Vtv.) 2. § (2) bek., 
14. §, Pp. 51. § a) pont]. 
BH2002. 27. II. A felszámoló által az adós vagyonának értékesítése során megkötött adásvételi szerzodés 
megtámadására irányuló kérelem kifogásként nem bírálható el. Ez esetben a kérelem érdemi vizsgálat nélküli 
elutasításának van helye [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek., Pp. 
51. § a) pont, 130. § (1) bek. b) pont]. 
BH2001. 285. III. Az egyetemleges felelosség és az egységes pertársaság viszonya [Ptk. 337. § (1) bek., Pp. 
51. § a) pont, 52. §]. 
BH2001. 270. II. A találmánybitorlási perben a szabadalmas mellett a feltalálóknak is perben kell állniuk 
[Pp. 51. § a) pont, PK 277.]. 
BH2000. 368. A felszámoló által az adós vagyonának értékesítése során kötött szerzodést sérelmezo 
hitelezonek pert kell indítania az adós gazdálkodó szervezettel és a vevovel szemben. A szerzodés kifogásolási 
eljárás keretében nem támadható meg [1991. évi IL. tv. 48. §, 51. §, Pp. 51. § a) pont]. 
BH2000. 242. A sírhelyhasználati jog sajátos, kegyeleti jellegu intézmény, nem azonosítható a vagyoni jellegu 
használati jogokkal [Ptk. 84. § (1) bek. e) pont, 85. § (3) bek. 355. § (4) bek., 10/1970. (IV. 11.) ÉVM-EüM. r. 
37. §, Pp. 51. § a) pont, 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) pont, 212. § (1) bek.]. 
BH1999. 158. Társasháztulajdont érinto szerzodés érvénytelenségének megállapítása iránti perben a 
szerzodést köto valamennyi félnek perben kell állnia [Ptk. 149. §., Pp. 51. § a) pont]. 
BH1998. 535. I. Az alperesek közötti vételi szerzodés érvénytelenségét megállapító ítélet szerzodéses 
viszonyukból eredo közös jogról és kötelezettségrol is rendelkezik. Ezért egyikük fellebbezését vagy 
felülvizsgálati kérelmét a másikukra is kiható hatállyal eloterjesztettnek kell tekinteni [Pp. 51. § a) pont, 52. § 
(1) bek.]. 
BH1998. 448. II. Több hitelezonek azonos adós ellen indított felszámolási eljárásában a hitelezok csak 
"egyszeru pertársak", ezért a kérelmeiket is ezt figyelembe véve kell elbírálni. Ha valamelyik hitelezo esetében 
az adós fizetésképtelensége nem állapítható meg, vele kapcsolatban az eljárás soron kívüli megszüntetésének 
van helye [mód. Cstv. 6. § (2) bek., 27. § (2) és (4) bek., 28. § (2) bek. e) pont, 34. § (2) bek., Pp. 51. § c) 
pont]. 
BH1998. 396. I. A felszámolási eljárásban a hitelezo megállapításra irányuló igényt nem érvényesíthet [1991. 
évi IL. tv. (Cstv.) 48. § (2) bek., 51. § (3) bek., Pp. 51. § a) pont]. 



BH1998. 221. A közös tulajdont érinto minden olyan igény, amely szükségessé teheti az alapító okiratnak a 
tulajdoni részarányokat módosító megváltoztatását és ennek ingatlan-nyilvántartási átvezetését, csak 
valamennyi ingatlan-nyilvántartási érdekelt perben állása mellett bírálható el [Ptk. 5. § (3) bek., Pp. 51. § a) 
pont]. 
BH1998. 177. II. A kötelesrész kiadására irányuló perben a kötelezettek között nem egységes, hanem 
egyszeru pertársaság áll fenn [Pp. 51. § a) és b) pontok]. 
BH1998. 137. II. Ha az alperesek között egységes pertársaság van, az egyik alperes által benyújtott 
felülvizsgálati kérelem alapján hozott határozat a többi alperesi pertársra is kihat [Pp. 51. § a) pont, 52. § (2) 
bek.]. 
BH1997. 235. A gazdasági társaság és tagjainak együttes perlése esetén felelosségük jogalapja közös, a 
jogvita csak egységesen döntheto el, a közöttük fennálló pertársaság egységes [1988. évi VI. tv. (Gt.) 75. § (2) 
bek., Pp. 51. § a) pont.]. 
BH1996. 645. A felek jogai egységes pertársaság esetén [Pp. 51. §. a) pont]. 
BH1996. 540. A kötelezettek egyetemlegessége nem hoz létre szükségképpen egységes pertársaságot [Pp. 51. 
§ a) pont, Ptk. 337. § (1) bek.]. 
BH1995. 662. A felszámolási eljárás közzétételét (kezdo idopontját) követoen is eloterjesztheto keresetlevél az 
olyan adásvételi szerzodés hatálytalanságának megállapítása iránt, amelyet a felszámolás alatt álló 
gazdálkodó szervezet harmadik személlyel még az említett idopontot megelozoen kötött [1986. évi 11. tvr.  3. 
§, 17. § (4) bek., Pp. 51. §]. 
BH1995. 233. Az alperesek egyetemleges marasztalására vonatkozó kereseti kérelem esetén keletkezo, a Pp. 
51. §-ának a) pontja szerinti pertársaság folytán az alperesek továbbra is a perben maradnak, ha a 
másodfokú bíróság az egyes kereseti kérelmek felol részítéletében jogerosen dönt, más kereseti igények 
tárgyában viszont új eljárást rendel el [Pp. 51. § a) pont, Pp. 213. § (2) bek.]. 
BH1995. 232. A váltón szereplo kezességvállaló nyilatkozat aláírójának - állított - névhamisítása 
büntetoeljáráson kívül is bizonyítható, ezért a váltójogi per tárgyalása felfüggesztésének alapjául még 
váltóhamisítás címén indult büntetoeljárás sem szolgálhat [Pp. 51. § a) pont, 152. § (1) bek., 1/1965. (I. 24.) 
IM r. 7. §]. 
BH1995. 172. Váltóköveteléssel szembeni kártérítési beszámítási kifogás. A váltókötelezettek egyetemleges 
felelossége önmagában nem teremt közöttük egységes pertársaságot [Ptk. 296. § (2) bek., Pp. 51. § b) pont, 
1/1965. (I. 24.) IM r. 15. § (1) bek., 38. §, 44. és 44/A. §-ok, 45. § (1)-(6) bek., 47. § (1) bek., 48. §, 49. §]. 
BH1995. 151. I. A személyhez fuzodo jogában megsértett személy választása szerint indíthat pert a kiadó, a 
lapalapító, a szerkeszto, az újságíró, a nyilatkozattevo vagy az olvasói levelet író személy, illetoleg 
valamennyiük ellen [Ptk. 78. §, Pp. 51. § b) pont]. 
BH1995. 151. II. Ugyanazon valótlan tényállítások miatt több alperes ellen indított perben azok a személyek, 
akiket a bíróság a személyhez fuzodo jogok megsértése miatt marasztalt, olyan pertársaságot alkotnak, akikre 
a pertárs által eloterjesztett felülvizsgálati kérelem alapján hozott döntés kiterjed [Ptk. 84. §, Pp. 51. § a) 
pont, 270. § (1) bek.]. 
BH1995. 151. III. A személyhez fuzodo jogok megsértése esetén indított polgári perben kiszabható, közérdeku 
célra fordítható bírság a keresetindítás járulékos következménye, ezért a pertárgy értékének és a perköltség 
összegének a megállapításánál nem lehet figyelembe venni [Ptk. 84. § (2) bek., 1986. évi II. tv. (St.) 19. § (4) 
bek., Pp. 51. § a) pont]. 
BH1994. 616. Ha egységes pertársaság esetén a felperes keresetétol az egyik alperessel szemben eláll, és az 
elálláshoz az alperes hozzájárul, a bíróság a felperes kérelmére az említett alperessel szemben köteles a pert 
megszüntetni, nem jogosult tehát vizsgálni azt, hogy az elállás mennyiben "indokolt" [Pp. 2. § (1) bek., 51. §, 
157. §, 160. §]. 
BH1994. 606. II. Eltéro nemzetközi megállapodás hiányában a külföldi felperes az alperes kívánságára akkor 
is köteles perköltség-biztosítékot adni, ha pertársa belföldi személy [Pp. 51. § a) pont, 89. § (1) bek. 90. § (1) 
bek., 12/1991. (IX. 29.) IM. r. l. § d) pont]. 
BH1994. 423. I. Keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító jogeros végzés ellen benyújtott 
felülvizsgálati kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 24. § (1) bek., 51. § a) pont, 123. §, 130. § (1) bek. j) 
pont.]. 
BH1994. 310. Vegyes tulajdonú társasház pincehelyiségének bérletével kapcsolatos jogvita elbírálásának 
szempontjai [Ptk. 215. § (3) bek., 334. §, 361. § (1) bek., Pp. 51. § a) pont, 52. § (1) bek., 152. § (2) bek.]. 
BH1994. 203. I. A korlátolt felelosségu társaság társasági szerzodésének érvénytelenségére alapított 
kártérítési igény esetén - a speciális jogszabály alapján - a társaság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen 



felelnek. - Az ilyen követelés a társaság megjelölt tagjai között egységes pertársaságot hoz létre [1988. évi VI. 
tv. 162. § (2) bek., Ptk. 237. § (1) bek., 339. §, Pp. 51. § a) pont). 
BH1994. 102. I. A felszámolási hirdetmény közzététele után akár a váltó foadósa, akár visszkereseti adósa 
ellen per nem indítható, a váltóhitelezo is csak a felszámolási eljárás keretében érvényesítheti a követelését. 
Ebben az eljárásban a felszámolás alatt nem álló kötelezettel szemben kártérítési igény nem érvényesítheto 
[1991. évi IL. tv. 4. § (1) bek., 6. § (1) bek., 38. § (3) bek., Pp. 51. § c) pont]. 
BH1993. 753. A váltófoadós (elfogadó, kiállító) és a megtérítési váltóadós felelossége a váltótartozásért nem 
azonos, kifogásolási lehetoségük is eltéro, ezért - kötelezettként - nem alkothatnak egységes pertársaságot - A 
váltókezes jogállása [Pp. 51. § a)-b) pont, 52. §, 53. § (1) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. 32. § (1) és (3) bek., 47. 
§ (1) bek., 48-49. §]. 
BH1993. 608. Bírósági ítélettel hatályon kívül helyezett törvénysérto államigazgatási határozat alapján 
bejegyzett tulajdonszerzés miatt érvényesített kártalanítási igény elbírálásának egyes kérdései [Ptk. 115. § (1) 
bek., Pp. 51. § b) pont, 146. § (2), (3) bek., 247. § (1) bek.]. 
BH1993. 546. Találmány szolgálati jellegének megállapítására irányuló per elbírálásának szempontjai 
[1969. évi II. tv. (Szt.) 9. § (1) bek., Pp. 51. § a) pont, 164. §, PK 277. sz.]. 
BH1993. 323. II. Ha a több jogi személyt elmarasztaló egyetlen közigazgatási határozat bírói felülvizsgálatát 
nem valamennyi érintett fél kéri, és a felek magatartása önállóan is értékelheto: nem jön létre a felek között 
kényszeru pertársság [Pp. 51. § a) p.]. 
BH1993. 299. Öröklakás eredeti funkciójának megváltoztatása a társasház többi öröklakás tulajdonosának 
jogos érdekét sértheti, ezért a társasházi alapító okirat ilyen irányú módosítása iránt indult perben 
valamennyi tulajdonosnak perben kell állnia [Ptk. 241. §, 1977. évi 11. tvr. 8. § (1) bek. Pp. 51. § a) pont]. 
BH1993. 160. II. A találmány szerzoségére és a szerzoség arányára vonatkozó per eldöntése csak azoknak a 
perben állása mellett lehetséges, akik a találmány szerzoségére, illetoleg a szabadalomra igényt tarthatnak 
[Pp. 51. § a) pont, PK 277. sz.]. 
BH1993. 110. Egyetemleges marasztalásra irányuló kereset esetén lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, 
ha az alperesként megjelölt gazdálkodó szervezetek mindegyikét a tárgyalásra nem idézi meg, és csak az 
egyikükkel szemben bírálja el a keresetet. Arra azonban van lehetoségük az alpereseknek, hogy az egyiküket 
képviselhesse az eljárásban [Pp. 51. § b) pont, 67. § (1) bek. b) pont]. 
BH1993. 107. I. Ha a váltó kifizetéséért több személy felelos, a megtérítési igény érvényesítésének kötelezo 
alaki feltétele a fizetés megtagadásának - az elmulasztott fizetés napját követo két munkanap valamelyikén - 
óvással vagy óvást pótló nyilatkozattal való igazolása. A megjelölt idopontnál korábban felvett óvás nem 
szabályos, ennek alapján a váltóbirtokos megtérítési igényt nem érvényesíthet [1/1965. (I. 24.) Im r. 10. §, 43. 
§ (1) bek., 44. § (1) és (3) bek., 44/A. §, 47. § (1) bek., 75. §, Pp. 51. § b) pont, 53. § (1) bek., 82. § (2) bek.]. 
BH1992. 704. A jogszabály erejénél fogva jogutód nélkül megszunt gazdasági társaság és volt tagjai között 
egységes pertársaság nem alakulhat ki, egy ilyen "pertársaságnak" nem lehet perképessége, és - mivel az 
alperes, a volt gmk. tagjai természetes személyek - a perre a Pp. általános szabályai az irányadók [1988. évi 
VI. tv. 332. § (1) - (2) bek., Ptk. 685. § c) pont, Pp. 22. §, 23. §, 51. § a) pont]. 
BH1992. 415. A kereset kiterjesztésével történo perbevonás ellen fellebbezésnek nincs helye [Pp. 51. §, 65. §, 
146. § (2) bek., 233. § (3) bek., 237. §, 240. § (1) bek.]. 
BH1992. 325. Egy kibocsátó különbözo váltóinak kötelezettjei nem minosülnek egységes pertársaknak 
[1/1965. (I. 24.) IM r. 47. § (1) bek., Pp. 51. § a) pont]. 
BH1992. 324. I. Szerzotársi vagy társszerzoi minoség megállapítása iránti perben mindazoknak perben kell 
állniuk, akik a színpadra szánt zenemu szövegkönyve, dalszövege vagy zenéje tekintetében szerzoi jogi igényt 
támaszthatnak [1969. évi III. tv. 5. § (1)-(2) bek., Pp. 51. § a) pont, 247. §]. 
BH1992. 273. Ha a megrendelonek a szállítóval és a fuvarozóval szemben eloterjesztett keresete alapján az 
elsofokú bíróság a szállítót marasztalta, a szállító fellebbezése folytán a másodfokú bíróság - amennyiben a 
fellebbezés csak egységesen bírálható el - az ítélet meg nem támadott, de azzal összefüggo rendelkezéseit is 
felülbírálhatja [Pp. 51. § a) pont, 389. § (2) és (3) bek.]. 
BH1991. 347. Tartás és gondozás reményében nyújtott ajándék visszakövetelése iránti kereset elbírálásánál 
irányadó szempontok [Ptk. 582. § (3) bek., 578/G. §, Pp. 51. § a) pont, 146. §]. 
BH1991. 194. Több alperes együttes perlése esetén valamelyik pertárs mellozése lényeges eljárási 
szabálysértés [Pp. 51. § a) pont, 52. § (1) bek., 252. § (2) bek., 315. § (2) bek., 319. § (4) bek.]. 
BH1990. 182. I. Ha a gazdálkodó szervezet és más fél között egységes pertársaság keletkezik, az eljárásra a 
Pp. általános szabályait kell alkalmazni [Pp. 51. § a) pont, Pp. XXV. fejezete, Ptk. 685. § c) pont, PKT-GKT 
3/1974. sz.]. 



BH1989. 200. Gazdálkodó szervezetek egymás közötti pereiben magánszemély félként - az egységes 
pertársaság esetét kivéve - nem vehet részt. Lényeges eljárási szabályt sért tehát a bíróság - és ez az 
eljárásának megismétlését vonja maga után -, ha ilyen perben a keresetnek magánszemélyre való 
kiterjesztéséhez hozzájárul, vagy ha - a beavatkozóként perbenálló - magánszemélyt félként perbevonja [Pp 
51. § a)-c) pontja, 382. § (3) bek., PKT-GKT. 3/1974. sz.]. 
BH1989. 16. Ha gazdálkodó szervezet két különbözo jogviszonyból eredoen részben állampolgárral, részben 
gazdálkodó szervezettel szemben érvényesíti igényt a perben, az általános hatásköru bíróság egységes 
pertársaság hiánya esetében akkor jár el helyesen, ha a keresetnek a gazdasági perre vonatkozó részét 
elkülöníti, és megállapítva abban hatásköre hiányát, rendelkezik annak áttételérol [Pp. 51. § a) pont, 129. § 
(1) bek., 365. § (1) bek. b) pont, 366. § (1) bek., PKT-GKT 3/1974. sz.]. 
BH1988. 320. III. Ha az egységes pertársaságnak minosülo alperesek között természetes személy vagy 
gazdálkodó szervezeteknek nem minosülo szervezet is részt vesz a perben, az eljáró bíróságnak nem a Pp. 
XXV. fejezet, hanem annak általános szabályai szerint kell eljárnia [Pp. 51. § a) pont, PKT-GKT 3/1974. sz. 
c) pont]. 
BH1988. 102. Az örököstársak nem egységes pertársak, ezért a perköltség és az illeték nem egyetemlegesen 
terheli oket [Pp. 51. § a) pont, 82. § (1) és (2) bek.]. 
BH1985. 282. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha az elso fokú tárgyalás berekesztése elott történt 
kereset-kiterjesztés figyelmen kívül hagyásával hoz ítéletet [Pp. 51. §, 146. § (1) és (2) bek., 252. § (2) bek., 
382. § (1) bek.]. 
BH1984. 23. A perköltség fizetése egyetemlegesen kötelezheto pertársak az illeték megtérítésére is 
egyetemlegesen kötelesek még akkor is, ha bármelyikükkel szemben az ellenérdeku fél a perköltségrol lemond, 
illetoleg ha bármelyikük a követelést az elso tárgyaláson azonnal elismeri [Pp. 51. § a) pont, 78. § (2) bek., 
80. § (1) bek., 82. § (1) bek., 16/1976. (XII. 31.) IM. sz, r. 18. § (1) bek.]. 
BH1984. 22. Csak az egységes pertársakat kell a perköltség megfizetésére egyetemlegesen kötelezni, az egyéb 
pertársak között a perköltséget érdekeltségük arányában meg kell osztani [Pp. 51. § a) pont, 82 § (1) és (2) 
bek.]. 
BH1981. 509. A Pp. 51. §-ának a) pontjában foglalt az a szabály, amely szerint több alperes együtt perelheto, 
ha a perben hozott döntés a pertársakra a perben való részvétel nélkül is kiterjedne, - államigazgatási 
határozat megtámadása iránti perben nem alkalmazható. Akinek a jogát vagy törvényes érdekét az eljárás 
alapjául szolgáló határozat érinti, csak felperesként jogosult az államigazgatási határozat bíróság elotti 
megtámadására, illetoleg a perbe beavatkozhat, de alperesként nem vonható perbe [Pp. 327. §]. 
BH1979. 435. A leltárhiány megtérítésére kötelezo határozatnak keresettel való megtámadása esetén a 
megtérítésre kötelezettek között nem jön létre egységes pertársaság [Pp. 51. § a) pont, 2/1968. (I. 16.) Korm. 
sz. r. 5. § (3) bek.]. 
BH1978. 251. A házastársak között az általuk a házastársi vagyonközösség körében kötött jogügyletbol eredo 
jogvitában egységes pertársaság keletkezik, ezért bármelyikük cselekményét mind a fizetési meghagyásos, 
mind pedig a peres eljárásban a Pp. 52-53. §-ai alapján kell elbírálni [Pp. 51. § a) pont, 319. § (4) bek., Csjt. 
30. §]. 
BH1977. 242. Az a bíróság, amelyet a felperes az azonos illetékességgel rendelkezo bíróságok közül 
kiválaszt, a per érdemi tárgyalását sem az egyik alperes kérelmére, sem saját kezdeményezése alapján nem 
tagadhatja meg [Pp. 40. § (3) bek., 51. §, 129. §, 374. §]. 
BH1977. 200. Több felperes által végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránt indított perben a 
pervesztes felpereseket nem lehet egyetemlegesen kötelezni a perköltség megfizetésére [Pp. 51. § a) pont, Pp. 
78. §, PK 104. sz.]. 

52. § (1) Az 51. § a) pontja alá eso pertársaság esetében bármelyik pertárs perbeli cselekményei - az egyezséget, 
az elismerést és a jogról való lemondást kivéve - arra a pertársra is kihatnak, aki valamely határidot, határnapot vagy 
cselekményt elmulasztott, feltéve, hogy mulasztását utóbb nem pótolta. 

(2) Ha az 51. § a) pontja alá eso pertársak cselekményei vagy eloadásai egymástól eltérnek, a bíróság azokat a per 
egyéb adatait is figyelembe véve bírálja el. 

A pertársak egymáshoz való viszonyát a Pp. eltéroen szabályozza az egységes és az egyszeru pertársaság 
esetében. 
Egységes pertársaság esetében az egyik pertárs cselekménye nem bírálható el a másik pertárstól függetlenül. 
Ebben az esetben tehát a függoség elve érvényesül. Ez nem jelenti azt, hogy az egyes pertársak nem 
végezhetnek egymástól eltéro perbeli cselekményeket, azonban azok elbírálása nem történhet egymástól 
függetlenül. A jogszabály két foszabályt tartalmaz e vonatkozásban: az egyik a cselekvo pertárs perbeli 



cselekményeinek hatása a mulasztó pertársra, a második a pertársak eltéro perbeli cselekményeinek 
értékelése. 
Egységes pertársaság esetében a cselekvo pertárs perbeli cselekménye kihat a mulasztó pertársra is, kivéve, 
ha a mulasztást a másik pertárs pótolta. A mulasztás soha sem hat ki a pertársra, csak az aktív cselekvés. Így 
a pertárs igazolási kérelme, a határozat kijavítása, kiegészítése iránti kérelme, fellebbezése (csatlakozó 
fellebbezése), ellentmondása, perújítási kérelme kihat - egységes pertársaság esetén - a mulasztó pertársra. 
Nem hat ki ugyanakkor a keresettol elállás, kereset leszállítás. Tekintettel az aktív cselekvés kihatására, a 
fellebbezését a pertárs csak addig vonhatja vissza, míg arról pertársai a kézbesítés útján nem szereztek 
tudomást, hiszen tudomásszerzésükkel már csatlakozottnak kell oket tekinteni, ezért a fellebbezés visszavonása 
tárgyában már csak közösen rendelkezhetnek. 
Amennyiben egységes pertársaság esetében a pertársak cselekményei egymástól eltéroek, a bíróság a per 
egyéb adatait is figyelembe véve kell, hogy azokat elbírálja. 
A házastársak között az általuk a házastársi vagyonközösség körében kötött jogügyletbol eredo jogvitában 
egysége pertársaság keletkezik, ezért bármelyikük cselekményét a peres eljárásban a Pp. 52. §-a szerint kell 
elbírálni (BH1978. 251.). 
A pertársaság minkét fajtájára irányadó azonban az, hogy amennyiben a felperes több alperest perel, 
valamelyik pertárs mellozése lényeges eljárási szabálysértés, mely a másodfokú eljárás során a Pp. 252. § (2) 
bekezdésének alkalmazását vonja maga után. 
BH2001. 285. III. Az egyetemleges felelosség és az egységes pertársaság viszonya [Ptk. 337. § (1) bek., Pp. 
51. § a) pont, 52. §]. 
BH1998. 535. I. Az alperesek közötti vételi szerzodés érvénytelenségét megállapító ítélet szerzodéses 
viszonyukból eredo közös jogról és kötelezettségrol is rendelkezik. Ezért egyikük fellebbezését vagy 
felülvizsgálati kérelmét a másikukra is kiható hatállyal eloterjesztettnek kell tekinteni [Pp. 51. § a) pont, 52. § 
(1) bek.]. 
BH1998. 137. II. Ha az alperesek között egységes pertársaság van, az egyik alperes által benyújtott 
felülvizsgálati kérelem alapján hozott határozat a többi alperesi pertársra is kihat [Pp. 51. § a) pont, 52. § (2) 
bek.]. 
BH1994. 533. II. A felülvizsgálat tárgya egységes pertársak egyike által eloterjesztett felülvizsgálati kérelem 
esetén [Pp. 52. § (1) bek., 275. § (2) bek.]. 
BH1994. 310. Vegyes tulajdonú társasház pincehelyiségének bérletével kapcsolatos jogvita elbírálásának 
szempontjai [Ptk. 215. § (3) bek., 334. §, 361. § (1) bek., Pp. 51. § a) pont, 52. § (1) bek., 152. § (2) bek.]. 
BH1993. 753. A váltófoadós (elfogadó, kiállító) és a megtérítési váltóadós felelossége a váltótartozásért nem 
azonos, kifogásolási lehetoségük is eltéro, ezért - kötelezettként - nem alkothatnak egységes pertársaságot - A 
váltókezes jogállása [Pp. 51. § a)-b) pont, 52. §, 53. § (1) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. 32. § (1) és (3) bek., 47. 
§ (1) bek., 48-49. §]. 
BH1991. 194. Több alperes együttes perlése esetén valamelyik pertárs mellozése lényeges eljárási 
szabálysértés [Pp. 51. § a) pont, 52. § (1) bek., 252. § (2) bek., 315. § (2) bek., 319. § (4) bek.]. 
BH1989. 108. Az egyetemlegesen kötelezettek együttes perlése esetén az egyikük által megtett egyezségi 
nyilatkozat nem hat ki az egyezség megkötésében részt nem vett pertársra [Pp. 52. §, 53. § (1) bek., Ptk 337. § 
(1) bek., 568. § (4) bek.]. 
BH1978. 251. A házastársak között az általuk a házastársi vagyonközösség körében kötött jogügyletbol eredo 
jogvitában egységes pertársaság keletkezik, ezért bármelyikük cselekményét mind a fizetési meghagyásos, 
mind pedig a peres eljárásban a Pp. 52-53. §-ai alapján kell elbírálni [Pp. 51. § a) pont, 319. § (4) bek., Csjt. 
30. §]. 

53. § (1) Az 51. § b) vagy c) pontja alá eso pertársaság esetében egyik pertárs cselekménye vagy mulasztása sem 
szolgálhat a többi pertárs elonyére vagy hátrányára. 

(2) Az 51. § b) vagy c) pontja alá eso pertársaság esetén a határnapra szóló idézést, valamint az érdemi határozatot 
az abban közvetlenül nem érdekelt pertárssal is közölni kell; a tárgyalás elkülönítése esetén (149. §) azonban a 
közvetlenül nem érdekelt pertársak idézése mellozheto. 

Az egyszeru pertársaknál a pertársak függetlenségének elve valósul meg. Az elv lényege, hogy az egyes 
pertársak cselekményeit a bíróság a másik (többi) pertárstól függetlenül bírálja el. 
Egyik pertárs cselekvése, vagy mulasztása sem hat ki a többi pertársra. 
E § szabálya tükrözi azt a laza kapcsolatot, mely közöttük fennáll, hiszen ilyen esetben a követelések csupán 
hasonló ténybeli és jogi alapból erednek, ezért nyilvánvaló, hogy nem feltétlenül egységesen kell elbírálni a 
keresetet valamennyi pertársra vonatkozóan. 



A pertársak egymás közötti jogviszonya a per tartama alatt is változhat, attól függoen, hogy a Pp. 51. § a) 
pontjában meghatározott feltételek a per alatt következnek be, vagy ellenkezo esetben a jelzett feltétel a per 
alatt megszunik. Erre példa az, hogy amennyiben a per alpereseinek házasságát a bíróság jogeros ítélettel 
felbontja, s a közöttük korábban fennállt bérlotársi jogviszonyt is megszünteti, perbeli cselekményeiket már 
nem a Pp. 52. §, hanem a Pp. 53. § alapján kell megítélni. Ehhez képest az egyik pertárs által benyújtott 
fellebbezés már nem hat ki a fellebbezéssel nem élo másik pertársra. 
A Pp. 53. § (2) bekezdésének szabálya a közvetlenül nem érdekelt pertárs tájékoztatását szolgálja, egyéb 
joghatása nincs. Így amennyiben a szünetelo eljárás folytatását az egyik pertárs kéri, e kérelem a többi 
pertársra nem hat ki, s a határnapra szóló idézés pusztán értesítés, mely nem változtat azon a tényen, hogy a 
hat hónap leteltével a felperes és a szünetelo eljárás folytatását nem kéro alperes között a per megszunik. 
A tárgyalás elkülönítésekor az idézés mellozheto, azonban az érdemi határozatot ekkor is közölni kell a 
közvetlenül nem érdekelt pertárssal. 
A pertársaság ténye - függetlenül attól, hogy egységes, vagy egyszeru, speciális megoldásokat igényel a 
pertárgy értékének meghatározásánál, az illetékesség megállapításánál, a képviseletnél, illetve a perköltség 
viselésénél (lásd a Pp. 25. §-ához, a Pp. 40. §-ához, a Pp. 67. §-ához és a Pp. 82. §-ához fuzött 
magyarázatokat). 
BH1993. 753. A váltófoadós (elfogadó, kiállító) és a megtérítési váltóadós felelossége a váltótartozásért nem 
azonos, kifogásolási lehetoségük is eltéro, ezért - kötelezettként - nem alkothatnak egységes pertársaságot - A 
váltókezes jogállása [Pp. 51. § a)-b) pont, 52. §, 53. § (1) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. 32. § (1) és (3) bek., 47. 
§ (1) bek., 48-49. §]. 
BH1993. 107. I. Ha a váltó kifizetéséért több személy felelos, a megtérítési igény érvényesítésének kötelezo 
alaki feltétele a fizetés megtagadásának - az elmulasztott fizetés napját követo két munkanap valamelyikén - 
óvással vagy óvást pótló nyilatkozattal való igazolása. A megjelölt idopontnál korábban felvett óvás nem 
szabályos, ennek alapján a váltóbirtokos megtérítési igényt nem érvényesíthet [1/1965. (I. 24.) Im r. 10. §, 43. 
§ (1) bek., 44. § (1) és (3) bek., 44/A. §, 47. § (1) bek., 75. §, Pp. 51. § b) pont, 53. § (1) bek., 82. § (2) bek.]. 
BH1989. 108. Az egyetemlegesen kötelezettek együttes perlése esetén az egyikük által megtett egyezségi 
nyilatkozat nem hat ki az egyezség megkötésében részt nem vett pertársra [Pp. 52. §, 53. § (1) bek., Ptk 337. § 
(1) bek., 568. § (4) bek.]. 
BH1978. 251. A házastársak között az általuk a házastársi vagyonközösség körében kötött jogügyletbol eredo 
jogvitában egységes pertársaság keletkezik, ezért bármelyikük cselekményét mind a fizetési meghagyásos, 
mind pedig a peres eljárásban a Pp. 52-53. §-ai alapján kell elbírálni [Pp. 51. § a) pont, 319. § (4) bek., Csjt. 
30. §]. 

53/A. § 

Beavatkozás a perbe 

54. § (1) Akinek jogi érdeke fuzodik ahhoz, hogy a más személyek között folyamatban levo per miként doljön el, 
a perbe - az elso fokú ítélet hozatalát megelozo tárgyalás berekesztéséig - az azonos érdeku fél pernyertességének 
elomozdítása végett beavatkozhat. 

KK 9. szám 

I. Ha a közigazgatási ügyben ellenérdeku felek szerepelnek, és a határozat 
bírósági felülvizsgálatát csak az egyik fél kéri, a közigazgatási perben eljáró 
bíróságnak lehetové kell tennie, hogy a közigazgatási ügyben ellenérdeku fél 
beavatkozóként perben álljon. A bíróságnak ilyen esetben élnie kell 
tájékoztatási kötelezettségével. 

(2) 
A beavatkozás lehetosége a feleken kívül anyagi jogilag érdekelt személy helyzetét könnyíti meg, megadva a 
beavatkozás lehetoségét, nem önálló félként, hanem járulékosan, valamelyik fél mellett. 
A beavatkozás feltétele az, hogy annak, aki ilyen irányú kérelmet terjeszt elo jogi érdeke fuzodjön ahhoz, hogy 
a mások között folyamatban lévo per miként dol el. Az esetek többségében a beavatkozó érdeke az általa 



támogatott féllel egyezo, más részében viszont a per eredménye önállóan is kihat a beavatkozóra, ezért közte 
és az általa támogatott fél között érdekellentét lehet (lásd a Pp. 57. §-hoz fuzött magyarázatot). 
A perbe a feleken kívül álló harmadik személy avatkozhat be, ezért ha a beavatkozó féllé válik, megszunik 
beavatkozói minosége. 
Az egységes pertársaság fogalmilag zárja ki, hogy valamelyik pertárs a másikat támogató beavatkozó is 
lehessen. Van olyan nézet, amely az egyszeru pertársaságnál nem tartja eljárásjogilag kizártnak, hogy az 
egyik pertárs a másik pertárs és az ellenfél között jogvitába - ha annak eldöntéséhez jogi érdeke fuzodik - 
beavatkozzon (pl. a felperes egy keresetben érvényesíti az I., illetve a II. r. alperesekkel külön-külön kötött 
kölcsönszerzodésbol eredo követeléseit. Az I. r. alperessel kötött szerzodés kezese a II. r. alperes, akivel 
szemben a felperes e címen keresetet nem terjesztett elo). A beavatkozás megengedésével elérheto, hogy a 
"beavatkozó II. r. alperes" olyan perbeli cselekményeket tegyen (például: fellebbezés az I. r. alperest 
marasztaló ítélet ellen akkor is, ha az I. r. alperes nem fellebbezett), amely az egyszeru pertársaság szabályai 
szerint egyébként nem volna lehetséges (Pp. 53. §). 
A beavatkozás feltétele az, hogy a beavatkozónak jogi érdeke fuzodjék ahhoz, hogy a mások között folyó per 
miként dol el. Ez a jogi érdek azonban nem lehet ellentétes az általa támogatott fél érdekével, mert ebben az 
esetben beavatkozásnak - legalább is "azon az oldalon" - nem lehet helye. 
A jogi érdek meghatározása a jogalkalmazó feladata, s esetileg eldöntendo kérdés. Általánosságban azonban 
elmondható, hogy érzelmi érdeket soha sem lehet jogi érdeknek tekinteni. Létezo jogi érdeket lehet csak 
figyelembe venni, olyat nem, amely bizonytalan jövobeli esemény bekövetkeztétol függ. A jogi érdek nem 
szükségszeruen vagyoni érdek, lehet egyéb, a jogszabály által védett jog is (például: személyiségi jog). 
Megállapítható a jogi érdek fennállása akkor, ha ezáltal a beavatkozó elonyöket biztosíthat a per 
eredményébol, vagy azzal az ot éro hátrányokat elozi meg. 
Közigazgatási perben a bíróságnak tájékoztatnia kell a beavatkozás lehetoségérol a perben nem álló 
érdekeltet, ennek elmulasztása lényeges eljárási szabálysértés (BH1993. 62.). Ha a közigazgatási szerv 
ellenérdeku felek vitájában dönt, nem mellozheto mindkét fél perben állása [Pp. 54. § (1), Pp. 57. § (1)] - 
mutatott rá a BH1992. 666. szám alatt közölt eseti döntés. 
A bíróságnak a létesítmények tényleges üzemeltetojét is értesítenie kell a perrol és a beavatkozás 
lehetoségérol (BH1989. 27.). A bíróságnak értesítenie kell a perrol és a beavatkozás lehetoségérol a 
gondozási díjat megállapító államigazgatási szervet is (BH1977. 64.). 
A Legfelsobb Bíróság KK 9. számú állásfoglalásában kifejtette, hogy ha a közigazgatási ügyben ellenérdeku 
felek szerepelnek és a határozat bírósági felülvizsgálatát csak az egyik fél kéri, a közigazgatási perben eljáró 
bíróságnak lehetové kell tennie, hogy a közigazgatási ügyben ellenérdeku fél beavatkozóként perben álljon. 
Megállapította a fél megbízottjának jogi érdekét a bíróság és a beavatkozást megengedte, mert a számlavita a 
fél megbízottjának megbízói díját is érintette (BH1988. 322.). 
A különleges eljárásokban a beavatkozás speciális szabályai érvényesülnek, mert egyes esetekben jogi érdek 
megjelölése nélkül is helye van a beavatkozásnak (Pp. 294. §), más esetekben a törvény kizárja a beavatkozás 
lehetoségét [Pp. 279. § (2)]. Minderrol bovebben a különleges eljárásokhoz fuzött magyarázatok adnak 
eligazítást. A beavatkozásra csak az elso fokú ítélet meghozatalát megelozo tárgyalás berekesztéséig van 
jogszabályi lehetoség, másodfokú eljárásban erre nem kerülhet sor. Lehetoség van azonban arra a perújítási 
eljárásban, s akkor is, ha felülvizsgálati eljárás eredményeként a Legfelsobb Bíróság az elso fokú eljárás 
megismétlését rendeli el. 
A beavatkozó nem tekintheto félnek, ehhez képest ha meghallgatására szükség van, tanúként kell kihallgatni, s 
mint tanút, lehet kötelezni a birtokában lévo okirat bemutatására is (BH1989. 42.). Amennyiben a beavatkozó 
szemletárgy birtokosa, vele szemben úgy kell eljárni, mint a harmadik személy szemletárgy birtokosokkal. 
A beavatkozó természetesen tényeloadásokat is tehet. Miután a beavatkozó nem fél, a jóhiszemu eljárás 
elvével ellentétes magatartása vagy mulasztása esetén sem alkalmazhatóak vele szemben a Pp. 5. §-ában írt 
rendelkezések. 
BH2002. 40. Lényeges eljárási szabálysértés, ha a bíróság a közigazgatási ügyben az ellenérdeku felet nem 
értesíti a per megindulásáról, és nem oktatja ki a beavatkozás lehetoségérol [Pp. 54. § (1) bek.]. 
BH1998. 545. II. A beavatkozók jogi képviselojét megilleto perköltség (ügyvédi munkadíj) összegének 
megállapításánál irányadó szempontok [Pp. 54. § (1) bek., 83. § (1) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r. 1. § (1) 
bek.]. 
BH1993. 559. II. Az Országos Találmányi Hivatal határozatának hatályon kívül helyezése esetén a bírósági 
eljárás során felmerült költségek viselése tárgyában dönteni kell [Pp. 78. §, 252. § (4) bek., Szt. 54. § (4) bek., 
60. § (1) bek.). 



BH1993. 163. A bérlo és a bérbeadó birtokvitájának elbírálásánál irányadó szempontok [Ptk. 187-188. §, 
192. § (3) bek., Pp. 54. §, 152. § (3) bek.]. 
BH1993. 62. Lényeges eljárási szabálysértés, ha a közigazgatási perben a bíróság nem tájékoztatja a 
beavatkozás lehetoségérol a perben nem álló érdekelteket [Pp. 54. §, 252. § (2) bek.]. 
BH1992. 666. I. Ha a közigazgatási szerv ellenérdeku felek vitájában dönt, a határozat bírósági 
felülvizsgálata iránti perben nem mellozheto mindkét fél perben állása [Pp. 54. § (1) bek., 57. § (1) bek., 327. 
§ (1) és (2) bek., 339. § (2) bek., PK 143. sz.]. 
BH1989. 42. A beavatkozó a perben nem félként, hanem más perbeli személyként vesz részt. Ha a 
meghallgatására szükség van, tanúként kell kihallgatni, s mint tanút kötelezni lehet a birtokában levo okirat 
bemutatására [Pp. 5. §, 54. § (1) bek., 56. § (1) bek., 57. § (1) bek., 190. § (3) bek.]. 
BH1989. 27. II. Lényeges eljárási szabályt sért az elsofokú bíróság, ha a létesítményeknek - a per mikénti 
eldöntésében érdekelt - tényleges üzemeltetojét a perrol és a beavatkozás lehetoségérol nem értesíti [Pp. 54. § 
(1)-(2) bek.]. 
BH1988. 322. A bíróság nem utasíthatja el a fél megbízottjának a beavatkozási kérelmét, ha annak megbízói 
díját érinti a perbeli számlavita [Pp. 54. § (1) bek., 55. §, 56. § (1) és (3) bek.]. 
BH1986. 31. II. A fellebbezésben eloterjesztett perbehívási kérelem figyelembevételére nincs törvényes 
lehetoség [Pp. 54. § (1) bek.]. 
BH1983. 40. Hatálytalan a beavatkozó fellebbezése, ha azzal az általa támogatott fél nem ért egyet [Pp. 54. § 
(1) bek., 57. § (1) bek.]. 
BH1982. 265. Nem jogi személyt a társadalombiztosítás szervével szemben terhelo megtérítés összegét a 
bíróság méltánylást érdemlo körülmények estén sem mérsékelheti, ha a megtérítésre kötelezett helyett 
biztosítási szerzodés alapján az Állami Biztosító tartozik helytállni. Ha az Állami Biztosító helytállási 
kötelezettsége a perben vitás, a bíróságnak a biztosítót nyilatkozattételre kell felhívnia, és a perrol értesítenie, 
valamint a beavatkozás lehetoségérol tájékoztatnia kell [1975. évi II. tv. 114. §, Pp. 54. § (2) bek., 42/1970. 
(X. 27.) Korm. sz. r. 2., 12., 13. §, 38/1970. (XII. 2.) PM sz. r. 13. §, MK 107. sz.]. 
BH1982. 208. A beavatkozónak az a fellebbezése, amellyel az általa támogatott fél nem ért egyet, a fél 
cselekményével ellentétesnek minosül és ezért hatálytalan [Pp. 54. § (1) bek., 57. § (1) bek., 233. § (1) bek.]. 
BH1980. 480. A kötelezettnek más személyek között folyamatban levo perbe való önkéntes beavatkozása nem 
szakítja meg a vele szemben fennálló követelés elévülését [Ptk. 327. § (1) bek., Pp. 54. § (1) bek., GKT 
98/1973. sz.] 
BH1979. 37. Egymagában az a körülmény, hogy az alperes a külkereskedelmi bizományost perbehívja, nem 
teszi lehetové az ügynek a külkereskedelmi vonatkozású perekre kizárólagosan illetékes Fovárosi Bírósághoz 
való áttételét [Pp. 54. § (2) bek., 59. § 60. § (1) bek., 149. § (2) bek., 367. § a)pont., 382. § (3) bek., Ptk. 509. 
§ (2) bek.]. 
BH1977. 64. II. A bíróság akkor jár el helyesen, ha a perrol és a beavatkozás lehetoségérol a gondozási díjat 
megállapító államigazgatási szervet értesíti [Pp. 54. § (2) bek.] 

55. § A beavatkozást írásban vagy a tárgyaláson szóval kell bejelenteni, s a beavatkozónak meg kell jelölnie, hogy 
melyik fél pernyertességét kívánja elomozdítani, továbbá, hogy a fél pernyertességéhez milyen jogi érdeke fuzodik. 
A bejelentést a felekkel közölni kell. 

A beavatkozás írásbeli bejelentésére a beadványok szabályait kell alkalmazni, ehhez képest a beavatkozó 
beavatkozási kérelmét eggyel több példányban kell, hogy benyújtsa, mint ahány fél, illetve beavatkozó van 
már a perben (Pp. 93. §). A beavatkozási kérelem a tárgyaláson szóban is eloterjesztheto. 
A kérelemben meg kell jelölni a felet, aki mellett a beavatkozás történik, s a jogi érdeket. A beavatkozási 
kérelem esetén is alkalmazhatóak a hiánypótlásra vonatkozó szabályok (Pp. 95. §). 
A beavatkozási kérelemhez nem fuzodnek azok a joghatások, amelyek a keresetlevél benyújtásához vagy a 
perindításhoz, hiszen a beavatkozó nem lesz peres fél. A beavatkozás nem szakítja meg az elévülést (Ptk. 327. 
§; BH1980. 480.), nem eredményez perfüggoséget [Pp. 130. § (1) d)], nem szakítja meg az elbirtoklást (Ptk. 
124. §). 
BH1988. 322. A bíróság nem utasíthatja el a fél megbízottjának a beavatkozási kérelmét, ha annak megbízói 
díját érinti a perbeli számlavita [Pp. 54. § (1) bek., 55. §, 56. § (1) és (3) bek.]. 

56. § (1) A bíróság a beavatkozás megengedése tárgyában határozathozatal elott a feleket és a beavatkozót szükség 
esetén meghallgatja. 

(2) Ha a per folyamán derül ki, hogy beavatkozásnak nem lett volna helye, a bíróság a beavatkozót - a felek és a 
beavatkozó meghallgatása után - a perbol kizárja. 



(3) A beavatkozást megengedo határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A beavatkozást elutasító, valamint a 
beavatkozót a perbol kizáró határozat ellen a beavatkozó fellebbezéssel élhet; ennek jogeros elintézéséig a 
beavatkozó a perben részt vehet. 

A beavatkozás megengedése tárgyában a bíróságnak végzéssel kell határoznia. Lényeges eljárási szabályt 
sért a bíróság, ha a határozathozatalt a beavatkozás megengedése tárgyában elmulasztja (BH1995. 36.). 
A beavatkozó a beavatkozás megengedése elott részt vehet a perben mindaddig, amíg kérelmét a bíróság 
jogerosen el nem utasítja. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a bíróság a beavatkozás iránti kérelmet elutasítja. A 
beavatkozó ebben az esetben mindaddig részt vehet a perben, amíg e határozat jogerore nem emelkedik. 
A beavatkozás tárgyában intézkedo végzés meghozatala elott a bíróságnak a feleket és a beavatkozó szükség 
esetén meg kell hallgatnia. E meghallgatás történhet a tárgyaláson, de tárgyaláson kívül, sot írásban is. 
A per folyamán a bíróságnak hivatalból kell észlelnie, hogy a beavatkozónak a per mikénti eldöntéséhez jogi 
érdeke nem fuzodik, s ebben az esetben - kérelem nélkül is - a beavatkozót a perbol ki kell zárnia. A kizárásra 
a felek is tehetnek indítványt. Amennyiben ennek a bíróság helyt ad, a beavatkozót a perbol kizárja, ellenkezo 
esetben azonban - a kérelem elutasítása tárgyában formális határozatot nem kell hoznia. A beavatkozó 
kizárása tárgyában a bíróság erre irányuló kérelem nélkül is határozhat (BH1983. 89.). 
A beavatkozás önkéntes, ezért a beavatkozó a per folyamán bármikor visszaléphet. Erre vonatkozó 
rendelkezést ugyan a Pp. nem tartalmaz, de ez következik a beavatkozás önkéntességébol. A visszalépett 
beavatkozónak lehetosége van arra is, hogy késobb - de még az elso fokú határozat meghozatalát megelozo 
tárgyalás berekesztésig - újra beavatkozzon, amennyiben jogi érdeke fennáll. 
Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a beavatkozóval a beavatkozást megtagadó végzést szabályszeru 
kézbesítéssel nem közli, s ezzel ot a jogorvoslati lehetoségtol elzárja (BH1996. 333.). Az idézett eseti döntés 
további állásfoglalása erosen vitatható. E szerint ugyanis, amennyiben a beavatkozó az általa támogatott fél 
fellebbezése folytán a másodfokú eljárásban részt vesz és jogait az általa támogatott féllel együtt érvényesíti, 
az eljárás megismétlése szükségtelen. 
A hivatkozott álláspont azért vitatható, mert a beavatkozó ugyan részt vehet a perben mindaddig, amíg 
kérelmét a bíróság jogerosen el nem utasította, a beavatkozás megengedésére vagy a kérelem elutasítására 
csak az elso fokú eljárás során kerülhet sor. A beavatkozói pozícióhoz ehhez képest jogeros megengedo 
végzés szükséges, melyet nem pótol a beavatkozónak az általa támogatott féllel való együttmuködése a 
másodfokú eljárásban, ahol a beavatkozás megengedése tárgyában hozandó döntést a Pp. tiltja meg [Pp. 54. 
§ (1)]. 
BH1996. 333. II. Ha a bíróság a beavatkozóval a beavatkozás lehetoségét megtagadó határozatot 
szabályszeru kézbesítés útján nem közli, s ezzel kizárja a beavatkozó jogorvoslati lehetoségét, lényeges 
eljárási szabályt sért. Ha azonban a beavatkozó az általa támogatott fél fellebbezése folytán a másodfokú 
eljárásban részt vesz és jogait az általa támogatott féllel együttmuködve érvényesítheti, az eljárás 
megismétlése szükségtelen [Pp. 56. § (3) bek., 219. § (1) bek. c) pont, 252. § (2) bek.]. 
BH1995. 36. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a beavatkozás tárgyában nem hoz határozatot [Pp. 
56. § (1) bek., 252. § (2) bek.]. 
BH1989. 42. A beavatkozó a perben nem félként, hanem más perbeli személyként vesz részt. Ha a 
meghallgatására szükség van, tanúként kell kihallgatni, s mint tanút kötelezni lehet a birtokában levo okirat 
bemutatására [Pp. 5. §, 54. § (1) bek., 56. § (1) bek., 57. § (1) bek., 190. § (3) bek.]. 
BH1988. 322. A bíróság nem utasíthatja el a fél megbízottjának a beavatkozási kérelmét, ha annak megbízói 
díját érinti a perbeli számlavita [Pp. 54. § (1) bek., 55. §, 56. § (1) és (3) bek.]. 
BH1988. 154. A bíróság a perbehívási kérelmet nem utasíthatja el, hanem azt a perbehívottal közölnie kell. 
Ha a perbehívott bejelenti, hogy a perbe be kíván avatkozni, a bíróság az elofeltételek fennállásától függoen 
dönt ennek megengedésérol [Pp. 56. § (1) bek., 58., 59. §, 60. § (1) bek.]. 
BH1986. 202. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a beavatkozás megengedése tárgyában nem hoz 
határozatot [Pp. 56. § (1) bek.]. 
BH1983. 89. A bíróság erre irányuló kérelem nélkül is kizárja a perbol a beavatkozót, ha megállapítja, hogy 
annak nem fuzodik jogi érdeke a per kimeneteléhez [Pp. 56. § (1) bek.]. 
BH1978. 534. A perbe hívást abban az esetben is közölni kell az ellenfélen kívül a perbe hívottal is, ha a 
bíróság nem tuz ki új tárgyalási határnapot [Pp. 56. § (1) bek., 58. §, 60. § (1) bek., 145. §, GKT 107/1973. 
sz.]. 

57. § (1) A beavatkozó - az egyezséget, az elismerést és a jogról való lemondást kivéve - minden cselekményre 
jogosult, amelyet az általa támogatott fél megtehet, cselekményeinek azonban csak annyiban van hatálya, 
amennyiben a fél a cselekményt elmulasztja, illetoleg amennyiben a beavatkozó cselekményei a fél cselekményeivel 
nem állnak ellentétben. Ha a perben hozott ítélet jogereje a beavatkozónak az ellenféllel szemben fennálló 



jogviszonyára is kiterjed, a beavatkozó cselekményei akkor is hatályosak, ha azok az általa támogatott fél 
cselekményeivel ellentétben állnak; az ilyen ellentétes cselekmények befolyását az ügy eldöntésére a bíróság a per 
egyéb adatait is figyelembe véve bírálja el. 

PK 145. szám 

A Pp. 57. §-a (1) bekezdésében foglalt szabályozásnak a beavatkozó által 
benyújtott perújítási kérelemmel kapcsolatban megfeleloen érvényesülnie kell. 
Ehhez képest: 

a) ha a perben hozott ítélet jogereje a beavatkozónak az ellenféllel szemben 
fennálló jogviszonyára is kiterjed [Pp. 57. § (1) bek. második mondat), akkor 
a beavatkozó az általa támogatott fél tiltakozása ellenére is élhet perújítással 

b) de egyéb esetekben (Pp. 57. § (1) bek. elso mondata) sem lehet a 
beavatkozó által benyújtott perújítási kérelmet jogosultság hiánya okából 
idézés kibocsátása nélkül elutasítani, hanem tárgyalást kell kituzni, azon a 
perújítás kérdésében a támogatott felet is meg kell hallgatni, s ha o a perújítás 
ellen nem tiltakozik, akkor a beavatkozó perújítási kérelmét, mint arra 
jogosult által eloterjesztettet el kell bírálni. Ha pedig tiltakozik a perújítás 
ellen, akkor azt, mint az arra nem jogosult által eloterjesztett kérelmet el kell 
utasítani. 

E bekezdés azt szabályozza, hogy miként alakul a beavatkozó helyzete, perbeli cselekményeinek joghatálya 
abban az esetben, ha az ítélet jogereje kiterjed reá, és, hogyan, ha nem. A függetlenség elve valósul meg 
akkor, ha az ítélet jogereje kiterjed a beavatkozóra. Ebben az esetben a beavatkozó - függetlenül az általa 
támogatott féltol - önállóan végezhet perbeli cselekményeket és ha azok a fél perbeli cselekményeitol eltérnek, 
azokat a bíróság a per egészének mérlegelésével ítéli meg. 
A függoség elve ezzel ellentétben azt jelenti, hogy a beavatkozó perbeli cselekményei, amennyiben az általa 
támogatott fél perbeli cselekményeivel ellentétesek, hatálytalanok. 
Az, hogy az ítélet jogereje a beavatkozóra mikor terjed ki, a jogvita tárgyát képezo jogviszonyra vonatkozó 
anyagi jog határozza meg. 
A beavatkozó jogai minden esetben korlátozottak, rendelkezo cselekményt - egyezség, jogról való lemondás, 
elismerés - a beavatkozó nem végezhet. Nem végezhet eljárásjogi rendelkezo cselekményt sem, így a keresetet, 
viszontkeresetet nem változtathatja meg, nem terjeszthet elo beszámítási kifogást. 
A beavatkozás célja a támogatott fél pernyertességének elomozdítása, ezért a beavatkozó feladata a 
pervitelben segédkezni az általa támogatott fél részére elonyök biztosítása céljából, és a támogatott féltol 
elhárítani a hátrányokat, szükség esetén ezért helyette cselekedni. A beavatkozó perbeli cselekményével 
pótolhatja a támogatott fél mulasztását. 
A Pp. 233. §-a a beavatkozó részére külön fellebbezési jogot is biztosít. Nem jelenti ez azt, hogy a beavatkozó 
fellebbezése ne lenne ugyanúgy járulékos jellegu, mint más perbeli cselekménye. Amennyiben az ítélet 
jogereje a beavatkozóra nem terjed ki, a beavatkozó hatályos fellebbezést nem terjeszthet elo akkor, ha a 
támogatott fél lemondott a fellebbezési jogáról. A függo helyzetben lévo beavatkozó fellebbezését a fél 
visszavonhatja, ez vonatkozik a csatlakozó fellebbezésre is. A függo helyzetben lévo beavatkozó hatályosan 
nem támadhatja fellebbezéssel a határozat azon részét, mely ellen a fél fellebbezéssel nem élt. 
A beavatkozó részére azonban önálló fellebbezési határido áll rendelkezésre. Ennek kezdete a határozat 
részére történt kézbesítése (közlése). Ehhez képest a részére nyitva álló határido alatt benyújtott fellebbezéssel 
pótolhatja a fél fellebbezését akkor is, ha a fél részére nyitva álló határido már letelt. 



A függo helyzetben lévo beavatkozó fellebbezése fenntartása, vagy visszavonása tárgyában a már kifejtettek 
szerint a támogatott fél jogosult dönteni. A függo helyzetben lévo beavatkozó a saját fellebbezését 
visszavonhatja, azonban ha azt már a támogatott fél elfogadta, arról a beavatkozó önállóan nem 
rendelkezhet. 
A rendkívüli perorvoslatnak számító perújítás tekintetében a Legfelsobb Bíróság a PK 145. számú 
állásfoglalásában rámutatott, hogy amennyiben az ítélet jogereje a beavatkozóra nem terjed ki, a beavatkozó 
által benyújtott perújítási kérelmet jogosultság hiánya okából nem lehet idézés kibocsátása nélkül elutasítani, 
hanem tárgyalást kell kituzni, azon a támogatott felet meg kell hallgatni, s ha o a perújítás ellen nem 
tiltakozik, akkor a beavatkozó perújítási kérelmét, mint arra jogosult által eloterjesztettet el kell bírálni. Ha 
kifejezetten tiltakozik a perújítás ellen, akkor azt, mint arra nem jogosult által eloterjesztett kérelmet el kell 
utasítani. 
A beavatkozót megilleti annak a joga, hogy a határozat kijavítását, kiegészítését kérje. Igazolási kérelemmel 
azonban csak a saját mulasztását orvosolhatja. 
Összefoglalva: a nem önálló beavatkozó perbeli cselekményei csak annyiban hatályosak, amennyiben az 
általa támogatott fél perbeli cselekményeivel nem ellentétesek. 
Néhány iránymutatás a bírói gyakorlatból 
Annak a beavatkozónak az elso fokú bíróság ítélete elleni fellebbezését, akinek az ellenféllel szemben fennálló 
jogviszonyára az ítélet jogereje nem terjed ki, el kell utasítani, ha a beavatkozó által támogatott fél az ítélet 
helybenhagyását kéri (BH1993. 251.). 
A beavatkozó nem kérheti a perben általa támogatott felet marasztaló ítélet végrehajtását (BH1983. 508.). 
Hatálytalan a beavatkozó fellebbezése, ha azzal az általa támogatott fél nem ért egyet (BH1983. 40., BH1982. 
208., BH1980. 442.). 
Az, akire az ítélet jogereje kiterjed úgynevezett önálló beavatkozó. Az önálló beavatkozó perbeli cselekménye 
is pótolja a fél elmulasztott perbeli cselekményét, de ennek hatálya már nem függ a támogatott fél perbeli 
cselekményérol, így attól sem, ha ellentétes a támogatott fél perbeli cselekményével. 
Ehhez képest az önálló beavatkozó hatályosan fellebbezhet akkor is, ha a támogatott fél lemondott a 
fellebbezési jogáról. Az önálló beavatkozó fellebbezését (csatlakozó fellebbezését) a támogatott fél nem 
vonhatja vissza. 
Az ellentétes perbeli cselekményeket a bíróság ilyenkor úgy bírálja el, mintha egységes pertársaság esetén a 
pertársak perbeli cselekményei lennének egymástól eltéroek. 
Az önálló beavatkozó az ügyfél helyzetében van. Erre tekintettel a már hivatkozott PK 145. számú 
állásfoglalás azt az útmutatást adja, hogy ha a perben hozott ítélet jogereje a beavatkozónak az ellenféllel 
szemben fennálló jogviszonyára is kiterjed, akkor a beavatkozó az általa támogatott fél tiltakozása ellenére is 
élhet perújítással. 
A beavatkozó - sem a függo helyzetu, sem az önálló - nem rendelkezhet a per tárgyával. Nem terjeszthet elo 
viszontkeresetet. Pótolhatja azonban a nem a per tárgyára vonatkozó rendelkezo cselekményeket. Így 
megállapodhat szünetelésben, kérheti a per tárgyalásának felfüggesztését. Nem állhat azonban el a keresettol, 
viszontkeresettol. 
Az ítélet rendelkezo része nem hat ki a beavatkozónak az ellenféllel fennálló jogviszonyára, kivétel az önálló 
beavatkozó. Az ítélet - feleket feltünteto részében - a beavatkozót fel kell tüntetni. 
A beavatkozó perköltségben történo marasztalására sor kerülhet, s az ellenfelet is lehet kötelezni a 
beavatkozó költségeinek megfizetésére (lásd a Pp. 80-83. §-aihoz fuzött magyarázatot). 
A beavatkozó és az általa támogatott fél jogviszonyára a per nincs kihatással. A közöttük esetleg késobb 
induló perben a korábbi per beavatkozóját nem kötik korábbi perbeli cselekményei, e vonatkozásban korlátot 
a Pp. 3. §-a szabhat. 

(2) A féllel közlendo határozatokat és iratokat a beavatkozóval is közölni kell. 
E bekezdés egyértelmu rendelkezést tartalmaz az iratok közlése tekintetében. A Legfelsobb Bíróság eseti 
döntésében (BH1981. 78.) kifejtette, hogy lényeges eljárási szabálysértés az, ha a bíróság a beavatkozó 
részére a szakértonek a szakvéleményre tett kifogásokra írásban adott észrevételeit, nyilatkozatát nem küldi 
meg és ezáltal elzárja attól, hogy a szakérto álláspontját megismerhesse, illetve tanulmányozhassa és abból a 
további perbeli magatartására nézve megfontolt következtetésre jusson. 
BH2003. 287. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. törvény 107. §-a az állami tulajdonban lévo 
azoknak a vagyontárgyaknak a körét határozza meg, amelyek az állam tulajdonából a helyi önkormányzatok 
tulajdonába kerültek. A tényleges vagyonátadás egyrészt a törvény erejénél fogva bekövetkezett, a vagyon 
más része tekintetében pedig külön törvények alapján történt meg. Az e körben vizsgálandó körülmények [Ptk. 
200. § (2) bek., 1990. évi CXV. tv. (Ötv.) 107. § (1) bek. a), b) és c) pont, (2) bek., 1991. évi XXXIII. tv. 51. § 



(1) bek., 1991. évi LV. tv. 20. § (2) és (3) bek., 24. § (1) bek., 26. § b) pont, 1977. évi VI. törvény VII. fejezet, 
33/1984. (X. 31.) MT r. 47. § (1) bek., 63/1990. (X. 4.) Korm. r., Pp. 57. § (1) és (2) bek., 99. § (2) bek., 
136/B. § (2) bek., 141. § (4) bek., 206. §, 245. §, 275/A. § (1) bek.]. 
BH1998. 339. A bíróság nem köteles tájékoztatni a jogi képviselo nélkül eljáró felet a perbe hívás 
lehetoségérol, ha a tájékoztatás elmaradása nem jár hátránnyal [Pp. 3. § (1) bek., 57. § (1) bek., 217. § (2) 
bek.]. 
BH1993. 251. Annak a beavatkozónak az elsofokú bíróság ítélete ellen benyújtott fellebbezését, akinek az 
ellenféllel szemben fennálló jogviszonyára az ítélet jogereje nem terjed ki, el kell utasítani, ha a beavatkozó 
által támogatott fél az ítélet helybenhagyását kéri [Pp. 57. § (1) bek., 233. § (1) bek.]. 
BH1992. 666. I. Ha a közigazgatási szerv ellenérdeku felek vitájában dönt, a határozat bírósági 
felülvizsgálata iránti perben nem mellozheto mindkét fél perben állása [Pp. 54. § (1) bek., 57. § (1) bek., 327. 
§ (1) és (2) bek., 339. § (2) bek., PK 143. sz.]. 
BH1989. 42. A beavatkozó a perben nem félként, hanem más perbeli személyként vesz részt. Ha a 
meghallgatására szükség van, tanúként kell kihallgatni, s mint tanút kötelezni lehet a birtokában levo okirat 
bemutatására [Pp. 5. §, 54. § (1) bek., 56. § (1) bek., 57. § (1) bek., 190. § (3) bek.]. 
BH1986. 291. Az eljárási szabályok megsértése miatt az ítéletet hatályon kívül kell helyezni, ha az elso fokú 
bíróság a per iratait a beavatkozóval nem közli [Pp. 57. § (2) bek., 252. § (2) bek.]. 
BH1983. 508. A beavatkozó nem kérheti a perben általa támogatott felet marasztaló ítélet végrehajtását [Pp. 
57. § (1) bek.]. 
BH1983. 40. Hatálytalan a beavatkozó fellebbezése, ha azzal az általa támogatott fél nem ért egyet [Pp. 54. § 
(1) bek., 57. § (1) bek.]. 
BH1982. 208. A beavatkozónak az a fellebbezése, amellyel az általa támogatott fél nem ért egyet, a fél 
cselekményével ellentétesnek minosül és ezért hatálytalan [Pp. 54. § (1) bek., 57. § (1) bek., 233. § (1) bek.]. 
BH1981. 78. Lényeges eljárási szabálysértés az, ha a bíróság a beavatkozó részére a szakértonek a 
szakvéleményére tett kifogásokra írásban adott észrevételeit, nyilatkozatát nem küldi meg, és ezáltal elzárja 
attól, hogy a szakérto álláspontját megismerhesse, illetve tanulmányozhassa és abból a további perbeli 
magatartására nézve megfontolt következtetésre jusson [Pp. 57. § (2) bek., 252. § (2) bek.]. 
BH1980. 442. Ha a beavatkozás célja a felperes támogatása volt, és a felperes a beavatkozó fellebbezésével 
nem ért egyet, a perben hozott ítéletnek a jogereje pedig a beavatkozónak az alperessel fennálló 
jogviszonyára nem terjed ki, a beavatkozó fellebbezése nem joghatályos [Pp. 57. §. (1) bek., 240. §. (1) bek.]. 
BH1978. 347. A beavatkozó fellebbezését az általa támogatott féllel ellentétes perbeli cselekménynek kell 
tekinteni, ha ez a fél a fellebbezésre adott ellenkérelmében az elso fokú ítélet helyben hagyását kéri [Pp. 57. § 
(1) bek.]. 

58. § Az a fél, aki pervesztessége esetére harmadik személy ellen kíván követelést érvényesíteni, vagy harmadik 
személy követelésétol tart, ezt a harmadik személyt az elso fokú ítélet hozatalát megelozo tárgyalás berekesztéséig 
perbe hívhatja. Perbehívással a beavatkozó és a perbehívott is élhet. 

A beavatkozás nem csupán önkéntes lehet, létrejöhet perbehívás útján is. Perbe hívni csak azt lehet, akivel 
szemben a fél követelést kíván érvényesíteni pervesztessége esetén, vagy akinek a követelésétol tart, 
ugyancsak pervesztesség esetén. Ebbol következik, hogy nem lehet perbehívás útján a per résztvevojévé tenni 
azt, akinek ugyan jogi érdeke fuzodik a per mikénti elbírálásához, azonban önként beavatkozni nem kíván. 
A perbehívás okát valószínusíteni sem kell, elegendo annak eloadása. A bíróság köteles a perbehívást közölni 
a perbehívottal. Nem kell a perbehívással kapcsolatban a felek meghallgatnia. Perbehívással a beavatkozó és 
a perbehívott is élhet. A perbehívott akkor is, ha - mert a perbehívást nem fogadja el - nem lesz beavatkozó a 
perben. 
Eljárási szabályt sért a másodfokú bíróság akkor, ha helyben hagyja azt az ítéletet, melyet az elso fokú 
bíróság a perbehívási kérelemnek a perbehívottal való közlése nélkül hozott meg (BH1982. 392.). A 
bíróságnak a perbehívást a perbehívottal feltétlenül közölnie kell, de a perbehívás elfogadása kérdésében a 
döntés joga a perbehívotté (BH1978. 534.). 
BH2003. 245. A kötelezettnek a jogosult által történo perbe hívása az igény érvényesítésének olyan módja, 
amely alkalmas az elévülés megszakítására (Pp. 58. §). 
BH1991. 483. II. Ha a gazdasági perben a perbehívott a perbe nem kíván beavatkozni, a bíróságnak 
lehetosége van arra, hogy a perbehívóttól bizonyítékokat beszerezzen, illetoleg ot a tárgyaláson meghallgassa 
[Pp. 58. §, 377. § (1) bek.]. 
BH1985. 117. Azt a magánszemélyt, aki ellen gazdasági perben az alperes visszkeresetet támaszt, a 
beavatkozás lehetoségérol kell értesíteni [Pp. 58. §, 60. § (1) és (2) bek., GKT 4/1976. sz.]. 



BH1984. 417. A perbehívott részére iratok csatolására vonatkozó kötelezettségnek az alperes által történt 
elmulasztása nem mentesíti a bíróságot az alól, hogy a perbe hívottat a beavatkozás lehetoségérol értesítse 
[Pp. 58. §, 60. § (1) bek.]. 
BH1978. 534. A perbe hívást abban az esetben is közölni kell az ellenfélen kívül a perbe hívottal is, ha a 
bíróság nem tuz ki új tárgyalási határnapot [Pp. 56. § (1) bek., 58. §, 60. § (1) bek., 145. §, GKT 107/1973. 
sz.]. 

59. § A perbehívást írásban vagy a tárgyaláson szóval kell eloterjeszteni, abban meg kell jelölni a perbehívás okát 
és röviden elo kell adni a per állását. A perbehívást az ellenféllel is közölni kell. 

A perbehívás történhet írásban és a tárgyaláson szóban is. A perbehívás írásbeli eloterjesztése esetén a Pp. 
93. §-ában írt követelmények nem mellozhetoek. Tartalmi szempontból a jogszabály azt követeli meg, hogy a 
perbehívó adja elo a perbehívás okát és adja elo a per állását. Nem követelheto meg ehhez képest, hogy a 
perbehívó csatolja az eljárás során keletkezett valamennyi iratot. E § arról rendelkezik, hogy a perbehívást 
közölni kell az ellenféllel. Arról nincs rendelkezés, hogy a perbehívási kérelmet, hogyan kell közölni a 
perbehívottal. A bírói gyakorlat szerint a jegyzokönyv másolatának megküldése megfelelo azzal a felhívással, 
hogy a perbehívottnak nyilatkoznia kell arról, hogy a perbehívást elfogadja-e. Amennyiben a perbehívott a 
megadott határido alatt nem nyilatkozik arról, hogy a perbehívást elfogadja, ezt úgy kell tekinteni, mint aki a 
perbehívást nem fogadta el. 
A bíróság a perbehívási kérelmet nem utasíthatja el, hanem azt a perbehívottal közölnie kell. Ha a perbehívott 
bejelenti, hogy a perbe be kíván avatkozni, a bíróság az elofeltételek fennállástól függoen dönt ennek 
megengedésérol (BH1988. 154.). Ebbol következoen a perbehívás közlése a bíróság részérol a perbehívottal, 
kötelezo. Annak eldöntése, hogy a perbehívást elfogadja-e, vagy sem, a perbehívott joga. 
Elofordulhat az is, hogy a perbehívást a fél maga közli a perbehívottal és bejelenti a bíróságnak, hogy a 
perbehívott a perbehívást nem fogadta el, ezért csak a meghallgatását kéri. Ilyen esetben a bíróság nem 
köteles a perbehívást a perbehívottal külön is közölni (BH1990. 390.). 
BH1990. 390. A bíróság nem köteles a perbehívást a perbehívottal külön is közölni, ha a perbehívó bejelenti, 
hogy azt a perbehívott nem fogadja el, és ezért csak a meghallgatását kéri [Pp. 59. §]. 
BH1988. 154. A bíróság a perbehívási kérelmet nem utasíthatja el, hanem azt a perbehívottal közölnie kell. 
Ha a perbehívott bejelenti, hogy a perbe be kíván avatkozni, a bíróság az elofeltételek fennállásától függoen 
dönt ennek megengedésérol [Pp. 56. § (1) bek., 58., 59. §, 60. § (1) bek.]. 
BH1981. 420. A bíróságnak a perbehívást a perbehívottal feltétlenül közölnie kell, de a perbehívás 
elfogadása vagy el nem fogadása a perbehívott joga [Pp. 58., 59. §, 60. § (1) bek.]. 
BH1979. 37. Egymagában az a körülmény, hogy az alperes a külkereskedelmi bizományost perbehívja, nem 
teszi lehetové az ügynek a külkereskedelmi vonatkozású perekre kizárólagosan illetékes Fovárosi Bírósághoz 
való áttételét [Pp. 54. § (2) bek., 59. § 60. § (1) bek., 149. § (2) bek., 367. § a)pont., 382. § (3) bek., Ptk. 509. 
§ (2) bek.]. 

60. § (1) Ha a perbehívott a perbehívást elfogadja, a perbehívóhoz beavatkozóként csatlakozhatik; ezt akár 
írásban, akár a tárgyaláson szóval is bejelentheti. Egyébként a perbehívóhoz való csatlakozás megengedésére és a 
perbehívott jogállására a beavatkozás szabályait kell megfeleloen alkalmazni. 

(2) A perbehívás elfogadása nem jelenti azt, hogy ezzel a perbehívott a kötelezettségét a perbehívóval szemben 
elismerné. A perbehívó és a perbehívott közötti jogviszony ebben a perben nem döntheto el. 

A perbehívott a perbehívás elfogadását írásban jelentheti be, de annak sincs akadálya, hogy a nyilatkozatát a 
tárgyaláson adja elo. Amennyiben a perbehívott a perbehívást elfogadja, a perbehívóhoz beavatkozóként 
csatlakozhat: ezt akár írásban, akár szóban bejelentheti. Perbeli jogállása a beavatkozóéval lesz azonos. 
Amennyiben a bíróság a perbehívást közölte a perbehívottal, ez még nem jelenti azt, hogy a perbehívott a 
perben résztvevo lehet, hiszen a perbehívott jogállására a beavatkozás szabályait kell megfeleloen 
alkalmazni. A bíróságnak - amennyiben a perbehívott beavatkozóként kíván csatlakozni a perbehívóhoz - a 
Pp. 56. §-ában írt eljárást kell lefolytatnia. 
A perbehívó és a perbehívott jogviszonya, jogvitája a perben nem döntheto el. A perbehívás elfogadása vagy 
elutasítása nincs semmiféle hatással az esetleges követelésekre. Nem jelent a perbehívó részérol elismerést, a 
perbehívás visszautasítása ugyancsak nem jelent igény visszautasítást, illetve lemondást követelésrol. 
Vitás a gyakorlatban, hogy a perbehívás megszakítja-e az elévülést. Értékelheto-e írásbeli felszólításként, 
illetve a követelés bírói úton történo érvényesítéseként [Ptk. 327. § (1)]. Álláspontunk szerint a követelés bírói 
úton történo érvényesítéseként nem értékelheto a perbehívás, de a követelés teljesítésére vonatkozó írásbeli 
felszólításnak sem (bár e vonatkozásban a perbehívást is tartalmazó írásbeli elokészíto irat tartalmának lehet 
jelentosége). 



BH1993. 559. II. Az Országos Találmányi Hivatal határozatának hatályon kívül helyezése esetén a bírósági 
eljárás során felmerült költségek viselése tárgyában dönteni kell [Pp. 78. §, 252. § (4) bek., Szt. 54. § (4) bek., 
60. § (1) bek.). 
BH1988. 154. A bíróság a perbehívási kérelmet nem utasíthatja el, hanem azt a perbehívottal közölnie kell. 
Ha a perbehívott bejelenti, hogy a perbe be kíván avatkozni, a bíróság az elofeltételek fennállásától függoen 
dönt ennek megengedésérol [Pp. 56. § (1) bek., 58., 59. §, 60. § (1) bek.]. 
BH1985. 117. Azt a magánszemélyt, aki ellen gazdasági perben az alperes visszkeresetet támaszt, a 
beavatkozás lehetoségérol kell értesíteni [Pp. 58. §, 60. § (1) és (2) bek., GKT 4/1976. sz.]. 
BH1984. 417. A perbehívott részére iratok csatolására vonatkozó kötelezettségnek az alperes által történt 
elmulasztása nem mentesíti a bíróságot az alól, hogy a perbe hívottat a beavatkozás lehetoségérol értesítse 
[Pp. 58. §, 60. § (1) bek.]. 
BH1982. 392. Eljárási jogszabályt sért a másodfokú bíróság is, ha helyben hagyja azt az ítéletet, amely az 
elso fokú bíróság a perbehívási kérelemnek a perbehívottal való közlése nélkül hozott meg [Pp. 58. és 60. §]. 
BH1981. 420. A bíróságnak a perbehívást a perbehívottal feltétlenül közölnie kell, de a perbehívás 
elfogadása vagy el nem fogadása a perbehívott joga [Pp. 58., 59. §, 60. § (1) bek.]. 
BH1979. 37. Egymagában az a körülmény, hogy az alperes a külkereskedelmi bizományost perbehívja, nem 
teszi lehetové az ügynek a külkereskedelmi vonatkozású perekre kizárólagosan illetékes Fovárosi Bírósághoz 
való áttételét [Pp. 54. § (2) bek., 59. § 60. § (1) bek., 149. § (2) bek., 367. § a)pont., 382. § (3) bek., Ptk. 509. 
§ (2) bek.]. 
BH1978. 534. A perbe hívást abban az esetben is közölni kell az ellenfélen kívül a perbe hívottal is, ha a 
bíróság nem tuz ki új tárgyalási határnapot [Pp. 56. § (1) bek., 58. §, 60. § (1) bek., 145. §, GKT 107/1973. 
sz.]. 

Változások a felek személyében 

61. § (1) Ha a per alapjául szolgáló jogviszonyban a polgári jog szabályai szerint valamelyik fél helyébe a per 
folyamán jogutód lép, a jogutód a perbe félként önként beléphet, illetoleg a jogutódot az ellenfél is perbe vonhatja. A 
felperes jogutódját csak akkor lehet perbe vonni, ha a jogutódlás a felperes halála, illetve jogutódlással történo 
megszunése miatt következett be. 

(2) A felperesi jogutód önkéntes perbelépéséhez a felperes hozzájárulása, az alperesi jogutód önkéntes 
perbelépéséhez pedig mindkét fél hozzájárulása szükséges. Hozzájárulásra nincs szükség, ha a perbelépés azért 
történik, mert a jogelod meghalt vagy jogutódlással megszunt, a jogutódlást azonban valószínusíteni kell. 

(3) A jogutód perbelépése, illetoleg perbevonása esetén - ha ez nem a jogelod halála miatt történt - a jogelodöt 
kérelmére az ellenfél hozzájárulásával a perbol el kell bocsátani. 

A változás a felek személyében: perbeli jogutódlás. E vonatkozásban a Pp. a "felek" fogalmát megszorítóan 
értelmezi, ez alatt a felperes és az alperes értendok. A perbeli jogutódlás folytán tehát más személy kerül a 
perbe felperesi vagy alperesi oldalon, mint aki addig peres fél volt. 
A perbeli jogutódlásra rendszerint akkor kerül sor, ha a per tárgyát képezo jogviszonyban is jogutódlás 
következett be. Változás történhet azonban a felek személyében akkor, ha az elobbi feltétel nem áll fenn (így 
például akkor, ha a felperes a pert nem az ellen indította meg, akivel szemben az igénye érvényesítheto, s a 
perbeli jogutódlással a helyesen megjelölt alperes kerül a perbe). 
A per tárgyát képezo jogviszonyban három esetben következhet be a jogutódlás: a fél halála folytán, jogi 
személy egyesülése, megszunése, illetve egyéb jogutódlás folytán. 
A fél halála esetén perbe léphet az örökös, illetve - amennyiben a felperes halt meg - jogutódját az alperes is 
perbevonhatja (más esetben felperesi jogutód perbevonására nincs jogszabályi lehetoség). Nincs helye 
perbeli jogutódlásnak, ha a per tárgya olyan anyagi jogviszony, mely nem örökölheto (például: a 
haszonélvezo halála a haszonélvezeti jogot ex lege megszünteti, ehhez képest perbeli jogutódlásnak nincs 
helye. Hasonló eset fordulhat elo lakásjogi jogviszonnyal kapcsolatos perekben, hiszen a lakás bérlojének 
örököse nem feltétlenül folytatója a bérleti jogviszonynak, ehhez képest nem lakásjogi jogutód). 
A gyermek elhelyezése iránti igény ugyancsak olyan személyes jog, mely nem száll át az örökösre. Nincs helye 
perbeli jogutódlásnak a házasság felbontása iránti perben sem (lásd a Pp. 289. §-ához fuzött magyarázatot). 
A peres fél halála esetére alkalmazandó szabályok irányadóak a jogi személyek - jogképességüket és ezzel 
együtt perképességüket is megszünteto - jogi személyiségu jogutód nélküli megszüntetése esetén is (BH1991. 
160.). 
Jogutódlás következi be a per tárgyát képezo jogviszonyban bekövetkezo egyéb személyi változás esetében is, 
így például engedményezés, tartozásátvállalás, vagy elidegenítés esetében. 



Önkéntes perbelépés minden jogutódlás esetében lehetséges. Perbevonás viszont a perbeli ellenfél 
cselekménye, melyre felperesi oldalon - mint arra már utaltunk, s mint azt a jogszabály is egyértelmuen 
eloírja - csak a felperes halála esetében kerülhet sor. 
A jogutódlás esetén a bíróságnak vizsgálnia kell a jogutód perképességét (Pp. 48. §). 
A fél halála esetében az örökös személyét kell vizsgálni, célszeruen ez a jogeros hagyatékátadó végzés 
beszerzésével történik. Amennyiben öröklési jogi vita van, ennek eredménye ismerete nélkül a félbeszakadt 
eljárás nem folytatható. 
A félbeszakadt eljárás folytatását bármelyik örökös egyedül is kérheti (BH1984. 275.). 
Az érvényes végrendelet - jogutódi minoségen jogi lehetoséget teremt az öröklési szerzodés megszüntetése 
iránti - az örökhagyó halála miatt félbeszakadt - per folytatására. Ebben az esetben ugyanis - tekintettel arra, 
hogy az örökhagyó, aki korábban a teljes vagyonára végrendeletet alkotott, s utóbb öröklési szerzodést kötött, 
de annak megszüntetése iránt pert indított, melynek tartama alatt meghalt - a végrendelet ismét hatályba lép 
és ez elegendo a jogutódlás valószínusítéséhez (BH1986. 328.). 
Jogi személy megszunése, egyesülése, szétválása esetében a vonatokozó jegyzokönyvek és határozatok alapján 
kell eldönteni, hogy ki a jogutód. 
A perbevonás - ide nem érteve a halál miatti jogutódlás esetét - nem vonja maga után azt, hogy a jogelod 
elbocsátására sor kerül a perbol. Ennek feltétele a jogelod kérelme, továbbá az ellenfél beleegyezése, s a 
bíróság végzése, mellyel a jogelodöt a perbol elbocsátja. 
BH2001. 587. Nem a per megszüntetésének, hanem a felperesi jogutódlás tárgyában szükséges intézkedések 
megtételének van helye, ha a felperes a perben érvényesített követelését engedményezi [Pp. 61. § (1) és (3) 
bek., 62. § (2) és (3) bek., 65. §, 157. § a) pont, 160. § (1) bek., 258. §]. 
BH2000. 197. A fél a vele szemben lefolytatott büntetoeljárással kapcsolatos kárigényét nem 
engedményezheti. Ilyen jogügylet engedményese nem válik jogutóddá, és a perbe félként nem léphet be [Ptk. 
328. § (2) bek., Pp. 61. § (1) bek.]. 
BH1999. 363. II. Nincs akadálya annak, hogy a kereset benyújtását követoen elhalt jogosult helyébe a perbe 
a jogutódok belépjenek, és a jogelodöt haláláig terjedo idore megilleto nem vagyoni kártérítés összegét ok 
követeljék. [Ptk. 339. § (1) bek., 354. §, 1972. évi II. tv. (Eü. tv.) 43. § (3) bek., Pp. 61. § (1) bek.]. 
BH1999. 216. A felperes személyének helyesbítése nem minosül jogutódlásnak, így ennek a bíróság általi 
tudomásulvétele nem igényel határozati formát [Pp. 48. §, 61. § (1) bek., Ptk. 30. § (1) bek.]. 
BH1998. 477. II. A Szerzoi Jogvédo Hivatal megszunése miatt az általa - saját nevében - indított perben a 
szerzoi jogi igény érvényesítési lehetosége az anyagi jogi jogosult szerzore visszaszáll [Pp. 61. § (2) bek., 64. 
§ (3) bek., 106/1952. (XII. 31.) MT r. 10. §, 146/1996. (IX. 19.) Korm. r. 12. § (2) bek., 239/1997. (XII. 18.) 
Korm. r. 1. § (2) bek.]. 
BH1998. 379. A jogosult személyéhez kötött követeléseket nem lehet engedményezni [Ptk. 328. § (2) bek., Pp. 
61. § (1) bek.]. 
BH1998. 94. II. A felperes által bejelentett többszöri jogutódlás esetén a felperesi "jogutódnak" a perbeli 
pozíciók megfelelo tisztázása nélkül történo bírósági perbe vonása lényeges eljárási szabálysértés [Pp. 61. § 
(1)-(3) bek., 62. § (1)-(4) bek.]. 
BH1997. 586. A felszámoló javára történo engedményezés szempontjai [Ptk. 329. § (1) bek, Vht. 9. §, 39. § 
(1) bek., Pp. 61. § (1) és (2) bek]. 
BH1996. 444. Az a körülmény, hogy a felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet eloterjeszto hitelezo 
követelését a bankkonszolidáció keretében megvásárolták, és a vevo a felszámolóval a bírósági eljáráson 
kívül egyezséget kötött, nem ad alapot a felszámolási eljárásnak - az annak során kötött egyezségre vonatkozó 
szabályok mellozésével történo - megszüntetésére [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 41-45. §, Ptk. 375. §, Pp. 61. §, 
157. §]. 
BH1995. 727. Ha a jogi személy a felülvizsgálati eljárás során megszunik, a jogutód perbe lépéséig, illetoleg 
perbe vonásáig a felülvizsgálati eljárás félbeszakad [Pp. 61-62. §, 111. § (1) bek., 275/B. §]. 
BH1991. 160. II. A peres fél halála esetére irányadó szabályok alkalmazhatók a jogi személyeknek - 
jogképességüket s ezzel együtt perképességüket is megszünteto - jogi személyiségu jogutód nélküli 
megszüntetése esetén is [Pp. 61. §, 62. §, 111. § (1) bek.]. 
BH1988. 321. II. Az eljárás során bekövetkezett jogutódlás esetén az alperesi jogutód perbelépéséhez mindkét 
fél hozzájárulása szükséges. A bíróság perbelépést megengedo határozata ellen fellebbezésnek van helye [Pp. 
61. § (2) bek., 65. §]. 
BH1988. 321. III. Az alperes személyében bekövetkezett jogutódlás esetén a jogelodöt csak kérelmére és csak 
a felperes hozzájárulásával lehet a perbol elbocsátani. A per szünetelésében csak a már perbenálló felek 
megállapodása joghatályos [Pp. 61. § (3) bek., 381. § (1) bek.]. 



BH1988. 85. A tartozásátvállaláshoz a jogosult felperes hozzájárulásának hiányában a keresetlevélnek a 
tartozásátvallalaló székhelye szerint illetékes bírósághoz való téves áttétele [Pp. 2. § (1) bek., 30. § (1) bek., 
61-62. §, 121. § (1) bek., 129., 370. § Ptk. 332. §] 
BH1986. 328. II. Az érvényes végrendelet teremt jogi lehetoséget - jogutódi minoségen az öröklési szerzodés 
megszüntetésére irányuló per folytatására [Pp. 61. § (2) bek., Ptk. 657. § (1) bek., 653. § ]. 
BH1984. 275. A felperes halála miatt félbeszakadt eljárás folytatását bármelyik örökös egyedül is jogosult 
kérni [Pp. 111. §, 61-62. §, Ptk. 682. §]. 
BH1983. 73. A polgári eljárásjog általános szabályai szerint - a Pp. 61. §-ában szabályozott eseteket kivéve - 
nincs jogi lehetoség arra, hogy aki a perben eredetileg nem vett részt, utóbb felperesként a perbe belépjen. Az 
ilyen tartalmú beadványt önálló keresetlevélnek kell tekinteni. A perek esetleges egyesítésének a hatáskörre 
nincs kihatása [Pp. 27., 61. §, 149. § (2) bek.]. 

62. § (1) A jogutód perbelépését, illetoleg perbevonását írásban vagy a tárgyaláson szóval kell bejelenteni; a 
bejelentést közölni kell a felekkel, illetoleg a perbevont jogutóddal is. 

(2) A perbelépés vagy perbevonás, illetoleg a jogelodnek a perbol való elbocsátása tárgyában a bíróság 
határozathozatal elott a felet akkor is meghallgathatja, ha hozzájárulására nincs szükség. 

(3) A jogutód a perbol elbocsátott jogelodjének helyébe lép; a jogelod elbocsátásáig végzett perbeli cselekmények 
és az addig meghozott bírói határozatok vele szemben is hatályosak. 

(4) Ha a jogelodöt a perbol nem bocsátják el, a jogutód a perben a jogelod pertársaként vesz részt. 
A perbelépést, a perbevonást írásban, vagy a tárgyaláson szóban lehet bejelenteni. Írásbeli bejelentésre a 
beadványokra vonatkozó szabályok itt is irányadóak (Pp. 93. §). 
Ha a bejelentés a tárgyaláson szóban történik, azt a bíróság jegyzokönyvbe foglalja, s a jegyzokönyv 
másolatát megküldi a jogutódnak, illetoleg a annak a félnek, aki a tárgyaláson nem volt jelen. Vonatkozik 
ezen értesítési kötelezettség a per egyéb résztvevojére, így a beavatkozóra is. 
A bíróság kötelessége, hogy a jogutódlás, illetoleg a jogelod perbol történo elbocsátása tárgyában alakszeru 
határozatot hozzon. E végzés ellen a Pp. 65. §-a külön fellebbezési jogot enged. 
Itt jegyezzük azonban meg, hogy a korábban perbenálló alperes perbol történt elbocsátása ellen az új alperes 
fellebbezéssel nem élhet (BH1994. 45.). 
Következik ez abból az alapveto eljárásjogi szabályból, hogy az alperes megnevezése a felperes kizárólagos 
joga. 
Amennyiben a bíróság a jogelodöt a perbol elbocsátja, jogutódja a jogelod helyzetét foglalja el. 
Ha a közigazgatási szerv megszunt, a közigazgatási perbe azt a közigazgatási szervet kell bevonni, amelyiknek 
a hatáskörébe a közigazgatási határozat meghozatala tartozik (BH1993. 264.). 
BH2001. 587. Nem a per megszüntetésének, hanem a felperesi jogutódlás tárgyában szükséges intézkedések 
megtételének van helye, ha a felperes a perben érvényesített követelését engedményezi [Pp. 61. § (1) és (3) 
bek., 62. § (2) és (3) bek., 65. §, 157. § a) pont, 160. § (1) bek., 258. §]. 
BH1998. 94. II. A felperes által bejelentett többszöri jogutódlás esetén a felperesi "jogutódnak" a perbeli 
pozíciók megfelelo tisztázása nélkül történo bírósági perbe vonása lényeges eljárási szabálysértés [Pp. 61. § 
(1)-(3) bek., 62. § (1)-(4) bek.]. 
BH1995. 727. Ha a jogi személy a felülvizsgálati eljárás során megszunik, a jogutód perbe lépéséig, illetoleg 
perbe vonásáig a felülvizsgálati eljárás félbeszakad [Pp. 61-62. §, 111. § (1) bek., 275/B. §]. 
BH1993. 264. Ha a közigazgatási szerv megszunt a közigazgatási perbe azt a közigazgatási szervet kell 
bevonni, akinek hatáskörébe a közigazgatási határozat meghozatala tartozik; a perbevonást közölni kell a 
perbe vont jogutóddal [Pp. 328. § (1) bek. és Pp. 62. § (1) bek.]. 
BH1991. 160. II. A peres fél halála esetére irányadó szabályok alkalmazhatók a jogi személyeknek - 
jogképességüket s ezzel együtt perképességüket is megszünteto - jogi személyiségu jogutód nélküli 
megszüntetése esetén is [Pp. 61. §, 62. §, 111. § (1) bek.]. 
BH1988. 230. I. Az öröklési jogi vita eldöntése szükséges ahhoz, hogy az élettársi vagyoni igényt az 
örökhagyó jogutóda ellen érvényesíteni lehessen [Ptk. 673. § (2) bek., Pp. 61., 62. §]. 
BH1988. 85. A tartozásátvállaláshoz a jogosult felperes hozzájárulásának hiányában a keresetlevélnek a 
tartozásátvallalaló székhelye szerint illetékes bírósághoz való téves áttétele [Pp. 2. § (1) bek., 30. § (1) bek., 
61-62. §, 121. § (1) bek., 129., 370. § Ptk. 332. §] 
BH1984. 275. A felperes halála miatt félbeszakadt eljárás folytatását bármelyik örökös egyedül is jogosult 
kérni [Pp. 111. §, 61-62. §, Ptk. 682. §]. 

63. § Ha a per tárgyát harmadik személy - akár jogutódként, akár más jogcímen - egészen vagy részben a maga 
részére igényli, az alperes az igénylot perbe hívhatja. Ha az igénylo a perbe belép, és az alperes a per tárgyát a 



visszavétel jogáról való lemondás mellett bírói letétbe helyezi, az alperest a perbol el kell bocsátani, és a pert a 
felperes és az igénylo, mint új alperes között kell tovább folytatni. 

Speciális esete a felek személyében bekövetkezo változásnak, ha a feleken kívül álló személy tart igényt a per 
tárgyára és az alperes perbehívása folytán perbe lép. Ebben az esetben az alperes nem maga mellé, hanem 
maga helyett hívja perbe az igénylot. Az alperes elbocsátására csak akkor kerülhet sor, ha az alperes a per 
tárgyát a visszavétel jogáról lemondás mellett bírói letétbe helyezi. 
A perbehívó ebben az esetben nem beavatkozásra, hanem félként való perbelépésre hívja a perbehívottat. A 
Pp. 59. § és a Pp. 60. §-ában írt alakszeru rendelkezéseket ebben az esetben is alkalmazni kell (lásd a Pp. 59. 
§ és Pp. 60. §-hoz fuzött magyarázatokat). 
Amennyiben az igénylo perbe lép, a korábbi alperest a bíróság a perbol elbocsátja és a pert az igénylo és a 
felperes között folytatja. A letétrol az ítéletben kell rendelkezni. 
Amennyiben az igénylo nem lép perbe, beavatkozóként - ha ennek jogszabályi feltételei fennállnak - részt 
vehet a perben. Ha perbe lép, de az alperes perbol elbocsátásának feltételei hiányoznak, alperesi pertársaság 
jön létre. Az a közöttük lévo jogviszonytól függ, hogy e pertársaság egységes, vagy egyszeru lesz. A Pp. 63. § 
szerinti perbehívásnak a per jogeros befejezésig helye van. 

64. § (1) Az az alperes, aki ellen olyan jog iránt indítanak pert, amelyet o harmadik személy nevében gyakorol, ezt 
a harmadik személyt perbehívhatja. Ha a harmadik személy elismeri, hogy a vitás jogot az alperes az o nevében 
gyakorolja, és a perbe belép, az alperest - kérelmére - a felperes beleegyezésével a perbol el kell bocsátani, és a pert a 
felperes és az alperes helyébe lépo harmadik személy között kell tovább folytatni. 

(2) Ha a felperes a pert nem az ellen indította meg, akivel szemben az igény érvényesítheto, a bíróság a 
felperesnek az elso fokú eljárás során eloterjesztett kérelmére a felperes által megjelölt személyt alperesként a 
kereset közlésével megidézi, és a korábbi alperest a perbol elbocsátja, feltéve, hogy a perre az új alperessel szemben 
hatásköre és illetékessége van. A perbol elbocsátott alperes költségeiben - a 80. § (2) bekezdésében foglalt kivételtol 
eltekintve - a felperest kell marasztalni. 

(3) Az, akinek igénye érvényesítése céljából az ügyész, illetve a külön jogszabállyal erre feljogosított szervezet 
pert indított, a perben félként vesz részt. A más által indított perbe az, aki a per megindítására külön jogszabály 
alapján, illetve az 51. § a), b) pontjai alapján maga is jogosult lett volna, a felperes pertársaként az elsofokú ítélet 
meghozatalát megelozo tárgyalás berekesztéséig perbe léphet. Ha a pertársak perbeli cselekményei vagy eloadásai 
egymástól eltérnek - az 51. § a) és b) pontjára tekintettel történo perbelépés esetét kivéve - a bíróság azokat a per 
egyéb adatait is figyelembe véve bírálja el. 

E § (1) bekezdésében írt lehetoség áll fenn akkor, ha letéteményes, zálogtárgy birtokosa, bérlo, haszonélvezo, 
használó ellen indítanak olyan pert (például tulajdoni igényt), amelyben a tulajdonosnak kell védekeznie. 
E perbehívás a per jogeros befejezéséig történhet, s bár nem azonos a Pp. 59. § és Pp. 60. §-ában írt 
perbehívással, a szabályok analóg alkalmazandóak. Amennyiben a perbehívott nem lép perbe, joga van a 
beavatkozásra, ha ennek feltételei fennállnak, ez azonban csak az elso fokú ítélet meghozatalát megelozo 
tárgyalás berekesztéséig történhet (Pp. 54. §). Amennyiben a perbehívott a perbe belép, de a felperes a 
korábbi alperes perbol való elbocsátásához nem járul hozzá, alperesi pertársaság keletkezik, mely az 
alperesek közötti jogviszonytól függoen lesz egységes, vagy egyszeru pertársaság. 
A Pp. 64. § (2) bekezdése azt az esetet szabályozza, amikor a felperes tévesen jelölte meg az alperes 
személyét. Lehetoséget ad e szabályozás arra, hogy jogutódlás nélkül is lehetové váljék a pernek a megfelelo 
alperessel szembeni folytatása. 
Erre azonban csak az elso fokú eljárás során eloterjesztett felperesi kérelem esetén van helye. 
Ha a felperes a pert nem az ellen indította meg, akivel szemben igénye érvényesítheto, a bíróságnak e tényre 
figyelmeztetnie kell és lehetoséget kell adni arra, hogy megjelölje, kivel szemben kívánja igényét 
érvényesíteni. 
Amennyiben a felperes a pert nem az ellen indította meg, akivel szemben igénye érvényesítheto és a felperes 
az elso fokú eljárás során eloterjesztett kérelmében alperesként új személyt jelöl meg, a bíróság nem 
vizsgálhatja, hogy a felperes által megjelölt új alperes valóban jogviszonyban áll-e a felperessel vagy nem. E 
kérdés eldöntése az érdemi határozatra tartozik (BH1993. 379.). 
Perújítási eljárásban új alperes perbevonásának nincs helye. 
A § (3) bekezdése szabályozza azt az esetet, ha valakinek az igénye érvényesítése céljából az ügyész, illetve 
külön jogszabállyal erre feljogosított szerv pert indított. Az ilyen perben az, akinek igényét érvényesítik, 
félként vesz részt. Amennyiben a más által indított per kezdeményezésére maga is jogosult lett volna, - a Pp. 
51. § a)-b) pontjai alapján - a felperes pertársaként az elso fokú ítélet meghozatalát megelozo tárgyalás 
berekesztéséig perbe léphet. Amennyiben a pertársak perbeli cselekményei egymástól eltérnek - s a perbe 



lépés nem a Pp. 51. § a)-b) pontjára tekintettel történt -, a bíróság azokat a per egyéb adatait is figyelembe 
véve bírálja el. 
Ha az eljárás folyamán a perben a felek személyében változás áll be, a korábban perbenálló alperesnek a 
perbol való elbocsátását elrendelo végzés ellen az új alperes fellebbezéssel nem élhet (BH1994. 45.). 
BH2003. 499. A családi pótlékot és a gyermekgondozási segélyt a kár összegének a megállapításánál a 
kártérítés címén járadékra jogosult gyermek terhére nem lehet figyelembe venni; ezek a járulékok ugyanis 
nem a gondozásra szoruló gyermeket, hanem - a gyermekneveléssel kapcsolatos terhek enyhítése érdekében - 
az ot ellátó szülot illetik meg [1997. évi LXXX. tv. 14. §, 1998. évi LXXXIV. tv., Pp. 51. § a)-b) pont, 64. § (3) 
bek., 164. § (2) bek., 206. § (1) bek., 229. § (1) bek., Legf. Bír. PK. 47. és 195. sz. állásfogl.] 
BH2001. 203. Az eljárás lényeges szabályának megszegését jelenti, ha nem a közigazgatási per alperese 
hozta a közigazgatási határozatot [Pp. 64. § (2) bek., 130. § (1) bek. g) pont, 327. § (2) bek.]. 
BH2000. 332. A perindításkor hatályos jogszabályok szerinti bírósághoz kell a keresetet benyújtani. Táppénz 
és anyasági ellátások visszafizetésére kötelezo határozat felülvizsgálata iránti perre a munkáltató 
székhelyváltozása a késobbiekben nem hat ki [Pp. 64. § (2) bek., 341. §, 89/1990. (V. 1.) MT r. 328. § (2) 
bek.]. 
BH2000. 276. Felperesi pertársként való perbe lépésre is csak a Pp. 330. §-ának (1) bekezdésében foglalt 
határidon belül kerülhet sor [Pp. 64. § (3) bek., 324. § (1) bek., 330. § (1) és (4) bek.]. 
BH1998. 477. II. A Szerzoi Jogvédo Hivatal megszunése miatt az általa - saját nevében - indított perben a 
szerzoi jogi igény érvényesítési lehetosége az anyagi jogi jogosult szerzore visszaszáll [Pp. 61. § (2) bek., 64. 
§ (3) bek., 106/1952. (XII. 31.) MT r. 10. §, 146/1996. (IX. 19.) Korm. r. 12. § (2) bek., 239/1997. (XII. 18.) 
Korm. r. 1. § (2) bek.]. 
BH1998. 181. A gyámhatóság által indított, cselekvoképességet érinto gondokság megszüntetésére irányuló 
perben a gondnokolt részvétele [Pp. 64. § (3) bek., 312. § (1)-(2) bek., Ptk. 13. § (2) bek.]. 
BH1998. 152. A megyei kárrendezési hivatal nem jogi személy, így nem perelheto [Pp. 48. §, 30. § (1) bek., 
64. § (2) bek., 75. § (3) bek., 146. §., Ptk. 8. § (1) bek., 28. § (3) bek., 30. § (1)-(2) bek., 36. § (1) bek., 
101/1991. (VII. 27.) Korm. r. 2. § (3) bek., 3. §]. 
BH1995. 549. Ha az önkormányzat egy adott muvelodési intézményt költségvetési intézményként tart fenn, 
csak az és nem az önkormányzat lehet a per alperese a felek között keletkezett jogvita esetén. Ennek a 
megállapításától függ, hogy a közalkalmazott valóban az ellen az alperes ellen indította-e meg a pert, 
amellyel szemben az igény érvényesítheto [1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek. 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (3) 
bek., Pp. 64. § (2) bek.]. 
BH1995. 323. Ha a felperes a pert nem az ellen indította meg, akivel szemben az igénye érvényesítheto, a 
bíróságnak e tényre figyelmeztetnie kell, és lehetoséget kell neki adni arra, hogy megjelölje, kivel szemben 
kívánja az igényét érvényesíteni. A bíróságnak - a felperes kérelmére - az általa megjelölt személyt a kereset 
közlésével alperesként kell megidéznie és a korábbi alperest a perbol elbocsátania. Ezek az intézkedések a 
felülvizsgálati eljárás során nem pótolhatók [Pp. 64. § (2) bek.]. 
BH1994. 45. I. Ha az eljárás folyamán a perben a felek személyében változás áll be, a korábban perbenálló 
alperesnek a perbol való elbocsátását elrendelo végzés ellen az új alperes fellebbezéssel nem élhet [Pp. 64. § 
(2) bek., 65. §, 233. § (1) bek.]. 
BH1993. 638. Nem történik változás a felek személyében, ha a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló 
kérelmet a jogi személy szervezeti egységével szemben nyújtják be, az ellentmondást és a perré alakult 
eljárásban a védekezést azonban a jogi személy terjeszti elo, és a per során a felperes követelését a jogi 
személlyel szemben tartja fenn. A felperes ilyen mulasztása a részleges pernyertesség szabályainak 
alkalmazására sem ad alapot, hanem a felperes csak a téves megnevezéssel okozott többletköltség 
megtérítésére kötelezheto [Pp. 64. §, 80. § (2) és 81. § (1) bek.]. 
BH1993. 379. Ha a felperes a pert nem az ellen indította meg, akivel szemben az igény érvényesítheto, és a 
felperes az elsofokú eljárás során eloterjesztett kérelmében alperesként új személyt nevez meg, a bíróság nem 
vizsgálhatja, hogy a felperes által megjelölt új alperes valóban jogviszonyban - és ha igen, milyen 
jogviszonyban - áll a felperessel. Ezek a kérdések a per érdemi eldöntésére tartoznak [Pp. 64. § (2) bek.]. 
BH1993. 174. Biztosítótársaság szervezeti egysége perképességének hiánya [Pp. 48. §, 64. § (2) bek., 1979. 
évi 18. tvr. 10. § (1) bek. a) pont]. 
BH1993. 36. A jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (a közkereseti társaság és a betéti társaság) 
perképesek, ezért a társasági határozat felülvizsgálata iránti pert is a társaság mint alperes ellen kell indítani 
[1988. évi VI. tv (Gt.) 1. § (2) bek., 45. § (1) bek., Pp. 64. § (2) bek.]. 
BH1991. 327. Változás következik be az alperes személyében, ha a per folyamán a gazdasági munkaközösség 
megszunik, és a felperes követelését a volt gazdasági munkaközösség tagjaival szemben kívánja érvényesíteni. 



Ebben az esetben a keresetlevél áttételének olyan bírósághoz is helye van, amely saját hatáskörének vagy 
illetékességének hiányát már jogerosen megállapította [Pp. 64. § (2) bek., 129. § (1) és (2) bek., 158. § (2) 
bek.]. 
BH1991. 244. A keresetlevél áttételének elrendelésére nem ad alapot, ha az alperes azzal védekezik, hogy a 
követeléssel nem ö, hanem jogutódlás folytán egy másik gazdálkodó szervezet tartozik; ilyen esetben a 
felperes a pert nem az ellen indította meg, akivel szemben az igény érvényesítheto. A keresetet a fellebbezési 
eljárás során nem lehet az eredetileg perbe nem vont alperesekre kiterjeszteni [Pp. 64. § (2) bek., 129. § (1) 
bek., 146. § (2) bek., 247. §]. 
BH1988. 243. A perben az alperes megnevezése a felperes kizárólagos joga. Ha a bíróság a felperes 
bejelentése alapján - a korábbi alperest a perbol elbocsátja, az erre vonatkozó végzését az új alperes 
fellebbezéssel nem támadhatja. A meg nem engedett fellebbezést már az elsofokú bíróságnak el kell utasítania 
[Pp. 64. § (2) bek., 65. §, 219. § (1) bek. d) pont, 237. §]. 
BH1984. 207. A dolgozó a volt munkáltatója ellen nem kezdeményezhet munkaügyi vitát a nála 
munkaviszonyban töltött ido megállapítása végett, ha a kért megállapítás nem a volt munkáltatójával, hanem 
a késobbi munkáltatójával, illetve a társadalombiztosítási szervvel szemben támasztható jogainak 
megalapozására irányul [Pp. 3. § (1) bek., 64. § (2) bek., 123. §]. 
BH1984. 121. Ha az alperes székhelye szerint illetékes bíróság meg is állapítja, hogy a keresetet másik 
alperes ellen kellett volna eloterjeszteni, csak az alperes személyében való változás megtörténte után teheti át 
a keresetlevelet az új alperes székhelye szerint illetékes bírósághoz. Ha az alperes személyében történo 
változást a felek egyike sem kezdeményezi, illetoleg ahhoz a felperes nem járul hozzá, a bíróságnak a 
keresetet az abban megjelölt felek között érdemben el kell bírálnia [Pp. 29. § (1) bek., 64. §, 129. § (1) bek.]. 
BH1979. 278. A jogszabálynak az a rendelkezése, amely szerint téves keresetindítás esetén a keresetlevél 
hatályai fennmaradnak, ha a felperes az alperesként perbevonható felet 30 napon belül megjelöli, nem jár 
azzal a jogkövetkezménnyel, hogy az eljárási illetéket annak az alperesnek kell viselnie, amellyel szemben a 
kereset a perbevonás idején alaptalan volt [Pp. 64. § (2) bek., 128. § (3) bek., 132. § (3) bek.]. 

65. § A 61-63. § és a 64. § (1)-(2) bekezdése alá tartozó esetekben a perbelépés, valamint a perbol való elbocsátás 
tárgyában hozott határozat ellen külön fellebbezésnek van helye. 

A Pp. 61-63. §, valamint a Pp. 64. § (1)-(2) bekezdésében megjelölt személycserénél a perbelépés akkor 
hatályos, ha az azt megengedo végzés jogerore emelkedik. A szabály tehát éppen ellentétes, mint a 
beavatkozásnál - legyen az önkéntes, vagy perbehívással megelozött -, hiszen a beavatkozó belépésétol részt 
vesz a perben mindaddig, amíg a perbol való kizárása tárgyában hozott végzés nem emelkedik jogerore. 
A perbelépés, valamint a perbol történo elbocsátás viszont akkor eredményez változást a felek személyében, 
ha a végzés jogerore emelkedett. A különbözo szabályozás nyilvánvaló oka, hogy a beavatkozás nem okoz 
változást a felek személyében, a perbelépés, illetve a perbol való elbocsátás azonban igen, s ez utóbbi 
vonatkozásban a törvény nagyobb eljárásjogi garanciát biztosít. 
A kereset kiterjesztésével történo perbevonás ellen - mert ez eljárás folyamán hozott végzésnek minosül [Pp. 
233. § (3) b)] - fellebbezésnek nincs helye. 
BH2001. 587. Nem a per megszüntetésének, hanem a felperesi jogutódlás tárgyában szükséges intézkedések 
megtételének van helye, ha a felperes a perben érvényesített követelését engedményezi [Pp. 61. § (1) és (3) 
bek., 62. § (2) és (3) bek., 65. §, 157. § a) pont, 160. § (1) bek., 258. §]. 
BH1994. 45. I. Ha az eljárás folyamán a perben a felek személyében változás áll be, a korábban perbenálló 
alperesnek a perbol való elbocsátását elrendelo végzés ellen az új alperes fellebbezéssel nem élhet [Pp. 64. § 
(2) bek., 65. §, 233. § (1) bek.]. 
BH1992. 415. A kereset kiterjesztésével történo perbevonás ellen fellebbezésnek nincs helye [Pp. 51. §, 65. §, 
146. § (2) bek., 233. § (3) bek., 237. §, 240. § (1) bek.]. 
BH1988. 321. II. Az eljárás során bekövetkezett jogutódlás esetén az alperesi jogutód perbelépéséhez mindkét 
fél hozzájárulása szükséges. A bíróság perbelépést megengedo határozata ellen fellebbezésnek van helye [Pp. 
61. § (2) bek., 65. §]. 
BH1988. 243. A perben az alperes megnevezése a felperes kizárólagos joga. Ha a bíróság a felperes 
bejelentése alapján - a korábbi alperest a perbol elbocsátja, az erre vonatkozó végzését az új alperes 
fellebbezéssel nem támadhatja. A meg nem engedett fellebbezést már az elsofokú bíróságnak el kell utasítania 
[Pp. 64. § (2) bek., 65. §, 219. § (1) bek. d) pont, 237. §]. 

V. FEJEZET 



Képviselet 

Meghatalmazottak 

66. § (1) Amennyiben a törvény egyes perbeli cselekményekre másként nem rendelkezik, a fél helyett az általa, 
illetoleg törvényes képviseloje által választott meghatalmazott is eljárhat. 

A perrendtartás a képviseletrol szóló V. fejezetben, az ügygondok jogállására vonatkozó eloírásokat ide nem 
értve (Pp. 74. §) csak a meghatalmazáson alapuló képviseletet szabályozza. 
A képviseleti jog azonban, a jogszabály rendelkezése folytán alapulhat: 
- törvényi rendelkezésen (pl. állami szerv vezetojének képviseleti joga), 
- alapszabályon, társasági szerzodésen (pl. alapítvány, gazdálkodó szervezet), 
- államigazgatási vagy bírósági határozaton (gondnok - eseti, illetve ügygondnok - gyám, pártfogó ügyvéd), 
illetve 
- meghatalmazáson. 
Amennyiben a törvény kivételt nem tesz, a polgári peres és nem peres eljárásban a fél - belátása szerint - 
személyesen és meghatalmazott képviselo útján is eljárhat. Ez a lehetoség az ügy felperesén és alperesén kívül 
a beavatkozót is megilleti. 
A bíróság elotti képviseletre adott meghatalmazás az anyagi jogi jogosulttól, illetve kötelezettol származó, 
bírósághoz intézett nyilatkozat, amelynek alapján a képviselo, a képviselt nevében végezhet perbeli 
cselekményeket. A meghatalmazott eljárásának terjedelmét a meghatalmazás szabja meg. Az abban jelölt 
külön kikötés hiányában, a perrendtartás vonatkozó eloírásai érvényesülnek (Pp. 70. §). 
A képviselo nyilatkozatait, cselekményeit a meghatalmazó utasítása, illetve felteheto érdeke szabja meg. 
Azokat a fél nyilatkozataként, illetve eljárásaként kell megítélni. A Pp. 97. §-a értelmében, ha a félnek a per 
vitelére meghatalmazottja van, a bírósági iratokat a fél helyett a meghatalmazottnak kell kézbesíteni. A 
fentiekbol következoen ekként a képviselo mulasztásai is a fél terhére esnek. Ennek orvoslására azonban a Pp. 
106. §-a a képviselo számára önállóan biztosít lehetoséget. 
A képviselo cselekményeit a perrendtartás a féltol függetlenül csak néhány esetben értékeli önállóan. Így 
akkor, amikor a Pp. 8. §-ának (3)-(5) bekezdésébe [a 2000. január 1. napja elott indult ügyekben a Pp. 
korábbi 5. § (2)-(4) bekezdésébe] ütközo módon tevékenykedik, vagy a tárgyalás rendjét zavarja meg [Pp. 
134. § (3)], illetve a felülvizsgálati eljárásban, ha olyan felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, amelynek nincs 
helye, vagy azt, az arra nem jogosult képviseletében terjesztette elo. [Pp. 273. § (2)-(3)]. Ilyenkor ugyanis a 
képviselo pénzbírsággal sújtható, illetve a feleslegesen okozott költségek megtérítésére is kötelezheto. 
A kifejtettekbol kitunik, hogy a képviselo - a rá vonatkozó határozatokat ide nem értve - csak a fél nevében 
élhet perorvoslati kérelemmel. Ha tehát adott esetben a fél terhére kirótt pénzbírság miatt a fellebbezést a 
saját nevében nyújtja be, azt mint jogosulatlantól származót, el kell utasítani. 
A gyakorlatban elofordul, hogy a fél nem a nevében való eljárásra ad lehetoséget az általa választott 
személynek, hanem nyilatkozatával perlési jogot biztosít a számára. Arra ad tehát felhatalmazást, hogy 
helyette mint anyagi jogi jogosult helyett, a saját nevében és saját kezéhez követeljen teljesítést a bíróság elott 
az általa megnevezett anélkül, hogy az adott jogviszonyból származó követelést átruházná (engedményezné) a 
Ptk. 328. §-ában írtak szerint. Az ily módon eloterjesztett kereset vagy kérelem nem foghat helyt. A polgári 
perrendtartás ugyanis a perbizomány intézményét nem ismeri. Ekként - mint ahogy arra a Legfelsobb Bíróság 
több eseti döntésben is rámutatott (P. törv. I. 20.126/1996 és BH1977. 198.) - az ilyen megbízás tilos és 
érvénytelen. Ezért ha a felperes - felhívásra - az anyagi jogi jogosulttól származó engedményezést nem csatol, 
a keresetet érdemben - kereshetoségi jog hiányában - kell elutasítani. Ez a hiba nem orvosolható úgy, hogy a 
bíróság felhívását követoen a felperes maga helyett a helyes felperest nevezze meg, és egyben perbeli 
pozícióját képviseletre módosítsa, meghatalmazást csatolva. Arra van csak lehetoség, hogy ilyenkor a felperes 
a keresettol álljon el és az anyagi jogi jogosult kezdeményezze az újabb eljárást. Ez a megoldás az elévülés 
vagy az igényérvényesítésre vonatkozó határidok elmulasztásának jogkövetkezményeit nem küszöböli ki, a 
perléssel járó illeték-konzekvenciák alól azonban mentesít. 
A képviselo útján való perbeli részvételt jogszabály esetenként kizárja, máskor pedig kötelezové teszi. 
Így csak személyes eljárásra van mód akkor, ha a bíróság a felet személyes meghallgatás végett, személyes 
megjelenés kötelezettségével idézte [Pp. 141. § (5), Pp. 285. §]. 
A Legfelsobb Bíróság elott, valamint 2003. január 1. napjától az Országos Ítélotábla elotti eljárásban a 
fellebbezo, illetve felülvizsgálati (csatlakozó felülvizsgálat) kérelmet eloterjeszto fél kizárólag jogi 
képviselovel járhat el (Pp. 73/A. §). 



Meghatalmazást a fél személyesen de megbízottja, törvényes képviseloje útján is adhat. 
A Pp. 67. §-ának (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésre tekintettel, az ügyvédet is megilleti az a jog, 
hogy a saját ügyében magát más ügyvéddel képviseltesse. Ilyenkor az általa meghatalmazott ügyvédet 
ugyanúgy megilleti az ügyvédi munkadíj, mintha nem ügyvéd lenne a meghatalmazó (PK 146. számú 
állásfoglalás). 

(2) Több személy részére adott meghatalmazás esetében a felet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, egy-
egy perbeli cselekménynél azonban csak egyikük járhat el; az ezzel ellentétes kikötés hatálytalan. Ha a 
meghatalmazottak nyilatkozatai vagy cselekményei egymástól eltérnek, ezt a bíróság akként bírálja el, mintha 
magának a félnek a nyilatkozatai vagy cselekményei lennének eltéroek. 

A perrendtartás nem tartalmaz rendelkezést a képviselok számát illetoen. Ekként a fél (beavatkozó) a bírósági 
eljárás tartama alatt egyidejuleg is több meghatalmazott közremuködésére tarthat igényt. 
A többes meghatalmazotti képviselet bekövetkezhet azzal, hogy a fél nemcsak egy személynek ad egyidejuleg 
meghatalmazást, de úgy is, hogy a korábbi képviselonek adott meghatalmazás megszunésének bejelentése 
nélkül, újabb meghatalmazást csatol. Nincs ugyanis lehetoség arra, hogy - a Pp. 71. §-ából következoen 
megkívánt bejelentés nélkül -, a késobb kelt meghatalmazás miatt a korábbit a bíróság megszuntnek tekintse. 
Egy fél érdekében több képviselo eljárására sor kerülhet akként is, hogy az egyéb jogcímen képviseletre 
jogosult ad további meghatalmazást. Például ha a meghatalmazott pertárs, hozzátartozó vagy törvényes 
képviselo ügyvédet bíz meg a per vitelével. 
A fenti jogosultság nem vezethet a peres (vagy nem peres) eljárás indokolatlan elhúzódásához és nem 
nehezítheti a követelés (kérelem) elbírálását. Ezért mondja ki a Pp. 66. §-ának (2) bekezdése, hogy a több 
képviselo közül az egyes percselekményeknél csak egyikük járhat el, s a meghatalmazottak nyilatkozatait, 
cselekményeit úgy kell megítélni, mintha magának a félnek a cselekményei és nyilatkozatai lennének eltéroek. 
Ez utóbbi szabály egyébként a képviseleti jog tartalmából is következik. Nincs tehát lehetoség arra pl., hogy a 
bizonyítás során meghallgatott tanúhoz valamennyi képviselo kérdéseket intézzen. Az azonban nem zárható ki, 
hogy az egyik által benyújtott keresetlevelet, elokészíto iratot, fellebbezést stb. a másik írásban kiegészítse. 
Azt, hogy a jogszabály keretei között az eljárás során az adott percselekményt a több meghatalmazott közül 
melyik és, hogyan végezze, a meghatalmazó is meghatározhatja. 
A fentiekbol következoen többes meghatalmazotti képviselet esetén a bíróság, a Pp. 97. §-ában írt 
kötelezettségének, bármelyik meghatalmazott kezéhez történt kézbesítéssel eleget tehet. (Lásd BH1994. 99.). 
Amennyiben a többes képviselet a célszeru és jóhiszemu pervitel követelményével nem áll ellentétben [Pp. 75. 
§ (1)], a pervesztes fél az abból származó költségnövekmény megfizetésére alappal kötelezheto. 
Természetesen nincs akadálya annak sem, hogy a bíróság elotti jogvitában azonos perbeli pozícióban lévo 
felek, együttesen ugyanannak a személynek adjanak meghatalmazást a képviseletre. 
BH2001. 437. III. A gazdálkodó szervezet ügyvezetojének tanúvallomása nem minosül a fél olyan 
nyilatkozatának, amellyel kapcsolatban a Pp. 66. §-a (2) bekezdésének alkalmazására kerülhetne sor. Azt a 
bizonyítékok értékelése körében kell figyelembe venni [Pp. 3. §, 4. §, 66. § (2) bek.]. 
BH1999. 583. Az alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele során a képviselet szabályai is irányadók [Ptk. 
74/A. § (4) bek., 74/B. § (5) bek., Pp. 66. § (1) bek., 70. § (1) és (2) bek., 105/1952. (XII. 28.) MT r. 13. § (3) 
bek.]. 
BH1998. 355. A felszámolási eljárásban a jognyilatkozatok tételére vonatkozó korlátozó rendelkezés - amely 
a felszámoló részére biztosít kizárólagosságot - csak az adós vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatokra 
vonatkozik. A cég státusával összefüggo nyilatkozatot a cég képviseletére egyébként jogosult - akár 
meghatalmazott útján - is tehet, tehát fellebbezhet, illetoleg felülvizsgálati kérelemmel élhet [1993. évi LXXXI. 
tv.-vel módosított 1991. évi IL. tv. 28. § (2) bek. e) pont, 34. § (1) és (2) bek., Pp. 66. § (1) bek. 67. § (1) bek. 
a) pont]. 
BH1998. 340. Több meghatalmazott esetén a felet bármelyikük képviselheti, ebbol értelemszeruen következik 
az is, hogy bármelyik meghatalmazott részére történt kézbesítés joghatályos [Pp. 66. § (2) bek.]. 
BH1997. 198. A perbizomány mint jogintézmény hiányában a külföldi fél mint anyagi jogi jogosult belföldi 
követelését a belföldi megbízott - engedményezési szerzodés nélkül - csak meghatalmazottként érvényesítheti a 
belföldi kötelezettel szemben [Ptk. 198. § (1) bek., 222. §, 1978. évi 8. tvr. 1. § (2) bek., Pp. 66. § (1) bek., 67. 
§ (1) bek.]. 
BH1997. 43. Ha az eseti vagy az általános ügyvédi meghatalmazás hiányos, vagy egyébként nem felel meg az 
eloírásoknak, a bíróság az eljárás bármely szakában felhívhatja a képviselot meghatalmazotti mivoltának 
igazolására. Ha a képviselo a felhívásnak nem vagy ismét nem megfeleloen tesz eleget, a bíróság a 
keresetlevelet (fizetési meghagyás iránti kérelmet) elutasítja [Pp. 66. § (1) bek., 67. § (1) bek. c) pont, 70. § 
(1)-(2) bek., 72. §, 73. § (1)-(2) bek., 95. § (1) bek., 130. § (1) bek. j) pont, 1983. évi 4. tvr. 10. §]. 



BH1994. 99. Egy eljárásban a félnek több meghatalmazottja (képviseloje) lehet. Ilyen esetben a bíróság 
bármelyik képviselo részére joghatályosan kézbesíttetheti a bírósági iratokat. Ha a képviselok egymásnak 
ellentmondó nyilatkozatokat tesznek az ügyben, ezeket a bíróság úgy bírálja el, mintha magának a félnek a 
nyilatkozatai vagy cselekményei lennének eltéroek [Pp. 66. § (2) bek., 97. §, 109. § (3)-(4) bek., 1991. évi XL. 
tv. 6. § (2) bek.]. 
BH1992. 697. A részvénytársaság területi igazgatóságának jogtanácsosa külön meghatalmazás nélkül 
jogosult a részvénytársaság vagy más területi igazgatóság képviseletére [1988. évi VI. tv. (Gt.) 2. § (1) bek., 
285. § (1) bek., 286. § (1) bek. Pp. 66. §]. 
BH1977. 463. II. Ha a fél nyilatkozata a jogi képviselojének a nyilatkozatától eltér, azt a bíróságnak úgy kell 
elbírálnia, mintha magának a félnek a nyilatkozatai lennének egymástól eltéroek. A fél méltányos érdekeivel 
nyilvánvalóan ellentétben álló; joglemondó nyilatkozatot azonban a bíróság akkor sem köteles figyelembe 
venni; ha azt a fél a bíróság tájékoztatása és figyelmeztetése ellenére is fenntartotta (Pp. 3., 4., 66. §). 

67. § (1) A perben meghatalmazottként eljárhat: 
a) a félnek a 13. § (2) bekezdésében megjelölt hozzátartozója; 
b) a fél pertársa, továbbá pertársának törvényes képviseloje vagy meghatalmazottja; 
c) az ügyvéd és az ügyvédi iroda; 

PK 146. szám 

A Pp. 67. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezésre tekintettel 
az ügyvédet is megilleti az a jog, hogy a saját ügyében magát más ügyvéddel 
képviseltesse. Ilyenkor az általa meghatalmazott ügyvédet ugyanúgy megilleti 
az ügyvédi munkadíj, mintha nem ügyvéd lenne a meghatalmazó. 

d) állami szerv (közigazgatási szerv, intézet, intézmény, hivatal stb.) ügyintézoje az állami szerv tevékenységével 
kapcsolatos ügyekben; 

e) a helyi önkormányzat képviselo-testületének, illetve a helyi kisebbségi önkormányzatnak a tagja, a jegyzo, a 
fojegyzo, a képviselo-testület hivatalának ügyintézoje, a kerületi hivatal elöljárója, ügyintézoje a helyi 
önkormányzatot, kisebbségi önkormányzatot, továbbá azok szerveit érinto perekben; a megyei (fovárosi) 
közigazgatási hivatal ügyintézoje a hivatalt érinto perekben; 

f) a szakszervezet a saját tagjának perében, valamint a külön jogszabályban meghatározott perekben; 

PK 147. szám 

A szakszervezeti tagnak a szakszervezet részére adott meghatalmazását is 
írásba kell foglalni. 

g) az érdek-képviseleti célra alapított szervezet saját tagjának olyan perében, amelynek tárgya a szervezet 
alapszabályában meghatározott érdek-képviseleti célok körébe vonható; 

h) a szövetkezet ügyintézésre jogosult tagja vagy alkalmazottja a szövetkezet pereiben; 
i) a gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó alkalmazottja munkáltatójának gazdasági 

tevékenységével kapcsolatos perekben, a gazdálkodó szervezet jogtanácsosa (jogi eloadója) pedig azokban a 
perekben is, amelyekben külön jogszabály a képviseletre feljogosítja; 

j) akit erre külön jogszabály feljogosít. 
a) pont: 
A meghatalmazottak e törvényhelyben jelölt csoportját illetoen a perrend teljes köru felsorolással él. Nincs 
tehát lehetoség a hozzátartozói kör bovítésére, s ekként például a mostohaszülo vagy a mostohagyermek 
képviseleti jogának elismerésére. A gyakorlatban ugyan ritka, de ha felmerül, gondot okozhat a jegyes 
képviseleti jogának vizsgálata. Ezt a kapcsolatot ugyanis okirattal igazolható módon egyetlen anyagi jogi 
szabály sem ismeri el. Annak fennállását tehát a bíróságnak a Pp. 72. §-a körében, adott esetben tanú-
bizonyítás útján kell tisztáznia. 



b) pont: 
E szabály alapján a felet - nyilvánvalóan a vele azonos oldalon részt vevo - pertársa, valamint annak 
törvényes képviseloje és meghatalmazottja is képviselheti. Annak azonban nincs jelentosége, hogy a 
pertársak, milyen pertársaságot alkotnak (Pp. 51. §). 
c) pont: 
A meghatalmazáson nyugvó képviselet legelterjedtebb formáját rögzíti e helyütt a törvény. Ez a képviseleti 
forma - a pertárs és a hozzátartozó esetéhez hasonlóan - megbízáson alapul, melynek részletes szabályait az 
1983. évi 4. törvényereju rendelet, 1998. július hó 1. napjától kezdodo hatállyal az ügyvédekrol szóló 1998. 
évi XI. törvény tartalmazza. Az itt megfogalmazottak közül kiemelést érdemel, hogy 
- az ügyvédi irodának (egyéni ügyvédnek) adott megbízást az ügyfél bármikor - szóban vagy írásban egyaránt 
- azonnali hatállyal jogosult felmondani [1983. évi 4. törvényereju rendelet 9. § (3), 1998. július 1-jétol az 
1998. évi XI. törvény 24. § (2)]. Ez a jog a megbízottat is megilleti, azonban csak írásban és 15 napos 
felmondási ido biztosítása mellett Amíg az le nem telik az ügyvéd köteles az ügyfél érdekében eljárni [1983. 
évi 4. törvényereju rendelet 9. § (1), 1998. július 1-jétol az 1998. évi XI. törvény 24. § (1)]. 
A jogviszony megszunése azonban a bírósággal szemben csak annak bejelentésétol hatályos (Pp. 71. §). 
- amennyiben az ügyvéd a bíróság elotti eljárásával az ügyfelének kárt okoz, az a perrend szabályai szerint 
nem orvosolható. Mód van azonban arra, hogy az ebbol keletkezett kár megtérítése iránt a fél a Ptk. szabályai 
szerint igénnyel éljen [1983. évi 4. törvényereju rendelet 28. § (1), 1998. július 1-jétol az 1998. évi XI. törvény 
10. § (1)]. 
- a fél személyiségi jogainak hatékony megóvása érdekében az ügyvéd (ügyvéd jelölt), a feladata ellátása 
során szerzett ismeretek tekintetében, titoktartásra köteles [1983. évi 4. törvényereju rendelet 1. § (5), 1998. 
július 1-jétol az 1998. évi XI. törvény 8. §, 101. §]. 
d) pont: 
Az állami szerv ügyintézoje, csak a jogszabályon alapuló képviseleti jogkört gyakorló meghatalmazása 
alapján és csak a szervezet tevékenységével kapcsolatos ügyekben járhat el. Ez a szabály a közigazgatási 
(társadalombiztosítási) határozatok felülvizsgálata iránti perekben nem érvényesül. A Ptk. 329. §-ából 
következoen ugyanis az alperesként perbevont közigazgatási szerv dolgozója a képviseleti jogosultságát - 
külön meghatalmazás nélkül - munkáltatói igazolvánnyal igazolhatja. A képviseleti jogosultság megítélésénél 
nincs jelentosége annak, hogy az alkalmazott határozott vagy határozatlan idore szóló jogviszonyban 
tevékenykedik-e, annak azonban az eljárás befejezéséig mindenképp fenn kell állnia. 
e) pont: 
- Az 1990. évi LXV. törvény eloírásai szerint az önkormányzati hatásköröket (feladatköröket) a képviselo 
testület gyakorolja, melynek képviseletére a polgármester jogosult [Ötv. 9. § (1)]. Így, a helyi önkormányzati 
képviselo, illetoleg a testület feladatainak ellátása érdekében létrehozott hivatal (polgármesteri hivatal) 
jegyzoje (fojegyzo) ügyintézoje, elojárója, csak külön meghatalmazással járhat el. 
- A kisebbségi helyi önkormányzat képviseletére annak elnöke jogosult. Az általa adott meghatalmazással a 
nemzeti, etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényben megállapított feladatkörök ellátása 
kapcsán felmerült jogvitákban a helyi kisebbségi önkormányzat tagja is eljárhat (Ötv. 102/E. §). 
A rendelkezés értelmében a képviseleti jog kizárólag az önkormányzatot illetoleg a hivatalt érinto perekre 
terjed ki, ide értve a szervezet hatáskörébol, feladatkörébol eredo és a muködése kapcsán felmerült jogvitákat 
is. Annak vizsgálatakor, hogy mit kell e körbe eso ügynek tekinteni, a már megjelölt jogszabályok eloírásai az 
irányadók. 
f) pont: 
A Munka tv. rendelkezéseibol következoen a szakszervezet érdek- és jogi képviseleti feladatot egyaránt 
elláthat. Ekként 
- a munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érinto érdekképviseleti körben, külön meghatalmazás nélkül 
[Munka tv. 19. § (2)], 
- a tagjának élet és munkakörülményeit érinto kérdésekben viszont a bíróság elott akkor jogosult eljárni, ha 
arra meghatalmazással bír [Munka tv. 19. § (3)]. A szakszervezeti tagnak a szakszervezet részére adott 
meghatalmazását, írásba kell foglalni (PK 147. számú állásfoglalás). A szakszervezet képviseleti jogosultsága 
a tag halála után jogutódára csak akkor terjed ki, ha a feltételek a jogutód tekintetében is fennállnak. 
Természetes a meghatalmazás ilyenkor sem mellozheto. 
g) pont: 
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenloségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 3. §-a 
kimondja, hogy a fogyatékos személyek (a mozgássérültek, a siketek, a vakok, az értelmi fogyatékosok, stb.) az 
oket mindenki mással egyenloen megilleto jogaikkal állapotukból fakadóan kevéssé tudnak élni, ezért 



indokolt, hogy minden lehetséges módon elonyben részesüljenek. Az 1999. évi CX. törvény 12. §-ával 
megállapított, és 2000. január 1. napjától hatályos új rendelkezése perbeli képviseleti jogot biztosít a 
fogyatékos személyek érdek-képviseleti szervezeteinek. A törvény értelmében e szervezet meghatalmazottkénti 
eljárásának két, együttesen fennálló feltétele van: 
1. a fél tagsági viszonyban álljon az adott érdek-képviseleti szervezettel és 
2. az általa indított per tárgyánál fogva az érdek-képviselet alapszabályában célként meghatározott valamely 
feladattal kifejezetten összefüggjön. Így például, ha a mozgáskorlátozott az e tény miatt ot megilleto járadék 
megfizetése iránt indít pert. Kártérítési perben is fennállhat a speciális képviseleti jogosultság, ha a fél az 
elszenvedett káresemény folytán vált mozgáskorlátozottá. 
h) pont: 
Az 1992. évi I. törvény 11. § (1) bekezdése alapján a szövetkezet törvényes képviseletére jogosított 
(igazgatóság elnök, ügyvezeto igazgató, illetve az alapszabályban megnevezett igazgatósági tag) 
meghatalmazása alapján a szövetkezet ügyintézésre jogosult tagja vagy alkalmazottja egyaránt jogosult 
eljárni. Képviseleti joga független a tagsági viszony jellegétol vagy a munkaviszony idotartamától. Az ügy 
befejezéséig azonban e jogviszonynak fenn kell állnia. A képviseleti jog csak a szövetkezet tevékenységével és 
szervezetének muködésével kapcsolatban felmerült jogvitákban illeti meg. 
i) pont: 
- A gazdálkodó szervezetet az alkalmazott 1997. évi CXLIV. tv. szerint törvényes képviseletre jogosulttól 
(egyesülés, közös vállalat, leányvállalat, egyes jogi személyek vállalatának igazgatója, Kft. ügyvezetoje, Rt. 
igazgatósága) származó meghatalmazással és csak a munkáltató gazdasági tevékenységével összefüggo 
ügyben képviselheti. 
A gazdálkodó szervezet jogtanácsosának (jogi eloadójának) képviseleti joga azonban kiterjed az olyan 
jogvitákra is, amelyekben külön jogszabályi rendelkezés alapján jogosult eljárni. 
A jogtanácsos tevékenységét munkaviszony (tagsági) keretében fejtheti ki. Ekként munkaviszonyban állhat a 
törvényereju rendelet 2. §-ának a) pontjában megjelölt szervezetekkel (Ptk. 685. § c) pontjában jelölt 
gazdálkodó szervezetek, állami költségvetési szervek stb.), illetve a vállalat alapításra jogosult vagy a Ptk. 
685. §-ának c) pontja alá tartozó szervezetek által létrehozott jogtanácsosi irodával [1983. évi 3. törvényereju 
rendelet 8. § (1), (3)]. A perbeli képviseleti jog ellátásához a törvényereju rendelet 7. §-ának (1) bekezdésébol 
is következoen meghatalmazás csak akkor szükséges, ha a jogtanácsos 
- jogtanácsosi irodában muködik, 
- ha a munkáltatójánál dolgozó személy képviseletét látja el, 
- ha más szervezet érdekében jár el. 
A jogtanácsos képviseleti joga a szervezet dolgozójának, az ott fennálló munkaviszonyával összefüggo 
ügyekben áll fenn, de csak akkor, ha a szervezet vezetoje ehhez elozetesen hozzájárult, és a dolgozó, valamint 
a szervezet között érdekellentét nincs [1983. évi 3. törvényereju rendelet 7. § (2)]. Arra azonban nincs 
lehetoség, - az Alkotmánybíróság 13/1991. (IV. 13.) AB határozatával megerosítetten -, hogy a jogtanácsos 
magánszemélyektol fogadjon el megbízást vagy büntetoügyben vállaljon képviseletet [1983. évi 3. 
törvényereju rendelet 1. § (5)]. 
A jogtanácsos vele munkaviszonyban nem lévo más szervezetet csak jogszabályban meghatározott esetekben 
képviselhet [1983. évi 3. törvényereju rendelet 7. § (3)]. 
A jogi eloadó képviseloként csak a jogtanácsosnak adott megbízási szerzodésben foglalt, külön kikötés esetén 
alapján járhat el (BH1991. 159.) 
A jogi eloadónak a képviseleti jogosultságát minden esetben meghatalmazással kell igazolnia (BH1989. 234.). 
- Az egyéni vállalkozó az e törvényhelyben jelölt eseten túl, a Pp. 67. §-ának (1) bekezdés a)-c) pontjaiban 
jelölt személyeknek is adhat meghatalmazást. Az alkalmazott csak a gazdasági tevékenységével kapcsolatos 
ügyekben képviselheti. Az egyéb meghatalmazottakra azonban ez a korlátozás nem érvényesül. 
j) pont: 
Külön jogszabály rendelkezése alapján jogosult eljárni például 
- Az 1995. évi XXXII. törvény rendelkezése folytán és az itt jelölt eloírásoknak megfelelo tartalommal és 
keretek között, iparjogvédelmi ügyekben a bírósági elotti képviseletre a szabadalmi ügyvivo (szabadalmi 
ügyvivo jelölt) is jogosult [1995. évi XXXII. törvény 1. § (1)]. 
- Meghatalmazással eljárhat a közjegyzo is, az általa okiratba foglalt jognyilatkozat vagy jogügylet alapján 
indult cégbírósági, társadalmi szervezetek nyilvántartásával összefüggo eljárásban. Ha az okiratban több fél 
szerepel, a megbízást valamennyi félnek meg kell adnia (1991. évi XLI. törvény 175. §). 
- A Ptk. 30. §-ának (3) bekezdése értelmében a jogi személy szervezeti egységének vezetoje (gyáregység, fiók, 
telephely, üzem, iroda, kirendelés, területi igazgatóság stb.) a szervezet rendeltetésszeru muködési körébe eso 



jogügyletekbol eredo jogviták tekintetében képviseloként jár el kivéve, ha az alapító okirat eltéroen 
rendelkezik. 
- Társasház-közösség esetén a közös képviselo, illetve az intézobizottság elnöke jogosult a bíróság és más 
hatóság elott a képviselet ellátására [1998. március 1-jétol az 1997. évi CLVII. törvény 37. §, ezt megelozoen 
az 1977. évi 11. törvényereju rendelet 18. § (1)]. 

(2) A perben a gazdálkodó szervezet jogtanácsosát (jogi eloadóját) az ügyvéd jogállása illeti meg. 
(3) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a törvényben szabályozott eljárásokban a jogi képviselet nem kötelezo. 

E bekezdések egyértelmu rendelkezései gyakorlati alkalmazási problémákat nem vetnek fel. 
(4) 

BH2004. 16. Eleget tesz a törvényben eloírt tájékoztatási kötelezettségének a közfeladatot ellátó szerv, ha a 
kezelésében levo közérdeku adatot nyilvánosságra hozza (közzéteszi), vagy más módon bárki számára 
hozzáférhetové teszi; egyéni kérelem alapján közvetlen adatszolgáltatásra nem kötelezheto [1992. évi LXIII. 
tv. 1. §, 20. § (1) bek., 19. § (1) bek., 21. § (4) bek., 1993. évi LXXX. tv. 57. § (1) bek., 61. § (3) bek., 1983. évi 
3. tvr. 2. § (1) bek. a) pont, 7. § (1) bek., 28/1995. (III. 24.) Korm. r. 2. § (1) bek., 269/2000. (XII. 26.) Korm. 
r. 2. § (1) bek., Pp. 67. § (1) bek.]. 
BH2001. 588. III. A jogtanácsost megilleto munkadíj meghatározásánál irányadó szempontok [Pp. 24. § (1) 
bek., 67. § (2) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r. 1. § (1) bek. b) pont]. 
BH1999. 31. I. A hitelezoi választmánynak - jogszabályon alapuló - "perbeli" jogképessége csak a 
felszámolási eljárásban biztosított, ez polgári perben nem érvényesül. Az egyes hitelezok az adóssal szemben 
szerzodésbol eredo követeléseiket csak a saját nevükben beadott keresetekkel érvényesíthetik [Pp. 50. § (1) 
bek., 67. § (1) bek. b) pont, 1986. évi 11. tvr.  (Ftvr.) 3. § (3) bek., 26-27. §]. 
BH1998. 606. A felszámolási eljárásban a polgármesteri hivatal kifogása alapján indult eljárást - ha a 
polgármesteri hivatal nem hitelezoként, hanem a helység lakosainak "meghatalmazottjaként", de írásbeli 
meghatalmazás nélkül kíván eljárni - meg kell szüntetni [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 3. § c) pont, 4. § (1)-(2) bek., 
6. § (2) bek., 51. § (1) bek., Pp. 67. §, 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 233. § (1) bek., 251. § (1) bek.]. 
BH1998. 442. II. A jogtanácsosi igazolvány megfeleloen tanúsítja a jogtanácsosnak a bíróságok elotti 
eljárási jogosultságát, ezért a vele jogviszonyban álló féltol külön meghatalmazásra - a képviselet ellátásához 
- nincsen szükség [Pp. 49. § (1) és (3) bek., 67. § (1) bek. i) pont, 73. § (1)-(2) bek.]. 
BH1998. 355. A felszámolási eljárásban a jognyilatkozatok tételére vonatkozó korlátozó rendelkezés - amely 
a felszámoló részére biztosít kizárólagosságot - csak az adós vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatokra 
vonatkozik. A cég státusával összefüggo nyilatkozatot a cég képviseletére egyébként jogosult - akár 
meghatalmazott útján - is tehet, tehát fellebbezhet, illetoleg felülvizsgálati kérelemmel élhet [1993. évi LXXXI. 
tv.-vel módosított 1991. évi IL. tv. 28. § (2) bek. e) pont, 34. § (1) és (2) bek., Pp. 66. § (1) bek. 67. § (1) bek. 
a) pont]. 
BH1998. 247. I. Ha felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezettel szemben nem egy másik gazdálkodó 
szervezetnek, hanem - akár engedményezés folytán - a tagjainak van beszámításra alkalmas követelése, 
lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha nem gondoskodik az érdekelt tagok "perben állásáról", vagy nem 
hívja fel oket megfelelo (jogi) képviseletük ellátására [Ptk. 329. § (1) és (3) bek., 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 51. 
§, Pp. 67. §]. 
BH1997. 199. A perbizomány intézményét a magyar jog nem ismeri, ezért - törvényi felhatalmazás hiányában 
- nincs perbeli legitimációja annak, aki saját nevében más jogát kívánja perben érvényesíteni [Ptk. 222. §, 
328. § (1) bek., 329. §, Pp. 2. §, 67. § (1) bek.]. 
BH1997. 198. A perbizomány mint jogintézmény hiányában a külföldi fél mint anyagi jogi jogosult belföldi 
követelését a belföldi megbízott - engedményezési szerzodés nélkül - csak meghatalmazottként érvényesítheti a 
belföldi kötelezettel szemben [Ptk. 198. § (1) bek., 222. §, 1978. évi 8. tvr. 1. § (2) bek., Pp. 66. § (1) bek., 67. 
§ (1) bek.]. 
BH1997. 43. Ha az eseti vagy az általános ügyvédi meghatalmazás hiányos, vagy egyébként nem felel meg az 
eloírásoknak, a bíróság az eljárás bármely szakában felhívhatja a képviselot meghatalmazotti mivoltának 
igazolására. Ha a képviselo a felhívásnak nem vagy ismét nem megfeleloen tesz eleget, a bíróság a 
keresetlevelet (fizetési meghagyás iránti kérelmet) elutasítja [Pp. 66. § (1) bek., 67. § (1) bek. c) pont, 70. § 
(1)-(2) bek., 72. §, 73. § (1)-(2) bek., 95. § (1) bek., 130. § (1) bek. j) pont, 1983. évi 4. tvr. 10. §]. 
BH1995. 484. I. A felszámoló intézkedése vagy mulasztása ellen a szövetkezet - tagjai képviseletében nem 
jogosult kifogással élni. Ha azonban a szövetkezet kifogását aláíró személyek között olyanok is vannak, akik 
hitelezonek minosülnek, kifogásukat érdemben el kell bírálni [1991. évi IL. tv. 51. § (1) bek., Pp. 67. § (1) 
bek.]. 



BH1995. 222. I. A meghatalmazott képviseleti jogosultságának vizsgálata végelszámolás alatt álló gazdasági 
társaság által indított perben [Pp. 67. § (1) bek. a)-i) pont, 72. §, 1991. évi IL. tv. 34. § (2) bek., 79. §]. 
BH1993. 110. Egyetemleges marasztalásra irányuló kereset esetén lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, 
ha az alperesként megjelölt gazdálkodó szervezetek mindegyikét a tárgyalásra nem idézi meg, és csak az 
egyikükkel szemben bírálja el a keresetet. Arra azonban van lehetoségük az alpereseknek, hogy az egyiküket 
képviselhesse az eljárásban [Pp. 51. § b) pont, 67. § (1) bek. b) pont]. 
BH1992. 800. A nappali tagozaton iskolai képzésben részt vevokkel kötött tanulmányi szerzodéssel 
kapcsolatos jogvita eldöntése az általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik. A kiskorú édesanyja által 
benyújtott keresetlevél téves elutasítása perbeli jogképesség hiánya okából idézés kibocsátása nélkül [Pp. 48. 
§, 49. § (2) bek., 67. § (1) bek., 129. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, Ptk. 9. §, 12. § (2) bek., 2/1985. (II. 
16.) MM r. 14. §]. 
BH1992. 646. II. Politikai párt által indított perben a bíróságnak a párt alapszabályában foglaltakat is 
vizsgálnia kell a képviseleti jogosultság elbírálásánál [Pp. 67. §]. 
BH1991. 406. Ha a jogtanácsos a jogi tevékenységet munkaviszonyban fejti ki, a perben a munkaviszonya 
megszunését, illetoleg a munkavégzés alóli felmentését követoen meghatalmazottként nem járhat el. Ebbol a 
szempontból nincs jelentosége annak, hogy részére külön meghatalmazást adtak, s ennek visszavonása 
szabályszeruen történt-e [Pp. 67. § (1) bek. d) pont, 1983. évi 3. tvr. 1. §, 2. § (1) bek., 7. § (1) bek.]. 
BH1990. 453. I. Külföldön élo személy által a per vitelére adott meghatalmazás csak akkor igazolja a 
meghatalmazás megtörténtét, ha az arról kiállított okiratot a kiállítás helye szerint illetékes magyar 
külképviseleti hatóság hitelesítette (felülhitelesítette) [Pp. 67. § (1) bek. a) pont, 69. § (3) bek., 72. §, 196. §, 
198. § b) pont]. 
BH1989. 234. Jogi eloadó képviseleti jogosultságát meghatalmazással igazolhatja. Részére általános 
meghatalmazást is lehet adni [Pp 67-69. §, 72-73. §, 1983. évi 3. tvr. 7. §, 16. §, 7/1983. (VIII. 25.) IM r. 12. 
§]. 
BH1989. 79. A vállalati gazdasági munkaközösség (vgmk) létrejöttét engedélyezo gazdálkodó szervezet - 
külön meghatalmazás nélkül - nem járhat el a vgmk nevében, és a cégbíróság döntése ellen sincs fellebbezési 
jogosultsága [1985. évi 16. sz. tvr. 14. §.-a, Pp. 67. §., 228. §, 233. §., 105/1952. (XII. 28.) MT sz. r. 13. §. (3) 
bek., 28/1981. (IX. 9.) MT sz. r. 10. §. (1) bek.]. 
BH1979. 241. A képviseleti jogosultság hiányát megállapító és hiánypótlásra felhívó végzés - mint az eljárás 
folyamán hozott végzés - ellen nincs helye fellebbezésnek [Pp. 233. § (3) bek. b) pont, 67-68. §]. 

68. § Nem lehet meghatalmazott: 
a) aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be; 
b) akit jogeros bírói ítélet a közügyektol eltiltott; 
c) akit a bíróság jogerosen gondnokság alá helyezett. 

A törvény e helyütt a képviseleti jog abszolút érvényu kizárási okait rögzíti. 
Nincs tehát lehetoség arra, hogy a házasságkötéssel nagykorúságot szerzett fél (Ptk. 12. § (2)], egyben 
képviseleti jog jogosultja is legyen, hiszen a perrendtartás az életkor betöltésétol teszi függové az ekkénti 
eljárás lehetoségét. 
Közügyektol való eltiltás miatt a képviseleti jog csak akkor kizárt, ha arról jogeros ítélet rendelkezett. A 
jogorvoslattal támadható e tárgyú határozat tehát arra hatással nincs. 
A gondokság alá helyezés is csak jogeros bírói döntés esetén eredményez kizártságot. Annak azonban nincs 
jelentosége, hogy az korlátozó [Ptk. 13. § (2)] vagy kizáró [Ptk. 16. § (2)] hatályú-e. A perrendtartás ugyanis 
e körben különbséget nem tesz. 
Amennyiben a b)-c) pontokban jelölt kizárási ok a per, vagy nem peres eljárás tartama alatt következik be, 
úgy a képviseleti jog, a vonatkozó határozat jogerore emelkedésével - külön jogi aktus nélkül - megszunik. 
A meghatalmazott képviseloként való eljárását más körülmények és kizárhatják. Így 
- az ügyvéd az ügyfelével szemben mástól megbízást nem vállalhat el [1983. évi 4. törvényereju rendelet 9. § 
(4), 1998. július 1-jétol az 1998. évi XI. törvény 25. § (1)]. A korábbi megbízóval szembeni megbízás 
elvállalását a jelenleg hatályos jogszabályi eloírás akkor engedi meg, ha az nem sérti a volt ügyfél érdekét. Az 
ügyvédekrol szóló, 1998. július 1-jétol hatályos 1998. évi XI. törvény 25. § (2)-(3) bekezdése e körben 
feltételként a korábbi és az új ügy összefüggésének hiányát nevesíti és külön szabályozza a megbízás 
elfogadását a volt munkáltatóval szembeni képviselet körében mégpedig akként, hogy ilyen megbízást az 
ügyvéd csak a munkaviszonya (szolgálati-, alkalmazotti jogviszonya) megszunését követo három év eltelte 
után is csak akkor vállalhat el, ha munkavállalóként az adott ügy intézésében nem vett részt. Az új törvényi 
szabályozás értelmében e korlátozások alól az érintett írásban adhat csak felmentést, 



- a peres felek képviseletét ugyanazon ügyvédi irodába muködo ügyvédek csak akkor láthatják el, ha a 
megbízók ehhez kello kioktatás után hozzájárultak, 
- a szerzodés érvényesség, teljesítése körében keletkezett jogvitában az okiratot szerkeszto ügyvéd nem járhat 
el egyik fél képviseletében sem, hiszen korábbi közremuködése mindkét érintett javára szólt, 
- ugyanazon ügyvédi irodának felszámolóként és jogi képviseloként való eljárása kizárt, 
- az ügyvéd vagy jogtanácsos képviseloként nem járhat el azon a bíróságon, ahol korábban bíróként 
tevékenykedett, e foglalkozásának megszunésétol számított két év leteltéig (1983. évi 4. törvényereju rendelet 
7. §, 1998. július 1-jétol az 1998. évi XI. törvény 7. §, 1983. évi 3. törvényereju rendelet 4. §). 
BH1989. 234. Jogi eloadó képviseleti jogosultságát meghatalmazással igazolhatja. Részére általános 
meghatalmazást is lehet adni [Pp 67-69. §, 72-73. §, 1983. évi 3. tvr. 7. §, 16. §, 7/1983. (VIII. 25.) IM r. 12. 
§]. 
BH1979. 241. A képviseleti jogosultság hiányát megállapító és hiánypótlásra felhívó végzés - mint az eljárás 
folyamán hozott végzés - ellen nincs helye fellebbezésnek [Pp. 233. § (3) bek. b) pont, 67-68. §]. 

69. § (1) A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzokönyvbe kell mondani. Írásbeli meghatalmazás 
esetében a meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát elso jelentkezése 
alkalmával az iratokhoz csatolás végett a bíróságnak bemutatni. 

(2) Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító ereju magánokiratba (195., 196. §) kell foglalni. 
Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt a fél sajátkezuleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges; az 
ügyvédi meghatalmazásra egyebekben az erre vonatkozó külön jogszabályok irányadók. 

(3) A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni. Az ilyen 
meghatalmazás felülhitelesítésére a 198. § b) pontja irányadó. 

(4) Az idegen nyelven kiállított meghatalmazás hiteles magyar fordítását csak akkor kell bemutatni, ha ezt a 
bíróság szükségesnek tartja. 

(5) A gazdálkodó szervezet jogtanácsosa (jogi eloadója) meghatalmazásának igazolásáról külön jogszabály 
eltéroen rendelkezhetik. 

A meghatalmazást - a fentiekben megfogalmazott alaki szabályokból következoen - írásba kell foglalni. 
Ez megtörténhet úgy is, hogy a fél azt a bíróság elott - bármelyik tárgyaláson - jegyzokönyvbe mondja, a 
meghatalmazott pedig e nyilatkozatot elfogadja. Erre a gyakorlatban ritkán kerül sor. 
Az írásbeli meghatalmazást köz-, illetve teljes bizonyító ereju magánokirati formában kell elkészteni. Az tehát, 
meg kell, hogy feleljen a Pp. 195. §-ában vagy a Pp. 196. §-ában írt feltételeknek. 
Amennyiben a meghatalmazás ügyvéd vagy ügyvédi irodai képviseletre vonatkozik, a géppel írt okiratot az 
ügyvédnek és a félnek sajátkezuleg kell aláírni [1983. évi 4. törvényereju rendelet 10. § (1), 1998. július hó 1-
jétol az 1998. évi XI. törvény 26. § (1)]. Az így kiállított okirat tanúk alkalmazása nélkül is teljes bizonyító 
ereju magánokiratnak minosül. A meghatalmazást akkor kell közokiratba vagy olyan magánokiratba foglalni, 
amelyen két tanú az aláírásával igazolja, hogy a megbízás létrejöttét a megbízó elottük elismerte, ha a 
megbízó írni, olvasni nem tud, vagy arra nem képes [6/1983. (VII. 28.) IM rendelet 18. § (1), 1998. július 1-
jétol az 1998. évi XI. törvény 26. § (3)]. Az ügyvédi meghatalmazást nem pótolja a megbízó részérol aláirt 
ügyvédi tényvázlat (BH1992. 868.). 
Szabadalmi perekben az ügyvivonek vagy ügyvédnek adott meghatalmazás érvényességéhez a meghatalmazói 
aláírás is elegendo [1995. évi XXXIII. törvény 94. § (2)]. 
Házassági, apasági és származás megállapítása iránti egyéb perekben, a szüloi felügyelet megszüntetése 
miatt és gondnokság alá helyezés, illetve annak megszüntetése iránti ügyekben - tehát a Pp. XV-XVIII. 
fejezetének különös eljárási szabályai alá tartozó jogvitákban - ha a felet ügyvéd, vagy ügyvédi iroda 
képviseli, a meghatalmazásnak nincs az általánostól eltéro alaki követelménye. 
A nem ügyvéd vagy ügyvédi iroda részére adott meghatalmazás érvényességét azonban a törvény a fél 
aláírásának közjegyzo által hitelesítését kívánja meg [Pp. 279. § (3)]. 
Ha a meghatalmazás kiállítására külföldön kerül sor, úgy az csak akkor érvényes, ha közokiratba vagy 
hitelesített magánokiratba foglalták, és felülhitelesítéssel is ellátták. (BH1990. 453.) E többletkövetelmények 
szükségessége tehát attól függ, hogy az okiratot hol állították ki. Amennyiben az belföldön készült, de külföldi 
állampolgártól származik és idegen nyelven fogalmazták meg, az általános szabályok szerint kell megítélni az 
alaki érvényességét. 
Nem kell a meghatalmazást felülhitelesíteni, ha az olyan országban kelt, amely a külföldön felhasználásra 
kerülo okiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellozésérol rendelkezo, és az 
1973. évi 11. törvényereju rendelettel kihirdetett Hágában 1961. október 5. napján kelt nemzetközi egyezmény 
részese, vagy ha az eloírás alól két vagy többoldalú nemzetközi szerzodés eltérést enged. 



Az idegen nyelven kiállított meghatalmazást csak a bíróság felhívására kell magyar nyelvu fordításban 
csatolni. Erre a képviseleti jog lehetoségével élo fél köteles, mégpedig a bírói rendelkezés tartalmához képest 
hiteles vagy egyszeru fordítás készttetésével. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, a Pp. 135. §-ának (5) 
bekezdésében írt jogkövetkezményeket kell vele szemben alkalmazni. 
A meghatalmazás - az általános meghatalmazás [Pp. 73. § (1)] kivételével, melynek illetéke bármely bíróság 
elott 10 000 Ft - illetékmentes [Itv. 43. § (6)]. 
A képviseleti jogot a bíróság elott igazolni kell. 
E kötelezettség kiterjed magának a képviseleti jogosultságnak, illetve ennek megfeleloen az ügyvédi, 
jogtanácsosi tevékenységnek, valamint a személyazonosságnak az igazolására is. 
A képviseleti jogot a meghatalmazás, vagy az annak alapját képezo egyéb jogviszonyt (alkalmazotti, illetve 
munka- vagy tagsági viszonyt továbbá a képviseletet is magába foglaló vezetoi beosztást, tisztséget) tanúsító 
okirat igazolja. Ez sajátos esetként a Ptk. 30. §-ának (2) bekezdésén nyugvó képviselet során az alapító 
okiratra kiterjedo vizsgálódást is jelent, a jogtanácsosi képviselet körében pedig - amennyiben az az 1983. évi 
3. törvényereju rendelet 7. §-ának (2) bekezdésén alapul - a szervezet vezetojének hozzájárulását is magába 
foglalja. 
A meghatalmazást a képviselo az elso jelentkezése alkalmával köteles csatolni az iratokhoz. Ez - helyes 
értelmezés mellett - azt jelenti, hogy azt a közremuködésével készült elso beadványhoz mellékelnie kell vagy, 
az ezt követoen tartott elso tárgyaláson a bíróság rendelkezésére kell bocsátania. 
Az egyéb jogviszonyokon nyugvó képviselet esetében a képviselonek szükség szerint a személyi vagy 
munkáltatói igazolványát, az alapító okiratot vagy társasági szerzodést stb. kell bemutatnia, a fentiekkel 
azonos módon. 
A képviselo tevékenységének és személyazonosságának igazolása körében a személyi, ügyvédi, jogtanácsosi, 
ügyvivoi, munkáltatói stb. igazolványának felmutatására köteles. 
Amennyiben ez elmarad, a bíróság eljárásra a Pp. 135. §-ának (4)-(5) bekezdésében írtak az irányadók. 
BH2003. 369. A per vitelére szóló meghatalmazás alapján fizetett megbízási díj összege önmagában nem 
alkalmas a meghatalmazás korlátozásának igazolására [Pp. 69. § (1) bek., 70. § (2) bek.]. 
BH2003. 82. A keresetlevél a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján történo elutasításának nincs 
helye, ha a felperes megjelöli azt a jogot, amely szerint kereseti illetéket elozetesen nem kell lerónia [Pp. 69. 
§, 72. §, 124. § (2) bek., 130. § (1) bek. i) pont, 1990. évi XCIII. tv. 62. § (1) bek., 64. §, 6/1986. (VI. 26.) IM r. 
16. § c) pont]. 
BH1998. 387. II. Ha a fél jogi képviseloje meghatalmazását a bíróság felhívása ellenére nem igazolja, a 
bíróságnak közvetlenül a féllel szemben kell az eljárás folytatásához szükséges intézkedéseket megtennie [Pp. 
69. § (3) bek., 72. §, 198. § b) pont, 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1997. 523. Gazdasági társaság taggyulésén való képviseleti jog igazolására az ügyvéd részére adott 
meghatalmazás csak akkor alkalmas, ha egyébként megfelel a teljes bizonyító ereju magánokirat kellékeinek 
[1988. évi VI. tv. (Gt.) 182. § (1) bek, 185. §, 200. §, 1983. évi 4. tvr. 10. § (1) bek, Pp. 69. § (2) bek, 196. § 
(4) bek]. 
BH1994. 376. A felülvizsgálati eljárásban a jogi képviseletre adott meghatalmazásnak az eljárás egész 
tartamára kell szólnia [Pp. 69. § (1)-(2) bek., 272. § (3) bek., 273. § (2) bek. c) pont]. 
BH1993. 521. I. Ha a per folyamán a bíróság elrendeli az egyik fél felszámolását, a fél nevében korábban 
eljárt képviselo a továbbiakban már csak a felszámolótól kapott külön megbízás alapján képviselheti a 
felszámolási eljárás alatt álló felet. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a felszámolás kezdo 
idopontját követoen nem vizsgálja a felszámolás alatt álló fél képviselojének képviseleti jogosultságát [1986. 
évi 11. tvr. 16. § (1) bek. b) pont, Pp. 69. § (1) bek., 72. §]. 
BH1993. 194. II. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a gazdálkodó szervezet képviselojétol a 
képviseleti jogosultságának igazolását nem követeli meg [Pp. 69. § (1) bek., 72. §]. 
BH1992. 768. Az ügyvédi meghatalmazást nem pótolja a megbízó részérol aláírt ügyvédi tényvázlat [Pp. 69. 
§ (2) bek., 1983. évi 4. tvr. 10. §]. 
BH1992. 533. A meghatalmazás vizsgálata a hagyatéki eljárás során [Pp. 69. §, 6/1958. (VII. 4.) IM r. (He.) 
40. § (1) bek., 43. § (3) bek., 48. § (1)-(2) bek., 65. § (1) bek.]. 
BH1992. 115. I. A cégbíróságnak az eljárás bármely szakaszában hivatalból vizsgálnia kell a fél 
meghatalmazottjának képviseleti jogosultságát. Korlátolt felelosségu társaság képviseletét csak az 
ügyvezeto(k), illetoleg az által (általuk) meghatalmazott személy láthatja el a cégbíróság elott [Pp. 69. § (2) 
bek., 72. § 1988. évi VI. tv. 161. § (1) bek., 218. § (3) bek.]. 
BH1990. 453. I. Külföldön élo személy által a per vitelére adott meghatalmazás csak akkor igazolja a 
meghatalmazás megtörténtét, ha az arról kiállított okiratot a kiállítás helye szerint illetékes magyar 



külképviseleti hatóság hitelesítette (felülhitelesítette) [Pp. 67. § (1) bek. a) pont, 69. § (3) bek., 72. §, 196. §, 
198. § b) pont]. 
BH1989. 234. Jogi eloadó képviseleti jogosultságát meghatalmazással igazolhatja. Részére általános 
meghatalmazást is lehet adni [Pp 67-69. §, 72-73. §, 1983. évi 3. tvr. 7. §, 16. §, 7/1983. (VIII. 25.) IM r. 12. 
§]. 

70. § (1) A meghatalmazás akár a per vitelére, akár egyes perbeli cselekményekre szólhat. 
(2) A per vitelére szóló meghatalmazás kiterjed a perrel kapcsolatos minden nyilatkozatra és cselekményre, 

ideértve a 147. § alá eso viszontkereset indítását, továbbá a biztosítási intézkedéseket és a végrehajtási eljárást, 
valamint annak során indított kereseteket, végül az említett eljárások bármelyikében a peres pénznek vagy dolognak 
és az eljárási költségeknek az átvételét is. 

PK 148. szám 

Az igénypert megindító keresetlevél a végrehajtás alapjául szolgáló per 
vitelére meghatalmazott ügyvéd részére is hatályosan kézbesítheto. 

(3) A meghatalmazott ügyvéd vagy ügyvédi iroda a helyettesítésével más ügyvédet vagy ügyvédi irodát is 
megbízhat. 

(4) A meghatalmazás korlátozása csak annyiban hatályos, amennyiben az magából a meghatalmazásból kitunik. 
A meghatalmazás tárgyi és idobeli hatálya a meghatalmazó akaratától függ. 
Meghatalmazás ekként a per teljes vitelére, az elso fokú vagy csak valamely perorvoslati eljárásra, de egyes 
perbeli cselekmények elvégzésére is adható. A felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelezo jellegébol 
eredoen meghatalmazásnak az egész eljárás tartamára kell szólnia (BH1994. 376). Igaz ez akkor is - a 
fellebbezo tekintetében -, amikor a Legfelsobb Bíróság másodfokú bíróságként fellebbezést bírál el. 
Nincs akadálya annak sem, hogy a képviselo eljárásának tartalmi kereteit a meghatalmazó, tiltó vagy engedo 
rendelkezésekkel jelölje ki. Így kikötheti, hogy a meghatalmazott egyezséget nem köthet vagy jogról nem 
mondhat le, ugyanakkor e joggyakorlás lehetoségét meg is erosítheti. Rendelkezhet úgy is, hogy az ilyen 
nyilatkozatok csak az o külön hozzájárulásával tehetok meg stb. A meghatalmazás tartalmának és idobeli 
terjedelmének magának az okiratból ki kell tunnie. 
Külön kikötés hiányában e körben a Pp. 70. §-ának (2) bekezdésében írt szabályok az irányadók. A per 
vitelére szóló meghatalmazás ekként a fellebbezés eloterjesztésére és a másodfokú eljárásban a képviseletre is 
jogosít. Székhelyazonosság esetén a pártfogó ügyvéd a képviseletet a másodfokú eljárásban is köteles ellátni 
(BH1977. 129.). Annak hatálya kiterjed a per jogeros befejezése után a rendkívüli perorvoslatokra és a 
végrehajtásra is. Nincs tehát akadálya annak sem - s ez a követett gyakorlat is -, hogy a bíróság a perújítási, 
felülvizsgálati kérelmet és az idézést az alapügyben eljárt képviselo kezéhez kézbesítse. A végrehajtás körében 
a képviseleti jogosultság fennáll a végrehajtási perekben, így az igényperben is (PK 148. számú 
állásfoglalás). 
A képviseleti jogot a képviselo csak személyesen gyakorolhatja. Amennyiben annak ellátásában akadályozva 
van, úgy személyének helyettesítését biztosítania kell, ha a képviselt másként nem rendelkezik (BH1991. 159.). 
Ügyvédi képviselet esetén a korábban hatályos jogszabályi eloírás [1983. évi 4. törvényereju rendelet 6. § 
(3)] értelmében helyettes eljárását az ügyvéd csak akkor veheti igénybe, ha a képviselt a megbízás 
létrejöttekor azt nem zárta ki. Az 1998. július hó 1-jével hatályba lépett 1998. évi XI. törvény 23. § (5) 
bekezdése a megbízott alkalmazott ügyvédjének, ügyvédjelöltjének vagy más ügyvédnek a megbízás 
ellátásához (így pl. helyettesítéshez) igénybe vételét - a megbízót megilleto kizárási jog változatlan 
fenntartásával - ugyancsak megengedi. A kirendelt (védo, pártfogó ügyvéd, eseti gondnok, ügygondnok) 
ügyvéd akadályoztatása esetén a helyettesítésérol úgy köteles gondoskodni, hogy az az eljárást ne 
akadályozza, illetve a terhelt (képviselt fél) érdekét ne sértse. Olyan ügyvéd helyetteskénti igénybevételére 
azonban nem jogosult, aki a törvény értelmében a személyét érinto kirendelés esetén felmentését kérhetné 
(1998. évi XI. törvény 33-34. §). 
Ha a meghatalmazott hozzátartozó, pertárs vagy annak törvényes képviseloje, kizárólag egyéni ügyvédnek 
vagy ügyvédi irodának adhat a helyettesítésre meghatalmazást. 
Amennyiben az egyéni ügyvéd a tevékenység ellátásában átmenetileg akadályozva van és a helyettesítésrol 
nem történt intézkedést, e kötelezettség az ügyvéd muködési területe szerint illetékes területi elnökséget terheli 
[1998. évi XI. törvény 106. § (2) m)]. 



A jogtanácsos helyettesítésével más szervezet jogtanácsosát, jogtanácsosi irodát is megbízhat. 
A helyettes jogköre az eredeti meghatalmazottéval azonos. A helyettesítés miatt a képviseltet hátrány nem 
érheti, s az nem vezethet az eljárás indokolatlan elhúzódásához sem. Így nincs tehát akadálya pl. annak, hogy 
ha a helyettes ügyvéd (ügyvéd jelölt) megfelelo tevékenységéhez a meghatalmazott még az ügy iratait sem 
biztosította a kello felkészülés érdekében és emiatt a tárgyalás elhalasztására kerül sor, a bíróság az eredeti 
képviselot a Pp. 5. §-ának (4) bekezdésére utalva pénzbírsággal sújtsa és az emiatt felmerült költségekben is 
marasztalja. 
A helyettesítés az eredeti képviseleti jogviszonyt nem érinti. A bíróságnak tehát továbbra is az eredeti 
képviselo kezéhez kell megküldenie az idézést, illetve az egyéb határozatokat. Így az ítéletnek helyettes 
meghatalmazott részére történt kézbesítése nem szabályszeru, azt nem lehet joghatályosnak tekinteni (LB.P. 
törv. V. 20.434/1993.). 
BH2003. 388. Nem támadható a jogi képviselo nyilatkozata alapján a per megszüntetése, ha a fél csak késobb 
jelentette be a bíróságnak a meghatalmazás visszavonását [Pp. 70. § (2) bek., 71. §]. 
BH2003. 369. A per vitelére szóló meghatalmazás alapján fizetett megbízási díj összege önmagában nem 
alkalmas a meghatalmazás korlátozásának igazolására [Pp. 69. § (1) bek., 70. § (2) bek.]. 
BH2000. 364. Gazdasági társaság által a cégbejegyzési eljárásban való képviseletre a jogi képviselonek 
adott megbízás - ha az nem minosül általános meghatalmazásnak - a változásbejegyzési eljárásban való jogi 
képviselet ellátására nem ad lehetoséget [Pp. 70. § (1) bek., 73. § (1)-(2) bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 14. § 
(1) bek., 16. § (2) bek.]. 
BH2000. 211. Az ügyvédi meghatalmazás - külön kikötés hiányában is - kiterjed a végrehajtási eljárásra is. 
Ez azonban nem jogosítja fel az ügyvédet arra, hogy a végrehajtást saját személyében kérje [Vht. 19. §, Pp. 
70. §]. 
BH1999. 583. Az alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele során a képviselet szabályai is irányadók [Ptk. 
74/A. § (4) bek., 74/B. § (5) bek., Pp. 66. § (1) bek., 70. § (1) és (2) bek., 105/1952. (XII. 28.) MT r. 13. § (3) 
bek.]. 
BH1997. 349. A kituzött árverés megkezdése elott az érdekelt felek - a szabályszeruen megidézett jogi 
képviselo távollétében is - jogosultak az ingatlan elidegenítésére vonatkozóan szerzodést kötni [Vht. 157. §, 
Pp. 70. § (2) bek.]. 
BH1997. 129. I. Székhelyazonosság esetén a pártfogó ügyvéd a képviseletet a másodfokú eljárás során is 
köteles ellátni, így a részére kézbesített idézés szabályszeru [Pp. 270. § (1)-(2) bek., 70. § (2) és (4) bek., 87. § 
(1)-(2) bek., 97. §, 243. § (1), (3) bek.]. 
BH1994. 214. Az egyezség a perben joghatályosan nem jön létre, és annak jóváhagyását meg kell tagadni, ha 
az egyezséget a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet felszámolója által meghatalmazott jogi képviselo 
helyett a felszámoló "helyi megbízottja" írja alá [1991. évi IL. tv. (Csftv.) 38. § (3) bek.), Pp. 70. § (2) bek., 
148. § (2) bek.). 
BH1991. 206. Lényeges eljárási szabályt sért a cégbíróság, ha az eljárást kezdeményezo személy 
(meghatalmazott) képviseleti jogosultságát nem vizsgálja. Az általános meghatalmazás esetét kivéve a 
meghatalmazást a cégnek a képviseloje minden cégbíróság elotti eljárására külön-külön kell megadnia [Pp. 
70. § (1) bek., 72. §, 73. § 1. bek., 1988. évi VI. tv. 23. §, 161. §, 1989. évi 23. tvr. 14. § (3) bek.]. 
BH1979. 45. I. Ha a perben meghatalmazott által képviselt fél a perújítási kérelmét személyesen terjesztette 
elo és a munkaügyi bíróság a perújítási kérelem tárgyalására csak a meghatalmazottat idézte meg, a 
meghatalmazott távolmaradása nem szolgálhat alapul a perújítási kérelem hivatalból való elutasítására [Pp. 
70. § (2) bek., 125. §, 135. § (1) bek., 266. §, 359. § (1) bek.]. 

71. § A meghatalmazásnak visszavonás, felmondás vagy a fél halála folytán való megszunése a bírósággal 
szemben a bíróságnak való bejelentéstol, az ellenféllel szemben pedig a vele való közléstol hatályos. 

A képviseleti jog megszunik, ha az annak alapját képezo jogviszonyban e jogosultságra kiterjedo változás áll 
be. 
Ekként például 
a) - ha a fél és az ot képviselo házasságát felbontják, illetve az ehhez kötodo rokoni kapcsolat, 
- a tagsági, alkalmazotti vagy munkaviszony, 
- a vezetoi tisztség, beosztás, 
- az ügyvédi-, szabadalmi ügyvivoi kamarai tagság megszunik. 
b) Megszünteti e jogot az is, ha a Pp. 68. §-ának b)-c) pontjában jelölt kizáró okok valamelyikre bekövetkezik. 
c) A meghatalmazás alapján ellátott képviselet a fentieken túl akkor is megszunik, ha azt visszavonták, 
felmondták vagy a meghatalmazó, illetve meghatalmazott elhalálozott. 



Ha a per folyamán a bíróság elrendeli az egyik fél felszámolását, a fél nevében korábban eljárt képviselo a 
továbbiakban más csak a felszámolótól kapott külön megbízás alapján képviselheti a felszámolási eljárás alatt 
álló felet (BH1993. 521.) 
A visszavonás, felmondás vagy a fél halála folytán bekövetkezo megszunés a bírósággal szemben csak e tény 
bejelentésétol, az ellenfél tekintetében pedig a vele való közléstol hatályos. A bejelentés (közlés) a 
meghatalmazó és a meghatalmazott egyaránt bejelentheti. Ügyvédi (ügyvédi irodai) képviselet esetén e tények 
bejelentésére az ügyvéd köteles [6/1983. (VII. 28.) IM rendelet 17. §, 1998. július hó 1-jétol az 1998. évi XI. 
törvény 24. § (4), (6)]. 
A bejelentésig illetoleg közlésig a meghatalmazottat a fél képviselojének kell tekinteni. 
A kifejtettek megfeleloen irányadóak akkor is, ha a képviselo meghatalmazás nélkül járt el. 
A képviseleti jog megszunésének bejelentését követoen a bíróság a volt képviselohöz címzetten hatályos 
eljárási cselekményt nem végezhet. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül tehát, a kezéhez való 
kézbesítés (Legfelsobb Bíróság Gf.V. 30 414/1992.). 
BH2003. 388. Nem támadható a jogi képviselo nyilatkozata alapján a per megszüntetése, ha a fél csak késobb 
jelentette be a bíróságnak a meghatalmazás visszavonását [Pp. 70. § (2) bek., 71. §]. 
BH2001. 95. A felettes szerv az elsofokú közigazgatási határozatot és az azt megelozo eljárást csak az eljárási 
szabályoknak megfeleloen benyújtott fellebbezés kapcsán vizsgálhatja meg [Áe. 16. § (3) bek., 39. §, 40. §, 45. 
§ (1) bek., 62. § (1)-(2) bek., 66-67. §, 72. § (1) bek., Pp. 71. §, 339. § (1) bek.]. 
BH1994. 270. I. A per vitelére meghatalmazott jogi képviselo részére történo kézbesítése a bírósági iratoknak 
akkor is szabályos eljárás, ha a félnek más állandó jogi képviseloje is van (Pp. 71. §, 97. §). 
BH1993. 761. A cégbejegyzési eljárás félbeszakad és nem folytatható, amíg a cég egyedüli, elhalt 
tulajdonosának - s egyben ügyvezetojének - örököse új ügyvezeto választásával a félbeszakadást eloidézo okot 
meg nem szünteti [Pp. 71. §, 111. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. 20. § (1) bek., 25. § (1) bek. 13/1989. (XII. 16.) 
IM r. 13. § (4) bek.]. 
BH1993. 51. A per megszüntetése megalapozott, ha a felperes a hiánypótlást a bíróság végzésében kituzött 
határido alatt azért nem teljesítette, mert a jogi képviselojének - akinek részére a végzést kézbesítették - 
megszunt a meghatalmazása, de ezt a felperes elmulasztotta a bíróságnak bejelenteni [Pp. 71. §, 73. § (3) 
bek.]. 

72. § A meghatalmazott képviseleti jogosultságát (67-69. §) a bíróság az eljárás bármely szakában hivatalból 
vizsgálja. 

A képviseleti jog vizsgálatát - a Pp. 135. §-ának (4) bekezdésébol következoen - a bíróságnak a 
meghatalmazás csatolásakor, illetve a képviselo elso jelentkezésekor nyomban el kell végeznie. Az a fenti 
törvényhely értelmében nem mellozheto a késobbiekben sem akkor, ha a perben a képviseleti jog fennállását, 
tartalmát (terjedelmét) érinto körülmény merül fel. E kötelezettség a bíróságot hivatalból és az eljárás egész 
tartama alatt, így a perorvoslati szakaszban is terheli. 
E körben azt kell vizsgálnia, hogy a képviseloként jelentkezo személy a vonatkozó jogszabályok értelmében - a 
csatolt meghatalmazás szabályszeruségére is kiterjedoen - eljárhat -e. Át kell tekinteni a képviseleti jog 
igazolásához szükséges okiratokat [Pp. 69. § (1)]. Így például politikai párt által indított perben a bíróságnak 
a párt alapszabályában foglaltakat is vizsgálnia kell a képviseleti jogosultság elbírálásánál (BH1992. 646.). 
Figyelemmel kell lenni arra, hogy a meghatalmazás az arra jogosulttól származik-e, s az megfelel-e a 
perrendben elvárt alaki és tartalmi eloírásoknak. 
Amennyiben a per viteléhez vagy az adott percselekmény elvégzéséhez szükséges képviseleti jog nem igazolt, 
úgy a bíróságnak a Pp. 95. §-ának (1) bekezdését, illetve a Pp. 135. §-ának (4)-(5) bekezdését - a 
joghátrányokra is kiterjedoen - megfeleloen alkalmazva gondoskodnia kell a jogszeru képviselet biztosításáról 
vagy arról, hogy a fél személyesen járjon el. 
Ha a keresetlevelet meghatalmazotti ellenjegyzéssel, de meghatalmazás nélkül - vagy alakilag, tartalmilag 
hiányos meghatalmazással - terjesztik elo, a 2000. január 1. napján követoen indult ügyekben alapvetoen 
eltér az eljárás attól függoen, hogy a meghatalmazott jogi képviselo-e, vagy sem. Hiánypótlási eljárásra csak 
ez utóbbi esetben kerülhet sor. Abban arra kell felhívni a felet - a képviselo kezéhez kézbesítetten -, hogy 
csatoljon szabályszeru meghatalmazást, vagy mint személyesen eljáró fél, a keresetlevelet a vonatkozó 
alakiságok [Pp. 94. § (1)] megtartásával nyújtsa be ismét. Tájékoztatni kell arról is, hogy ha e 
kötelezettségének semmilyen módon nem tesz eleget, a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül 
elutasítja. Ha azonban a jogi képviselo a keresetlevélhez nem csatolja a meghatalmazását, e tény a 
hiánypótlási eljárás kötelezo mellozésével automatikusan a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítását 
vonja maga után [Pp. 124. § (2), Pp. 130. § (1) i)]. 



A kötelezo jogi képviselet (Pp. 73/A. §) esetében hasonló rendelkezést tartalmaz a felülvizsgálati eljárásban a 
Pp. 273. § (2) bekezdésének b), valamint c) pontja (ez utóbbi arra az esetre, ha az idoközben megszunt jogi 
képviselet pótlásáról a fél határido alatt nem gondoskodik). 
A képviseleti jog hiányát megállapító és a hiánypótlásra felhívó - mint eljárás folytán hozott - végzés 
fellebbezéssel nem támadható [Pp. 233. § (3) b), BH1979. 241.]. 
Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a képviseleti jog vizsgálata tekintetében ot terhelo 
kötelezettségének nem tesz eleget (lásd BH1993. 194., BH1991. 206., BH1993. 521.). E mulasztás az érdemi 
döntés hatályon kívül helyezéséhez vezethet. 
BH2003. 254. A hitelezoi választmány képviseleti szerv. A felszámolási eljárást lefolytató bíróság a képviselet 
ellenorzése, illetve vizsgálata körében ellenorizheti az 1991. évi IL. törvény 5. §-ának (3) bekezdésében írt 
feltételek meglétét vagy hiányát [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi 
IL. tv. 5. § (2), (3) és (4) bek., 28. § (2) bek. f) pont, 39. § (1) bek., 68. § (1) bek., Pp. 72. §, 130. § (1) bek. b) 
pont]. 
BH2003. 82. A keresetlevél a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján történo elutasításának nincs 
helye, ha a felperes megjelöli azt a jogot, amely szerint kereseti illetéket elozetesen nem kell lerónia [Pp. 69. 
§, 72. §, 124. § (2) bek., 130. § (1) bek. i) pont, 1990. évi XCIII. tv. 62. § (1) bek., 64. §, 6/1986. (VI. 26.) IM r. 
16. § c) pont]. 
BH1998. 387. II. Ha a fél jogi képviseloje meghatalmazását a bíróság felhívása ellenére nem igazolja, a 
bíróságnak közvetlenül a féllel szemben kell az eljárás folytatásához szükséges intézkedéseket megtennie [Pp. 
69. § (3) bek., 72. §, 198. § b) pont, 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1997. 600. I. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, ha a felszámolási eljárást lefolytató bíróság az 
arra vonatkozó bejelentés vizsgálata nélkül hoz határozatot, hogy az adós kft. ügyvezetojének személye 
megváltozott [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 6. § (2) bek, Pp. 72. §]. 
BH1995. 222. I. A meghatalmazott képviseleti jogosultságának vizsgálata végelszámolás alatt álló gazdasági 
társaság által indított perben [Pp. 67. § (1) bek. a)-i) pont, 72. §, 1991. évi IL. tv. 34. § (2) bek., 79. §]. 
BH1993. 521. I. Ha a per folyamán a bíróság elrendeli az egyik fél felszámolását, a fél nevében korábban 
eljárt képviselo a továbbiakban már csak a felszámolótól kapott külön megbízás alapján képviselheti a 
felszámolási eljárás alatt álló felet. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a felszámolás kezdo 
idopontját követoen nem vizsgálja a felszámolás alatt álló fél képviselojének képviseleti jogosultságát [1986. 
évi 11. tvr. 16. § (1) bek. b) pont, Pp. 69. § (1) bek., 72. §]. 
BH1993. 194. II. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a gazdálkodó szervezet képviselojétol a 
képviseleti jogosultságának igazolását nem követeli meg [Pp. 69. § (1) bek., 72. §]. 
BH1992. 115. I. A cégbíróságnak az eljárás bármely szakaszában hivatalból vizsgálnia kell a fél 
meghatalmazottjának képviseleti jogosultságát. Korlátolt felelosségu társaság képviseletét csak az 
ügyvezeto(k), illetoleg az által (általuk) meghatalmazott személy láthatja el a cégbíróság elott [Pp. 69. § (2) 
bek., 72. § 1988. évi VI. tv. 161. § (1) bek., 218. § (3) bek.]. 
BH1991. 206. Lényeges eljárási szabályt sért a cégbíróság, ha az eljárást kezdeményezo személy 
(meghatalmazott) képviseleti jogosultságát nem vizsgálja. Az általános meghatalmazás esetét kivéve a 
meghatalmazást a cégnek a képviseloje minden cégbíróság elotti eljárására külön-külön kell megadnia [Pp. 
70. § (1) bek., 72. §, 73. § 1. bek., 1988. évi VI. tv. 23. §, 161. §, 1989. évi 23. tvr. 14. § (3) bek.]. 
BH1990. 453. I. Külföldön élo személy által a per vitelére adott meghatalmazás csak akkor igazolja a 
meghatalmazás megtörténtét, ha az arról kiállított okiratot a kiállítás helye szerint illetékes magyar 
külképviseleti hatóság hitelesítette (felülhitelesítette) [Pp. 67. § (1) bek. a) pont, 69. § (3) bek., 72. §, 196. §, 
198. § b) pont]. 
BH1989. 234. Jogi eloadó képviseleti jogosultságát meghatalmazással igazolhatja. Részére általános 
meghatalmazást is lehet adni [Pp 67-69. §, 72-73. §, 1983. évi 3. tvr. 7. §, 16. §, 7/1983. (VIII. 25.) IM r. 12. 
§]. 
BH1989. 192. Az általános meghatalmazás nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet a bíróság a nemperes 
eljárás szabályai szerint bírálja el [Pp 72. §, 73. § (2) és (4) bek., 1986. évi I. tv. 27. § (1) bek. f) pont, (4) bek. 
b) pont, 105/1952. (XII. 28.) MT sz. r. 13. § (3) bek., 9/1986. (IV. 11.) PM sz. r. 92. § (1) bek., 25. § (1) bek.]. 

73. § (1) Jogi személy a képviseloje részére olyan meghatalmazást is adhat, amely azt perek vitelére 
általánosságban jogosítja fel (általános meghatalmazás). 

(2) Az általános meghatalmazást nyilvántartásbavétel végett a bíróságnál be kell jelenteni. A nyilvántartásba vett 
általános meghatalmazás a nyilvántartást vezeto bíróságnál pótolja az egyes perekre szóló külön meghatalmazást. 

(3) Az általános meghatalmazás visszavonását vagy felmondását a bírósághoz szintén be kell jelenteni. 



(4) Egyebekben a meghatalmazásra vonatkozó megelozo rendelkezések az általános meghatalmazásra is 
megfeleloen irányadók. 

A jogi személyiséggel rendelkezo szervezeteknek a perrendtartás lehetoséget ad arra, hogy képviseletüket 
általános meghatalmazás útján biztosítsák. Ennek alapján a meghatalmazott a meghatalmazó minden 
ügyében külön (eseti) meghatalmazás nélkül is eljárhat azon a bíróságon, ahol az általános meghatalmazás 
bemutatása és nyilvántartásba vétele megtörtént. 
Ekként nincs lehetoség arra például, hogy a megyei bíróságon általános meghatalmazással bíró ügyvéd a 
megye illetékességi területéhez tartozó elso fokú bíróságokon külön meghatalmazás nélkül képviseljen. 
A képviseletre az általános meghatalmazás alapján is csak azok jogosultak, akik a Pp. 67-68. §-aiban 
megfogalmazott feltételeknek megfelelnek. 
Az ilyen meghatalmazással szemben támasztott alaki és tartalmi követelmények a Pp. 69. §, és Pp. 70. §-ában 
foglaltakkal azonosak. Nincs tehát akadálya annak, hogy az általános meghatalmazás képviseleti korlátozásra 
vonatkozó kikötést tartalmazzon (pl. bizonyos értékhatár felett vagy egyes pertípusokban stb. a képviseleti 
jogot kizárja.). 
Az általános meghatalmazásra a képviselet akkor alapítható, ha azt a bíróság nyilvántartásba vette. Ennek 
érdekében a meghatalmazónak, a meghatalmazás csatolása mellett a nyilvántartásba vételre irányuló 
kérelmet kell eloterjesztenie, melyrol a bíróság nem peres eljárásban dönt. (BH1989. 192.). A bíróságnak - e 
tárgyú bejelentés esetén - a meghatalmazás visszavonásáról is határozatot kell hoznia. 
A bejelentett általános meghatalmazásról - bírói rendelkezés alapján - a bíróságok polgári kezeloirodái 
bekötött, lapszámozással ellátott, hitelesített névjegyzéket vezetnek, s abba bejegyzik a visszavonás tényét is. A 
jegyzék nyilvános, arról bárki felvilágosítást kérhet. 
A nyilvántartásba vétel után a képviselo a meghatalmazás tényét és jogszeruségét a nyilvántartási szám 
bejelentésével igazolhatja. A személyazonosság és az egyéb képviseleti jogot érinto tények vizsgálata azonban 
ilyenkor sem mellozheto. 
Az általános meghatalmazás - szemben az egyéb meghatalmazással - illetékköteles. Az illeték 10 000 Ft [Itv. 
43. § (6)], függetlenül attól, hogy annak alapján mely bíróság elott kerül sor a képviseletre. 
BH2000. 364. Gazdasági társaság által a cégbejegyzési eljárásban való képviseletre a jogi képviselonek 
adott megbízás - ha az nem minosül általános meghatalmazásnak - a változásbejegyzési eljárásban való jogi 
képviselet ellátására nem ad lehetoséget [Pp. 70. § (1) bek., 73. § (1)-(2) bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 14. § 
(1) bek., 16. § (2) bek.]. 
BH1993. 51. A per megszüntetése megalapozott, ha a felperes a hiánypótlást a bíróság végzésében kituzött 
határido alatt azért nem teljesítette, mert a jogi képviselojének - akinek részére a végzést kézbesítették - 
megszunt a meghatalmazása, de ezt a felperes elmulasztotta a bíróságnak bejelenteni [Pp. 71. §, 73. § (3) 
bek.]. 
BH1991. 206. Lényeges eljárási szabályt sért a cégbíróság, ha az eljárást kezdeményezo személy 
(meghatalmazott) képviseleti jogosultságát nem vizsgálja. Az általános meghatalmazás esetét kivéve a 
meghatalmazást a cégnek a képviseloje minden cégbíróság elotti eljárására külön-külön kell megadnia [Pp. 
70. § (1) bek., 72. §, 73. § 1. bek., 1988. évi VI. tv. 23. §, 161. §, 1989. évi 23. tvr. 14. § (3) bek.]. 
BH1990. 262. Az általános meghatalmazás bejelentésével kapcsolatos nemperes eljárásért illetéket kell 
fizetni [Pp. 73. § (2) bekezdés, 1986. évi I. tv. 1. §]. 
BH1989. 234. Jogi eloadó képviseleti jogosultságát meghatalmazással igazolhatja. Részére általános 
meghatalmazást is lehet adni [Pp 67-69. §, 72-73. §, 1983. évi 3. tvr. 7. §, 16. §, 7/1983. (VIII. 25.) IM r. 12. 
§]. 
BH1989. 192. Az általános meghatalmazás nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet a bíróság a nemperes 
eljárás szabályai szerint bírálja el [Pp 72. §, 73. § (2) és (4) bek., 1986. évi I. tv. 27. § (1) bek. f) pont, (4) bek. 
b) pont, 105/1952. (XII. 28.) MT sz. r. 13. § (3) bek., 9/1986. (IV. 11.) PM sz. r. 92. § (1) bek., 25. § (1) bek.]. 

Kötelezo jogi képviselet 

73/A. § A jogi képviselet kötelezo: 
a) az ítélotábla elotti eljárásban az ítélet, valamint az ügy érdemében hozott végzések ellen fellebbezést 

(csatlakozó fellebbezést), továbbá a Legfelsobb Bíróság elotti eljárásban a Pp. 235. §-ban meghatározott fellebbezést 
(csatlakozó fellebbezést) és a felülvizsgálati kérelmet (csatlakozó felülvizsgálati kérelmet) eloterjeszto fél számára, 

b) törvényben meghatározott egyéb esetben. 
A kötelezo jogi képviselet szabályait a felülvizsgálati eljárás szabályainak beiktatásával, 1993. január 1. 
napjától kezdodo hatállyal nevesíti a törvény. Míg a korábbi rendelkezés kizárólag a Legfelsobb Bíróság elott 



folyó felülvizsgálati eljárásra írta elo a kötelezo jogi képviseletet, addig a § hatályos - és az 1995. augusztus 
29. napja után indult ügyekben alkalmazandó - a) pontja a jogi képviseletet a Legfelsobb Bíróság elott folyó 
másodfokú -, és felülvizsgálati eljárásra is kötelezoen eloírja, mégpedig a fellebbezést, felülvizsgálati kérelmet 
eloterjeszto fél számára. 
A kötelezo jogi képviselet esetében eljárásra jogosultak a Pp. 73/B. §-a nevesíti. 
A törvény egyértelmu rendelkezésébol következoen az eljárást kezdeményezo fél ellenfelére a kötelezo 
képviselet szabálya nem vonatkozik. Az ellenérdeku fél azonban nem csak ellenkérelmet, de csatlakozó 
fellebbezést, illetve csatlakozó felülvizsgálati kérelmet is eloterjeszthet. A Legfelsobb Bíróság elott folyó 
felülvizsgálati eljárásban az 1995. augusztus 29. napjáig hatályban volt Pp. 274. § (5) és Pp. 272. § (3) 
bekezdésének rendelkezése a csatlakozó felülvizsgálati kérelmet eloterjeszto félre is kiterjesztette a kötelezo 
jogi képviseletet. E szabályok módosítása óta a csatlakozó fellebbezést, felülvizsgálati kérelmet a kötelezo jogi 
képviselet körében nevesíto törvényi rendelkezés ugyan nincs, a gyakorlat azonban - a csatlakozó fellebbezés 
és felülvizsgálati kérelem tartalmára, jogi természetére tekintettel - egységes abban, hogy kényszerképviselet 
szabálya erre is kiterjed. 
Kötelezo jogi képviselet nélkül ezért a Legfelsobb Bíróság elotti eljárást kezdeményezo fél ellenfele csak 
ellenkérelem eloterjesztésére jogosult. 
A törvény korlátozó rendelkezést nem tartalmaz, ezért a Legfelsobb Bíróság elotti eljárásokban a jogi 
képviselet attól függetlenül kötelezo, hogy a fellebbezés illetve felülvizsgálati kérelem ítéletet vagy végzést 
érint-e. 
Az 1999. évi CX. törvény - az Országos Ítélotábla felállítására figyelemmel - 2003. január 1. napjától kezdodo 
hatállyal módosította a § a) pontjának rendelkezését. Ennek értelmében az ítélotábla elotti eljárásban 
kötelezo a jogi képviselet 
- az ítélet ellen fellebbezéssel élo, valamint a csatlakozó fellebbezést eloterjeszto fél számára 
- végzés ellen fellebbezést illetve csatlakozó fellebbezést eloterjeszto fél esetében pedig akkor, ha a 
fellebbezett végzés ellen a felülvizsgálat megengedett [Pp. 270. § (2)]. 
A Legfelsobb Bíróság elotti felülvizsgálati eljárásban - mind az ítélet, mind a végzés tekintetében - a jogi 
képviselet kötelezo a csatlakozó felülvizsgálati kérelmet eloterjeszto félre is kiterjedo hatállyal. 
Ugyancsak kötelezo a jogi képviselet, ha a fél az ítélotábla másodfokú eljárása során hozott - és az elso fokú 
eljárás szabályai szerint fellebbezheto - végzés ellen terjeszt elo, a Legfelsobb Bíróság, mint másodfokú 
bíróság által elbírálandó fellebbezést (csatlakozó fellebbezést). 
A b) pont rendelkezése alapján kötelezo jogi képviseletet csak törvény rendelhet, alacsonyabb szintu 
jogszabály nem. Ilyen rendelkezést tartalmaz: 
- a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 78. § (4) bekezdése, mely a választási bizottság panaszt 
elbíráló és egyéb döntése ellen eloterjesztett kifogás esetére írja elo a bíróság elotti nemperes eljárásban a 
kötelezo jogi képviseletet. 
- a Ctv. 21. § (2) bekezdése, melynek alapján a cég bejegyzésére irányuló eljárásban kötelezo a jogi 
képviselet. E szabály az irányadó a valamely bejegyzés alapjául szolgáló adat, jog vagy tény 
megváltoztatásának bejegyzése iránti eljárásra is. A cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásában 
azonban már a kényszerképviseleti szabály nem érvényesül [Ctv. 53. § (1)]. 
A kötelezo jogi képviseletrol a fél az eljárás teljes tartamára köteles gondoskodni. A Legfelsobb Bíróság elott 
folyó ügyekben így a meghatalmazásnak a perorvoslati eljárás vitelére kell szólnia (BH1994. 376.). 
Természetesen nincs szükség külön meghatalmazásra akkor, ha a fél azt az elso fokú eljárásban a per vitelére 
szólóan adta meg. 
Ha a fél a jogi képviseletrol nem, vagy nem jogszeruen gondoskodott, a bíróságnak a felet, illetve a képviselot 
hiánypótlásra kell felhívnia. Csak ennek sikertelensége vezethet az adott perorvoslati kérelem érdemi 
vizsgálatot nélkülözo elutasításához. A hiánypótlásra vonatkozó felhívásról és az annak elmulasztásához 
fuzött jogkövetkezmény alkalmazásáról fellebbezés esetében az elso fokú bíróság, ennek hiányában a 
másodfokon eljáró bíróság dönt. Felülvizsgálati eljárás esetén azonban e hatáskör csak a Legfelsobb 
Bíróságot illeti meg. 
Ha az eljárás során valamelyik fél jogi képviselojének megbízása - bármilyen ok folytán megszunik, és a fél - 
felhívás ellenére - jogi képviseletérol nem gondoskodik, e tény a fellebbezés, illetve felülvizsgálati kérelem 
elutasítását vonja maga után (BH1995. 728.). 
A cégbírósági eljárásban - az általános meghatalmazás esetét kivéve - a meghatalmazást a cégnek a jogi 
képviselo részére minden cégbíróság elotti eljárásra külön-külön kell megadnia (BH1991. 206.). Ha a 
cégeljárásban a jogi képviselo meghatalmazása, illetve a képviseleti jog igazolása hiányzik, a cégbíróság a 
bejegyzés iránti kérelmet hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül utasítja el. 



BH2000. 361. Ha a bíróság által kirendelt pártfogó ügyvédet a fél nem veszi igénybe, az emiatt jogi képviselo 
ellenjegyzése nélkül benyújtott felülvizsgálati kérelem hatálytalan, azt a bíróság hivatalból elutasítja [Pp. 
73/A. §, 73/B. §, 87. § (1) bek., 237. §, 275/B. §]. 

73/B. § Ha a jogi képviselet kötelezo, a jogi képviselo közremuködése nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és 
nyilatkozata hatálytalan, kivéve, ha a törvény az adott perbeli cselekményre nézve a meghatalmazott útján történo 
eljárást kizárja. 

A § - 1998. január 1. napjától hatályos - rendelkezése a kötelezoen igénybe vett jogi képviselo és az ot 
megbízó fél jognyilatkozatának egymáshoz való viszonyát szabályozza. Ennek értelmében kötelezo jogi 
képviselet esetén a fél a jogi képviseloje közremuködése nélkül a fél nem járhat el: önállóan nem tehet perbeli 
nyilatkozatot, illetve nem végezhet perbeli cselekményt, vagyis a jogi képviselo nélküli nyilatkozata és perbeli 
cselekménye hatálytalan. 
A jogi képviselo kötelezo közremuködése alóli egyetlen kivétel az, ha az adott perbeli cselekményre nézve a 
törvény a meghatalmazott útján való eljárást kizárja (így például a fél személyes meghallgatása esetén). 
E törvényi rendelkezésbol kitunoen a kötelezoen igénybe vett jogi képviselo perbeli jogállása relatíve 
önállósodik, hiszen nem csupán a fél helyett (mint az egyszeru meghatalmazott esetében), hanem a fél mellett 
is köteles eljárni. Ha mulaszt, az ahhoz fuzodo jogkövetkezményt a fél személyes közremuködésével - perbeli 
cselekménye és jognyilatkozata hatálytalansága folytán - nem háríthatja el. 

73/C. § (1) A 73/A. § alkalmazásában jogi képviselonek kell tekinteni 
a) az ügyvédet (ügyvédi irodát), 
b) a 67. § (1) bekezdése d) pontjában meghatározottak szerint az ügyintézot, 
c) a 67. § (1) bekezdése e) pontjában meghatározottak szerint az ott megjelölt személyeket, a képviselo-testület 

(önkormányzat) tagja kivételével, 
d) a 67. § (1) bekezdése i) pontjában meghatározottak szerint a jogtanácsost, 
e) a külön törvényben meghatározott személyeket (pl. szabadalmi ügyvivo). 
(2) Az (1) bekezdés b)-c) pontjaiban meghatározottak csak akkor tekinthetok jogi képviselonek, ha jogi 

szakvizsgával rendelkeznek. 
(3) Kötelezo jogi képviselet esetében - amennyiben törvény kivételt nem tesz - a jogi szakvizsgával rendelkezo 

személy saját ügyében jogi képviselo nélkül is eljárhat. 
A törvény a kötelezo jogi képviselet esetköreinek meghatározása mellett egyértelmuen kimondja, hogy kit 
lehet ebben a vonatkozásban jogi képviselonek tekintetni. A szabályozás a meghatalmazottakra utal vissza, s 
ezek egyes csoportjaira (állami szerv és önkormányzat ügyintézoje, jogtanácsos, ügyvéd, ügyvédi iroda) nézve 
teszi lehetové, hogy kötelezoen igénybe veendo jogi képviseloként eljárjanak abban a körben, amelyben 
meghatalmazottak is lehetnek. Így pl. az ügyvéd általános képviseleti jogánál fogva bármely ügyben eljárhat, 
de az állami szerv ügyintézoje csak az állami szerv tevékenységével kapcsolatos ügyekben. További feltétel, 
hogy a jogi képviseloként eljárni kívánó személy jogi szakvizsgával rendelkezzen. 
A törvény szerint a jogi szakvizsgával rendelkezo jogászok a saját ügyükben eljárhatnak. Ezért például a 
jogtanácsos saját ügyében olyan perben is eljárhatnak külön jogi képviselo nélkül, melyben egyébként nem 
lehetne meghatalmazott. A "saját ügy" fogalma kiterjesztoen nem értelmezheto, ezért e jogászoknak sem 
hozzátartozóik, sem pertársaik viszonylatában nincs ilyen jogosultságuk. Ennek az a magyarázata, hogy 
ebben az esetben valójában nem képviseletet gyakorolnak, nem hivatásszeruen járnak el, ezért a mások 
képviseletével járó felelosséget sem vállalhatják. 
Az 1995. évi XXXII. törvény 1. §-ának (3) bekezdése alapján 1997. július 1-jétol iparjogvédelmi ügyekben 
kötelezo jogi képviselet esetén szabadalmi ügyvivo is eljárhat. 

Az ügygondnok jogállása 

74. § Ha a cselekvoképtelen félnek vagy a jogi személynek törvényes képviseloje, illetoleg az ismeretlen helyen 
tartózkodó félnek meghatalmazottja nincs, a bíróság a fél részére ügygondnokot rendel. Az ügygondnokra - 
amennyiben a törvény másként nem rendelkezik - a per vitelére meghatalmazott jogállását szabályozó 
rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ügygondnok a bíróság külön felhatalmazása nélkül a 
peres pénzt vagy dolgot nem veheti át, továbbá egyezséget csak akkor köthet, s a vitás jogot csak akkor ismerheti el, 
illetoleg arról csak akkor mondhat le, ha ezáltal az általa képviselt felet nyilvánvaló károsodástól óvja meg. 

PK 163. szám 



Ha a jogosult, aki helyett az ügyész, vagy a Pp. 2. §-a értelmében 
feljogosított más állami szerv pert indít, ismeretlen helyen tartózkodik, részére 
az ügygondnok kirendelése nem mellozheto. 

A törvény az ügygondnok rendelés kötelezettségének, illetve lehetoségének kimondásával biztosítja az eljárás 
megindítását, lefolytatását, valamint a megfelelo képviseletet minden olyan esetben, amikor a fél perbeli 
részvételének személyesen vagy a megkívánt képviselet útján elháríthatatlan akadálya van. 
A törvény nem csak e §-ban, de máshol is rendelkezik az ügygondnok rendelésérol, mégpedig általában 
kötelezo erovel, esetenként azonban a bíróság belátásától függoen írja elo, az e tárgyú intézkedést. 
Így fo szabályként kötelezoen ki kell rendelni az ügygondnokot akkor, ha 
- a fél természetes vagy jogi személy és a Pp. 49. §-ának (2) bekezdésében elvárt törvényes képviselettel nem 
rendelkezik; 
- a felperes vagy az alperes ismeretlen helyen tartózkodik. 
Ha a jogosult, aki helyett az ügyész pert indított ismeretlen helyen tartózkodik, részére az ügygondok 
kirendelése nem mellozheto (PK 163. számú állásfoglalás). 
Nem maradhat el az intézkedés akkor sem, 
- amikor az alperesnek a keresetlevelet hirdetmény útján kell kézbesíteni [Pp. 101. § (1), Pp. 102. § (3)]; 
- a házasság érvénytelenítése iránti indult perben, ha az a fél aki ellen a keresetet meg kellene indítani már 
nem él, továbbá ha a félnek nincs perbeli cselekvoképessége és közte, valamint a törvényes képviseloje között 
érdekellentét áll fenn [Pp. 281. § (1)]; 
- az apasági, illetve a származás megállapítása iránti egyéb perben ha az apa, illetoleg a korábbi férj vagy az 
a személy aki ellen a keresetet meg kellene indítani nem él, vagy ismeretlen helyen tartózkodik [Pp. 295. § 
(3)]; 
- a szüloi felügyeleti jog visszaállítása iránti eljárásban, ha a Pp. 302. §-ának (4) bekezdésében jelölt alperes 
- tehát az a személy akinek keresete folytán a bíróság a szüloi felügyelet megszüntetését kimondta - már nem 
él [Pp. 302. § (4)bekezdése)]; 
- a gondnokság alá helyezés megszüntetése érdekében indult perben, amennyiben a Pp. 312. §-ának (1) 
bekezdésében jelölt alperes - nevezetesen az, akinek keresete folytán a bíróság a gondokság alá helyezést 
elrendelte - meghalt vagy ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodik. 
A fenti eseteket meghaladóan nincs lehetoség ügygondok rendelés útján a meghalt személy perbevonására 
(BH1992. 386.). Annak azonban nincs akadálya, hogy adott esetben a fél az igényét a meghalt személy 
ismeretlen örököseivel szemben érvényesítse - a feltételek fennállása esetén - hirdetményi idézést és 
ügygondok rendelést kérve. 
A bíróság mérlegelésétol függ a gondnokrendelés olyankor, amikor 
- az eljárásnak a Pp. 111. §-ának (2)-(3) bekezdésében jelölt okból való félbeszakadása, illetve annak 
túlságosan hosszú tartama valamelyik fél méltányos érdekeit sértené. Ezekben az esetekben kérelemre vagy 
hivatalból egyaránt sor kerülhet a kirendelésre [Pp. 111. § (5)]; 
- a gondnokság alá helyezés iránti pert indítanak. 
A bíróságnak - a tárgyalás kituzésével egyidejuleg - a szükséghez képest kell intézkednie az alperes javára. 
Ügygondok kirendelésére a nem peres eljárásban is van mód. Így nincs akadálya annak, hogy például a 
holtnak nyilvánítási vagy a halál tényének megállapítása miatt indult eljárásban a bíróság ügygondnokot 
rendeljen, az eltunt részére, ha ez az eset körülményeihez képest indokoltnak mutatkozik [1/1960. (IV. 30.) IM 
rendelet 11. §, 20. §]. 
A fizetési meghagyás kibocsátása iránt indult eljárásban az ügygondok kirendelése kizárt (Pp. 314. §). Ha a 
kötelezettnek nincs belföldön ismert lakhelye (székhelye), a fizetési meghagyást hirdetmény útján részére 
kézbesíteni nem lehet. A keresetlevél hatályával bíró fizetési meghagyást keresetlevélnek kell tekinteni és 
ekként elbírálni. Ebben az esetben ha a fél felhívásra a hirdetményi kézbesítés költségeit elolegezi, nincs 
akadálya a hirdetményi kézbesítés elrendelésének, illetoleg az ügygondok kirendelésének (BH1994. 155.). 
Ügygondokként a bíróságnak egyéni ügyvédet vagy ügyvédi irodát kell kirendelnie. A korábban hatályos 
szabályozás értelmében nem járhat el ügygondokként az az ügyvéd, aki az ellenérdeku felet más ügyben 
képviseli, annak a Pp. 13. § (2) bekezdése szerinti hozzátartozója, gyámja vagy gondnoka, illetoleg az ügyben 
az ügyféllel ellentétesen érdekelt, vagy vele szemben elfogult [6/1983. (VII. 28.) IM rendelet 16. § (1)]. Az 
ügyvédekrol szóló, 1998. július 1-jével hatályba lépett 1998. évi XI. törvény a kizáró okokat bovítette az 
ügyvédi tevékenység gyakorlását gátló körülményekkel (pl. kamarai tagság megszunése, az ügyvédi 
tevékenység szüneteltetése, felfüggesztése), ugyanakkor az elfogultságot mint kizáró okot mellozte [1998. évi 



XI. törvény 34. § (1)]. Ha ezen okok bármelyike fennáll, az ügyvéd azt köteles a kirendelo bíróságnak 
bejelenteni. A bíróság a bejelentés valósága esetén a kirendelt ügyvédet a kirendelés alól felmenti. 
Az ügyvéd a felmentését akkor is kérheti, ha az irodája nem abban a helyiségben van, ahol el kell járnia 
[6/1983. (VI. 28.) IM rendelet 16. § (2)]. Az 1998. évi XI. törvény 34. § (3) bekezdése a felmentési kérelem 
eloterjesztésének körét bovítette, s azt a területen kívüli eljárást meghaladóan a kirendelés ellátását 
akadályozó körülmény esetén is lehetové teszi. Ugyanakkor a törvény értelmében a képviselt személy is 
jogosult a felmentés kérésére alapos ok esetén. A felmentési kérelem ezen eseteiben a bíróság mérlegeléssel 
határoz, amelynek során azonban törekednie kell arra, hogy a kirendelt ügyvéd személye lehetoleg az ügy 
során ne változzon. 
Az ügygondok jogállása a per vitelére szóló meghatalmazottéval azonos. Az ott elmondottak tehát az 
ügygondok tekintetében is irányadók, azzal a megszorítással azonban, hogy rendelkezo cselekményeket nem 
tehet, kivéve ha ezzel a felet nyilvánvaló károsodástól óvja meg. A bíróság külön felhatalmazása nélkül, peres 
pénzt vagy dolgot nem vehet át. Eljárása nem szorul a képviselt jóváhagyására akkor sem, ha a fél lakhelye 
(tartózkodási helye) a per tartama alatt ismertté válik. 
Ilyenkor a bíróságnak az ügygondnokot - külön alakszeru határozattal, költségeinek megállapítása mellett - a 
feladat ellátása alól fel kell mentenie, és az eljárás a fél személyes vagy meghatalmazotti képviseletével 
folytatható. A korábban elvégzett percselekmények hatálya azonban fennmarad. Az ügygondok és a fél tehát 
együttesen egy eljárásban nem vehet részt, ide nem értve azt az esetet, amikor a bíróság a gondokság alá 
helyezés iránti perben látta indokolnak a gondnok-rendelést, a Pp. 307. §-ának (1) bekezdése alapján. 
Az ügygondok készkiadásának és díjának elolegezésérol és megfizetésérol a Pp. 76. §-ának (2) bekezdése 
rendelkezik. (Ennek részletes szabályait lásd az e törvényhelyhez fuzött indokolásnál) 
BH2000. 121. A cég képviselete az ügyvezetoi által a cég ellen indított perben [Pp. 74. §, 1988. évi VI. tv. 44. 
§ (3) bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 18. § (1) bek.]. 
BH1999. 325. Cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban, ha a cégnek nincs ügyvezetoje (törvényes 
képviseloje), vagy az nem lelheto fel, ügygondnok kirendelésének nincs helye. Ilyen esetben a cégbíróság a 
törvényes állapot helyreállítására hívja fel a céget, ha pedig ez nem történik meg, a cég megszuntnek 
nyilvánításáról vagy törlésérol rendelkezik [1988. évi VI. tv. 187. § (2) bek., 190. § (1) bek., Pp. 74. §, 1989. 
évi 23. tvr. 14. § (2) bek., 20. § (1) bek. f) pont, 24. §]. 
BH1998. 341. Ügygondnok kirendelésének feltételei (Pp. 74. §). 
BH1998. 94. I. Annak az ügygondnoknak a tárgyalásra idézése, akinek ügygondnoki jogállása megszunt, 
lényeges eljárási szabálysértés, amely az ítélet hatályon kívül helyezését eredményezi [Pp. 74. §, 75. § (1) 
bek.]. 
BH1996. 98. II. A jogvita érdemi elbírálása szempontjából nincsen jelentosége annak, hogy az ismeretlen 
helyen tartózkodó fél az ítéletben elrendelt fizetési kötelezettségének miként fog eleget tenni (Pp. 74. §). 
BH1995. 343. A kötelesrész iránti igény elévülésének nyugvásával kapcsolatos körülmények megítélése [Ptk. 
326. § (2) bek., 6/1958. (VII. 4.) IM r. (He.) 43. § (4) bek., 44. § (2) bek., 45. §, 89. § (1) bek., Pp. 74. §]. 
BH1994. 155. Ha a kötelezettnek nincs belföldön ismert lakhelye (székhelye), a fizetési meghagyást 
hirdetmény útján a részére kézbesíteni nem lehet. A keresetlevél hatályával bíró fizetési meghagyást - ha 
bármely okból kibocsátásának nincs helye - keresetlevélnek kell tekinteni, és akként elbírálni. Ebben az 
esetben, ha a fél felhívásra a hirdetményi kézbesítés költségeit elolegezi, nincs akadálya a hirdetményi 
kézbesítés elrendelésének, illetoleg ügygondnok kirendelésének [Pp. 74. §, 95. § (1) bek., 101. §, 102. § (3) 
bek., 314. §, 315. § (4) bek.]. 
BH1992. 386. Meghalt személy alpereskénti perbe vonására, részére ügygondnok kirendelésére nincs jogi 
lehetoség [Ptk. 22. §, Pp. 3. § (1) bek., 48. §, 50. § (1) bek., 74. §, 101. § (2) bek., 102. § (3) bek.]. 
BH1992. 340. A felperest (jogosultat) terheli az alperes (kötelezett) lakcímének (székhelyének, telepének) 
bejelentési kötelezettsége. Az arra irányuló hiánypótlás elmulasztása esetén nincs lehetosége a bíróságnak az 
ügy érdemében való döntésre, hanem - a felperes (jogosult) elolegezett költségviselése mellett - az alperes 
(kötelezett) részére ügygondnokot kell kijelölnie [Pp. 74. §, 76. § (2) bek., 93. § (1) bek., 95. § (1) bek., 212. § 
(1) bek.]. 
BH1992. 251. II. A kézbesítési ügygondnoknak képviseleti jogosultsága nincsen [Pp. 74. §, 43/1953. (VIII. 
20.) MT r. 2. § (2) bek., 8. § (1) bek., 9. § (2) bek., 13/1953. (IK. 17.) IM-KPM-BM ut. 3. §]. 
BH1988. 6. Irányadó szempontok a hagyatéki eljárás során kirendelt ügygondnok, illetve eseti gondnok 
költségeinek megállapításánál [Pp 74. §, Ptk 225. §, 6/1958. (VII. 4.) IM. sz. r. (He) 39. § (1) bek., 57. § (3) 
bek., 1/1974. (VI. 27.) OM sz. r. 49. § (2) bek., 50. § (4) bek.]. 



BH1983. 236. II. A bíróság által kirendelt ügygondnok ellen indított apasági és származás megállapítása 
iránti perben az egyenes ági rokon beavatkozóként részt vehet, de alperesként nem [Pp. 74. §, 295. § (3) 
bek.]. 

VI. FEJEZET 

Perköltség 

A perköltség fogalma 

75. § (1) Perköltség - a törvényben meghatározott kivételeket nem tekintve - mindaz a költség, ami a felek 
célszeru és jóhiszemu pervitelével kapcsolatban akár a bíróság elott, akár a bíróságon kívül merült fel (elozetes 
tudakozódás és levelezés költsége, eljárási illeték, tanú- és szakértoi díj, ügygondnoki és tolmácsdíj, helyszíni 
tárgyalás és szemle költsége stb.). 

PK 149. szám 

Az ügygondnok díjának megállapításánál általában nem az eljárás 
tárgyának értéke a dönto, hanem e díjat elsosorban az ügygondnok által 
kifejtett munkával arányban állóan kell megállapítani (Pp. 74., 75. §). 

(2) A perköltséghez hozzá kell számítani a felet képviselo ügyvéd, jogtanácsos, illetve szabadalmi ügyvivo 
készkiadásait és munkadíját is. 

(3) Ha a fél meghatalmazottja nem ügyvéd, vagy ha a fél személyesen jár el, a meghatalmazott, illetoleg a fél 
részére munkadíj nem állapítható meg, de igényt tarthat az útiköltség, valamint a bíróság elott való megjelenéssel 
szükségképpen felmerült keresetkiesés megtérítésére. Az útiköltség megtérítésére a 186. § rendelkezéseit kell 
megfeleloen alkalmazni. Ugyanez illeti meg a meghatalmazott által képviselt felet is, ha a tárgyaláson a bíróságnak 
személyes megjelenésre szóló idézése folytán jelent meg. 

PK 151. szám 

A Pp. 75. §-ának (3) bekezdése értelmében a nem ügyvéd fél vagy a fél nem 
ügyvéd meghatalmazottja részére megállapítható keresetkiesés összege nem 
igazodik az ügyvédi díjszabás szerint járó ügyvédi munkadíj összegéhez. 

A költségek megállapításánál az eset összes körülményeinek, különösen a 
célszeru és jóhiszemu pervitel szempontjainak a figyelembevételével kell 
eljárni. Ennek szem elott tartásával az említettek igényelhetik az utazási, 
élelmezési és szállásköltségek megtérítését is. 

PK 152. szám 

A saját ügyében személyesen eljáró ügyvéd keresetkiesése összegének 
meghatározásánál egyrészt azt kell különösen figyelembe venni, hogy az 
ügynek más személy megbízásából való ellátása esetén milyen keresethez 



jutott volna, másrészt, hogy saját személyes ügyének ismerete 
munkamegtakarítással jár. 

(4) 
E szakasz (1) bekezdése a perköltség fogalmának meghatározását adja. A törvény szövegezése alapján úgy 
tunik, hogy a perköltség szukebb tartalmú, mint a perrel felmerült költségek köre. A törvény szóhasználatából 
kiindulva a költségek fogalmába beletartozik minden - akár a perben, akár azt megelozoen - felmerült kiadás, 
amelyek közül egyeseket e jogszabályhely példálódzó felsorolással kiemel. Ezek közül azonban a perköltség 
fogalmi körébe csak azok vonhatók, amelyek megfelelnek a törvény által meghatározott feltételnek: azaz a 
felek célszeru és jóhiszemu pervitelével összefüggésben merültek fel. Helyesen azonban ezt a rendelkezést nem 
a fenti tartalommal kell értelmezni, hanem akként, hogy e törvényhely nemcsak a perköltség fogalmát, de a 
perköltség számításának alapveto szabályát is tartalmazza. Perköltség eszerint mindaz a költség, amelyet a 
törvény ilyennek elismer, a perköltség feloli döntéskor azonban csak azok a költségek vehetok számításba, 
amelyek a törvény szerint jellemzett eljárással függnek össze. Az együttes feltételek bármelyikének hiánya azt 
eredményezi, hogy az érintett költség a perköltség számítása során figyelmen kívül marad, azaz annak 
megtérítésére a fél pernyertessége esetén sem tarthat igényt mint ahogy pervesztessége esetén sem kell 
megfizetnie azt a költséget, ami az ellenérdeku fél e feltétellel ellentétes eljárásával összefüggésben 
keletkezett. A Pp. 77. §-ában foglalt szabályból következoen a bíróság a felmerült költségek fenti szempontok 
szerinti minosítését az ügyet érdemben befejezo határozata meghozatalkor, egyes esetekben viszont a költség 
felmerülésekor azonnal dönti el. 
A fél eljárásának mikénti megítélése a jóhiszemuség követelményénél egyszeru, hiszen ilyen pervitelnek az 
minosül, amely nem ütközik a Pp. 8. § (1) bekezdésében (a 2000. január 1. elott indult ügyekben a Pp. akkor 
hatályos 5. § (1) bekezdésében) foglalt tilalomba: azaz a fél cselekményei sem tartalmuk, sem teljesítésük 
idopontja szerint nem eredményezik az alapelv sérelmét. Ugyanezen szempontok alapján minosítheto a pert 
megelozo eljárás is. A pervitel célszeruségének vizsgálatára a gyakorlatban csak elvétve kerül sor. Ekkor a 
bíróság azt vizsgálja, hogy az adott esetben a fél a jogvita eldöntése szempontjából a helyes percselekményt, 
illetve ha többféle cselekmény közül választhatott, a legkisebb költséggel járót vette-e igénybe, s eszerint dönt 
arról, hogy az ebbol eredo költség nem vagy csak az indokolt mértékben számítható a perköltséghez. Miután a 
bíróság csak a per eldöntése szempontjából szükséges bizonyítást rendeli el és meg kell akadályoznia, hogy a 
tárgyalás az ügy szempontjából közömbös tényekre terjedjen ki [Pp. 163. § (1), Pp. 133. § (2)], a költséggel is 
járó cselekmény célszeruségi vizsgálata szinte kivétel nélkül a pert megelozo eljárásra korlátozódik. 
Az (1) bekezdés a legtipikusabb költségfajtákat nevesíti, de nem teljes köruen. Az elozetes bizonyítással [Pp. 
211. § (3)] vagy az egyezségi kísérletre idézéssel [Pp. 127. § (4)] felmerült kiadások is a perköltséghez 
számítanak. 
A (2)-(3) bekezdés rendelkezései értelmében a képviselettel, illetve a fél perbeli eljárásával felmerült 
költségek is részét képezik a perköltségnek. Ügyvédi képviselet esetén a díjban az ügyvéd és a fél szabadon 
állapodik meg összegszeru korlátozás nélkül [1983. évi 4. törvényereju rendelet 11. § (2), 1998. július 1-jétol 
az 1998. évi XI. törvény 9. § (2)]. E teljes díjból (készkiadás és munkadíj) a perköltség részeként felszámítható 
összeget azonban a 12/1991. (IX. 29.) IM rendeletben szabályozottak eleve korlátozzák, amennyiben a bíróság 
csak az ott szabályozott mértékig állapíthat meg ügyvédi költséget. 
Az 1997. évi LXXII. törvény 13. §-a 1998. január hó 1-jei hatállyal - de csak azt ezt követoen indult ügyekre 
irányadóan - a (2) bekezdés rendelkezését a jogtanácsos, szabadalmi ügyvivo készkiadásainak és 
munkadíjának a perköltséghez számításával kiegészítette, így e bekezdés a jogi képviseletet hivatásszeruen 
ellátók teljes körét felöleli. A szabadalmi ügyvivo díjazásának mértékében és a megfizetés módjában a felek 
szabadon állapodnak meg [1995. évi XXXII. törvény 17. § (2)]. 
Természetesen e költségek eddig is részét képezték a perköltségnek, csak azok külön törvényi nevesítése 
maradt el. 
Ha a fél személyesen vagy nem ügyvéd meghatalmazott útján jár el mind maga, mind a hivatkozott képviseloje 
a tanúkra (Pp. 186. §) vonatkozó szabályok szerint jogosult a költségei megtérítésére. A megfogalmazásból 
úgy tunik, mintha a költség szükségképpen felmerült voltát csak a keresetkiesés esetében szabná a törvény 
feltételeként. Ténylegesen azonban ezt a megszorítást az útiköltségre is érteni kell, azaz e címen csak a 
valóban szükséges és indokolt mértéku útiköltség kerülhet megtérítésre - a tanúk díjazására vonatkozó 
1/1969. (I. 8.) IM rendelet 1. §-ában foglaltaknak megfeleloen. Az e rendeletben szabályozottakat a gyakorlat 
abból a szempontból is figyelembe veszi, hogy a törvényben nevesített kiadáson felül az élelmezési és 



szállásköltségeket is bevonja a (3) bekezdés szabályai szerint megtérítheto kiadások körébe (PK 151. számú 
állásfoglalás). 
Bár a törvény e bekezdésnél külön nem említi, de értelemszeru, hogy e költségek is hozzá számítanak a 
perköltséghez. 
A perköltség egyes elemeinek számításakor irányadó legfontosabb szempontokat a Pp. 79. §-nál ismertetjük. 
BH2003. 249. II. Kártérítés iránti perben a perköltség megállapításánál irányadó szempontok [Pp. 75. § (2) 
bek., 79. §, 81. § (2) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r., 8/2002. (III. 30.) IM r. 3. § (1) és (2) bek.]. 
BH2003. 136. Mérlegelési szempontok az ügyvédi munkadíj megállapításához adóperekben [Pp. 75. §, 
12/1991. (IX. 29.) IM r. 1. §]. 
BH2002. 452. A felszámolási eljárás során a felszámoló által indított perben a hitelezo javára megítélt 
perköltség egésze - beleértve az ügyvédi munkadíjat is - a hitelezoi igény besorolása szempontjából 
felszámolási költségnek minosül [Pp. 75. § (1) és (2) bek., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. 
tv. 48. § (1) bek., 57. § (1) bek., 57. § (2) bek. c), d), e) és f) pontjai, 58. § (1) bek.]. 
BH2002. 327. A bünteto- és a fegyelmi eljárás különálló eljárások, amelyek lefolytatására egyidejuleg és 
egymás mellett is lehetoség van, ha a szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos buncselekmény egyúttal szolgálati 
jogviszonnyal összefüggo vétkes kötelezettségszegést is megvalósít. A büntetoeljárás tárgya a büntetojogi 
felelosség. A fegyelmi eljárás tárgya annak tisztázása, hogy a hivatásos állomány tagja a szolgálati 
viszonnyal kapcsolatos kötelezettségét vétkesen megszegte-e, és emiatt milyen fenyítéssel kell sújtani. A két 
eljárás eltéro tárgyára tekintettel ugyanaz a cselekmény (magatartás) bünteto- és fegyelmi eljárás keretében 
is értékelheto [1996. évi XLIII. tv. 119. § (1) bek., 3/1995. (III. 1.) BM r. 5. §, 94. §, 1983. évi 3. tvr. 1. § (2) 
bek. Pp. 75. § (2) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r.]. 
BH2002. 69. II. Nem lehet célszeru eljárásnak tekinteni, ha a fél az - egyébként jogveszto határidohöz nem 
kötött - adósságrendezési eljárás megindítása iránti kérelmet nem ajánlott postai küldeményként küldi meg a 
bíróságnak, hanem saját gépkocsijával közlekedve személyesen nyújtja be. Ezért az azzal kapcsolatban 
felmerült költség megfizetésére az ellenérdeku fél nem kötelezheto [Pp. 75. § (1) bek., 93. §]. 
BH1999. 239. A pertárgy értékéhez kötöttség az ügyvédi munkadíj megállapításakor nem az egyetlen 
szempont. Adóhatározat felülvizsgálatára irányuló közigazgatási perben a perköltség megállapításának 
szempontjai [Pp. 75. § (1) bek., 12/1991. (IX. 20.) IM r.]. 
BH1999. 191. Illetékhatározat felülvizsgálata iránti perben a pertárgy értéke a kiszabott és a felperes által 
nem vitatott illetékösszeg különbözete [Pp. 75. § (1)-(2) bek.]. 
BH1999. 81. II. A keresetindításkor megfizetett (lerótt) eljárási illeték a perköltség része, ezt - az egyébként 
személyes illetékmentességet élvezo - pervesztes fél ilyen címen az ellenérdeku félnek köteles megfizetni [Pp. 
75. § (1) bek., 78. § (1) bek., 86. § (3) bek., 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bek., 38. § (1) bek., 42. § (1) bek. a) 
pont, 74. § (2) bek.] 
BH1998. 510. II. Az ügyvédi közremuködésért kifizetett megbízási díj nem tekintheto kárnak, ezért nem 
alkalmazhatók a kártérítésre vonatkozó szabályok. A képviseleti díj a jellegénél fogva a jogérvényesítés 
költsége, amelynek viselésérol jogvita esetén az eljárási szabályok rendelkeznek [Pp. 75. § (2) bek.]. 
BH1998. 152. A megyei kárrendezési hivatal nem jogi személy, így nem perelheto [Pp. 48. §, 30. § (1) bek., 
64. § (2) bek., 75. § (3) bek., 146. §., Ptk. 8. § (1) bek., 28. § (3) bek., 30. § (1)-(2) bek., 36. § (1) bek., 
101/1991. (VII. 27.) Korm. r. 2. § (3) bek., 3. §]. 
BH1998. 94. I. Annak az ügygondnoknak a tárgyalásra idézése, akinek ügygondnoki jogállása megszunt, 
lényeges eljárási szabálysértés, amely az ítélet hatályon kívül helyezését eredményezi [Pp. 74. §, 75. § (1) 
bek.]. 
BH1995. 659. II. A bíróság a részítéletben rendelkezhet a perköltségrol is, de ez nem történhet oly módon, 
hogy a bíróság csak a jogi képviselo munkadíjára vonatkozólag rendelkezik [Pp. 75. §, 77. §, 213. § (2) bek.]. 
BH1995. 656. Ha az adós a felszámolási eljárás során - a hitelezo kérelmének észrevételezés céljából történt 
kézhezvételét követoen - fizetési kötelezettségének haladéktalanul eleget tesz is, az illetéket mint perköltséget 
viselnie kell, de helye van mérsékelt összegu illeték megállapításának [Pp. 75. § (1) bek., 80. § (2) bek., 1990. 
évi XCIII. tv. 58. § (1) bek.]. 
BH1995. 410. A perköltség összegének megállapításánál irányadó tényezok a keresettol (viszontkeresettol) 
való elállás esetén [Pp. 75. § (1) bek., 160. § (1) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r. 1. § (1) bek. b) pont]. 
BH1995. 300. Jelzálogjog törlése iránti perben a perérték meghatározása. Ennek meghatározása mind a 
hatáskör, mind az eljárási illeték, illetoleg a jogi képviseleti díj számítása szempontjából lényeges [Ptk. 265. 
§, 266. § (2) bek., Pp. 24. § (2) bek. f) pont, 26. §, 75. §, 79. §, 12/1991. (IX. 29.) IM. r. 1. § (1) bek. b) pont]. 



BH1994. 679. I. A fizetési meghagyás kibocsátása esetén hivatalból kell a költség tárgyában határozni, 
kivéve, ha a jogosult a költség tárgyában való határozathozatal mellozését kéri [Pp. 75. § (2) bek., 77. §, 78. § 
(1)-(2) bek., 79. § (1) bek., 315. § (3) bek., 316. § (1) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r.]. 
BH1994. 154. Az eljárás soron kívüli lefolytatása iránti kérelem folytán fizetett illeték - az ügy körülményeitol 
függoen - nem minosül feltétlenül a célszeru és jóhiszemu pervitellel kapcsolatban felmerült költségnek, s 
ezért mint perköltség a pervesztes alperesre nem hárítható át [Pp. 75. § (1) bek., 78. § (1) bek., 1990. évi 
XCIII. tv 42. § (2) bek.]. 
BH1993. 400. A munkaviszonyból származó perben a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül 
költségmentesség (tárgyi költségmentesség) illeti meg. Az eljárási költséghez tartozik a szakértoi díj és költség 
is. E perekben a pervesztes munkáltatót a pervesztessége arányában kell az állam által elolegezett költségek 
megfizetésére kötelezni [Pp. 75. § (1) bek., 78. §, 6/1986. (VI. 26.) IM r. 2. § (1) bek. f) pont, 3. § (3) bek.]. 
BH1993. 387. Szabad foglalkozású természetes személy által készített tanulmányterv díja, amelyet eseti 
megrendelés alapján készített a felszámolás alá kerülo adós részére, nem munkabér jellegu költség, s ezért - 
felszámolás esetén sorrendiségi elonyt nem élvez [1986. évi 11. tvr. 4. § (4) bek., 30. § (1) bek., 1991. évi IL. 
tv. 6. § (2) bek., 57. § (2) bek. a) pont, Pp. 75. § (1) bek., 78. § (1) bek.]. 
BH1993. 52. I. Az ügyvédi munkadíjnak - a pertárgy értékén kívül - az elvégzett munkához kell igazodnia. A 
bíróság e mérlegelés során figyelembe veszi az ügyvéd által szerkesztett beadványok munkaigényességét, azt, 
hogy a kituzött tárgyaláson (tárgyalásokon) megjelent-e stb. Az ügyvédi munkadíjat terhelo kiadások (bt.-
járulék, jövedelemadó stb.) a munkadíj összegének megállapítása során figyelmen kívül maradnak [12/1991. 
(IX. 29.) IM r. 1. § (1) bek. b) pont, Pp. 75. § (1)-(2) bek., 78. § (1) bek.]. 
BH1992. 643. Az ügyvédi képviselettel felmerült ügyvédi munkadíj és a készkiadások perköltségként való 
megtérítésének szempontjai [Pp. 75. § (1)-(2) bek., 1991. évi XXIII. tv. 10. §, 12/1991. (IX. 29.) IM r. 1. § (1) 
bek., 2. §.]. 
BH1992. 421. Ha a gazdálkodó szervezet a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmében a jogi 
képviseletért munkadíjat nem számított fel, és ennek folytán a fizetési meghagyás a munkadíjra vonatkozó 
rendelkezést nem tartalmazott, a munkadíj megállapítására irányuló utólagos kérelem alapján a jogeros 
fizetési meghagyás kiegészítésének nincs helye [Pp. 75. § (2) bek., 79. § (2) bek., 386. § (1) bek., 393. § (3) 
bek.]. 
BH1992. 416. A korlátolt felelosségu társaságot a perben képviselo ügyvezeto részére a jogi képviselot 
megilleto munkadíj abban az esetben sem jár, ha az ügyvezeto a jogtanácsosokra eloírt képesítéssel 
rendelkezik [Pp. 75. § (4) bek.]. 
BH1992. 122. II. A perköltség mint kár esedékessége nem a költség tényleges kifizetésétol, hanem a bíróság 
erre vonatkozó határozatának jogerore emelkedésétol függ [Pp. 75. §, 77. §, 78. § (1) bek.]. 
BH1987. 126. Ha több alperessel szemben egyetemlegesen érvényesített követelés viszonylag nagy értékének 
az egyik alperes jogi védekezése szempontjából nem volt jelentosége, a jóhiszemu és célszeru pervitellel 
kapcsolatos költség az olyan mértékben kikötheto ügyvédi munkadíjban fogadható el, amely a védekezéshez 
szükséges ügyvédi munka mérvével arányos [Pp. 75. § (1) és (2) bek., 5/1962 (VI. 19.) IM sz. r. 1., 2., 6. §]. 
BH1986. 238. Kisajátítási kártalanítás iránti perben a perköltség megállapításának szempontjai [Pp. 81. § 
(1) és (2) bek., 75. § (2) bek., 5/1962. (VI. 19.) IM sz. r.] 
BH1985. 390. A részítélet is tartalmazhat az általa elbírált kérdések tekintetében a perköltségre is kiterjedo 
döntést. E tekintetben az eldöntheto vitás kérdéseknek a még el nem döntheto kérdésekkel való összefüggését 
kell vizsgálni [Pp. 77. §, 75. § (1) és (2) bek., 81. § (2) bek., 5/1962 (VI. 19.) IM sz. r. 1., 2. és 6. § PK 224. 
sz.]. 
BH1984. 497. II. A perköltség megállapításánál a kisajátítási kártalanítási pert általában nem lehet az 
ügyvédi munka szempontjából egyszerunek tekinteni [Pp. 75. § (1) és (2) bek., 5/1962. (VI. 19.) IM sz. r.]. 
BH1979. 283. II. A felek pernyertességének és pervesztességének megközelítoleg egyenlo aránya esetén a 
költségeit a munkaügyi bíróság elotti eljárásban is mindegyik fél maga viseli. Ezt a szabályt kell megfeleloen 
alkalmazni abban az esetben is, ha a dolgozónak a munkaügyi döntobizottság elotti eljárással kapcsolatban 
költségei merültek fel; ilyen esetben helye lehet az egyik felet megilleto költségeknek a másik félnek járó 
költségekbe való beszámításának [Pp. 75. § (4) bek., 78. § (2) bek., 81. § (1) bek., 5/1962. (VI. 19.) IM sz. r. 6. 
§ (1) bek. a) pont, 8. § (1) bek.]. 
BH1979. 250. Nem tekintheto indokolatlan többletköltség viselésének jogkövetkezményével járó célszerutlen 
pervitelnek az, hogy a jogosult pénzkövetelését fizetési meghagyás helyett keresettel érvényesíti[49/1972. (XII. 
31.) PM sz. r-tel módosított 11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 119/A. § (5) bek., Pp. 75. §, 80. § (3) bek., 372. § (1) 
bek., 391. § (1) bek.]. 



BH1978. 47. A fizetési késedelemben levo megrendelo illetékfizetési kötelezettségét abban az esetben is meg 
kell állapítani, ha a követelt ellenértéket helyette harmadik személynek kellett megfizetnie [Pp. 386. § (1) bek., 
75. § (1) bek., 78. § (1) bek., Ptk. 286. §, 332. §]. 

A költségek elolegezése 

76. § (1) A bizonyítási eljárással járó költségeket (a tanú-, szakértoi és tolmácsdíjat, a helyszíni tárgyalás és 
szemle költségét stb.) a bizonyító fél (164. §) köteles elolegezni, a bíróság azonban - ha ezt méltányosnak tartja - 
kivételesen a bizonyító fél ellenfelét is kötelezheti a bizonyítási eljárással felmerülo költségeknek vagy azok egy 
részének elolegezésére. Az elolegezés felol a bíróság a költségek felmerülésekor határoz, ha azonban már elore 
valószínunek mutatkozik, hogy a felmerülo költségek jelentosebb összeget érnek el, vagy más körülmények ezt 
indokolttá teszik, a bíróság azt is elrendelheti, hogy a fél a költségek fedezésére eloreláthatóan szükséges összeget a 
bíróságnál elozetesen tegye le. Szakérto kirendelése esetében a bíróság a szakértoi díj fedezésére eloreláthatólag 
szükséges összeg letétbe helyezését köteles elrendelni. 

(2) A perben kirendelt ügygondnok készkiadásának és díjának elolegezésére azt a felet kell kötelezni, aki az 
ügygondnok kirendelését kérte, illetoleg akinek perbeli cselekménye folytán a kirendelés szükségessé vált. Az 
ügygondnok készkiadásainak elolegezésére a felet esetenként, az ügygondnoki díj elolegezésére pedig általában csak 
az eljárást befejezo határozatban kell kötelezni; szükség esetében azonban a bíróság a felet az ügygondnoki díj 
elolegezésére külön határozatban is kötelezheti. Ha a bíróság az elolegezésre köteles felet a költségekben s ezzel 
együtt az ügygondnoki díj megfizetésében is elmarasztalja, az ügygondnoki díj elolegezése tárgyában külön 
határozatot hozni nem kell. 

(3) A (2) bekezdésben megállapított kivételtol eltekintve az ellenfél eljárásával vagy képviseletével felmerülo 
költségek elolegezésére a felet kötelezni nem lehet. 

(4) Az ügyészt, valamint a külön jogszabállyal erre feljogosított szervezetet költségek elolegezésére nem lehet 
kötelezni, hanem a költségmentesség engedélyezése esetében irányadó szabályokat kell megfeleloen alkalmazni. 

Az (1) bekezdés rendelkezése általános szabályként írja elo a bizonyítási eljárással felmerülo költségek 
elolegezésének kötelezettségét és ennek címzettjét is. Elsosorban az anyagi jogi szabályokból következik, hogy 
az adott kérdésben melyik felet terheli a bizonyítás kötelezettsége. Az e kötelezettséggel terhelt fél az általa 
felajánlott és a bíróság által elrendelt bizonyítás körében a bizonyító és ezzel egyidejuleg a költség 
elolegezésére köteles fél. A törvény azonban ez alól kivételeket is tesz. Így 
- az e szakasz (3) bekezdésében megjelöltek, 
- a költségmentességben részesített fél [Pp. 84. § (1) b)], 
- a tárgyi költségmentes [6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 3. §] perekben a felek - a származás megállapításához 
szükséges vér- és élettani orvos szakértoi, valamint a törvényen alapuló tartási perben a kötelezett jövedelme 
megállapítására elrendelt szakértoi bizonyítás költségeit, kivéve 
- a költségmentesség szabályainak megfelelo alkalmazása folytán a közigazgatási szervek [Pp. 338. § (1)] 
költség elolegezésére nem kötelezhetok. 
De kivételnek tekintheto az (1) bekezdésben szabályozott az az eljárás is, amikor a bíróság a másik felet 
kötelezi a bizonyító fél helyett az elolegezésre. Ezt a lehetoséget maga a törvény rendkívüli és csak a 
méltányosság szempontjai szerint indokolható körben engedi meg. A gyakorlatban e szabály alkalmazására 
alig kerül sor. Elméletileg az elolegezési kötelezettség megfordítását indokolhatja a felek közötti lényeges 
jövedelmi, vagyoni különbség, ami miatt az egyébként bizonyító fél képtelen az elolegezésre. 
Az elolegezést a bíróság vagy a költség felmerülésekor vagy elozetesen, letétbehelyezéssel rendeli el. A 
szakérto kirendelésének esetét kivéve a bíróság szabadon mérlegeli, hogy az elolegezés két formája közül 
melyiket választja. Ennek során annak van dönto jelentosége, hogy a bíróság megítélése szerint melyik módon 
biztosítható a felmerülo költségek haladéktalan és hiánytalan megfizetése. A bíróság azt is szabad 
mérlegeléssel - mégpedig a várható összeg és a bizonyító fél anyagi, vagyoni helyzetének egybevetésével - 
dönti el, hogy a költség jelentosnek minosül-e vagy sem. Indokolttá teheti a letétbehelyezés elrendelését a fél 
által a perben addig tanúsított magatartás is. Így például a bíróság a csekély összegben várható költség 
letétbehelyezését rendelheti el azért, mert a bizonyító fél a per korábbi szakában az elolegezési 
kötelezettségének nem tett eleget. 
A költségelolegezés e két formája között jelentos a különbség a kötelezettség elmulasztása esetén. A már 
felmerült költség megfizetését rendelo jogeros határozat alapján végrehajtásnak van helye a mulasztó féllel 
szemben. A letétbe-helyezési kötelezettség elmulasztása viszont azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy a 
bíróság az adott bizonyítást mellozi. A letétbe-helyezési kötelezettséget elrendelo végzésben e 
jogkövetkezményre a felet figyelmeztetni kell. 



A költség elolegezésérol a bíróság végzéssel rendelkezik. A már felmerült költség esetén e végzésben állapítja 
meg a bíróság a költség összegét és kötelezi a felet annak elolegezés jogcímén történo megfizetésére. A 
letétbehelyezés esetén mind az elrendelésrol, mind a költség megállapításáról és annak a letétbol történo 
kiutalásáról a bíróság végzést hoz. E végzések közös sajátossága, hogy fellebbezésnek kizárólag a költséget 
(díjat) megállapító rendelkezés ellen, annak összegszerusége körében van helye mégpedig a törvény külön 
fellebbezést engedo szabályai szerint [tanúdíj esetén a Pp. 186. § (2) bekezdése, szakértoi díj esetén a Pp. 
187. § (2) bekezdése, szemle esetén a Pp. 189. § (3) bekezdése alapján]. A fellebbezés joga e körben a feleken 
kívül a költségre jogosítottat is megilleti. Meghaladóan az e körben tett bírói rendelkezések olyan, az eljárás 
során hozott pervezeto intézkedésnek minosülnek, amely ellen a külön fellebbezés kizárt [Pp. 233. § (3) b)]. E 
szabály vonatkozik a letétbehelyezésre kötelezo végzésben a bíróság által meghatározott összegre is, azaz e 
körben az összegszeruséget sérelmezo jogorvoslati lehetoség a felet nem illeti meg. 
Elofordulhat, hogy a bíróság által letétbe helyeztetett összeg a késobb megállapított díjat (költséget) nem 
fedezi. E körben a szakértok díjazására vonatkozó 3/1986. (II. 21.) IM rendelet 9. § (4) bekezdése eloírja, 
hogy a bíróságnak a felet a nem fedezett költségrész letétbehelyezésére kell köteleznie. Ha a fél e 
kötelezettségét elmulasztja, a jogeros végzés alapján vele szemben végrehajtásnak van helye. Más esetekben a 
bíróság szabadon választhat, hogy a felet milyen módon kötelezi a letéttel nem fedezett költség elolegezésére. 
A nem jóhiszemu pervitelbol eredo (Pp. 5. §), illetve olyan költség esetén, amelynek viselésére a fél az ügy 
mikénti elbírálásától függetlenül köteles (Pp. 77. §), a bíróság nem a költség elolegezésérol, hanem annak a 
per érdemi eldöntésétol független viselésérol rendelkezik. A felet ebben az esetben a költségben marasztaló 
rendelkezés ellen külön fellebbezési jog illeti meg [Pp. 233. § (3) b)]. 
A (2) bekezdés a Pp. 74. §-ban szabályozott feltételek mellett kirendelt ügygondnok költségeinek elolegezésére 
vonatkozó speciális - az (1) bekezdés általános rendelkezésétol eltéro - szabályait tartalmazza, amennyiben 
- az elolegezésre köteles fél meghatározása e költségnél független a bizonyítási kötelezettségtol, és 
- a díjról általában csak az eljárás befejezésekor kell rendelkezni. 
Ez utóbbi alól azonban nemcsak a törvény szerint engedett bírói mérlegelés alapján teheto kivétel hanem 
akkor is, ha a per során az ügygondnok kirendelésére okot adó feltétel megszunt. Ilyenkor a bíróság az 
ügygondnok felmentésével egyidejuleg köteles az ot megilleto díjról és annak elolegezésérol (vagy viselésérol) 
rendelkezni. 
További eltérést szabályoz a Pp. 84. § (2) bekezdése, amelynek alapján a költségmentesség ténye csak az 
ügygondnok készkiadása tekintetében jelent mentességet a fél számára, az ügygondnoki díj elolegezése, illetve 
pervesztessége esetén annak viselése alól azonban nem. Ez a korlátozás az ügyészre, valamint a külön 
jogszabállyal perindításra jogosított szervekre nem terjed ki. 
A (3) bekezdés rendelkezésének egyértelmu megfogalmazása csak az ügygondnoki díj esetében enged kivételt 
az ellenérdeku fél eljárásából eredo költség-elolegezés áthárításának általános tilalma alól. A fél eljárása 
alatt viszont érteni kell a bizonyítási eljárást is, amelynek körében ugyane szakasz (1) bekezdésében maga a 
törvény engedi meg, hogy a bíróság méltányosságból a bizonyító fél ellenfelét kötelezze elolegezésre. 
Helyesen tehát a (3) bekezdés rendelkezése úgy értendo, hogy az (1)-(2) bekezdésben szabályozottakat 
meghaladóan nem lehet a felet a másik fél eljárásából eredo költség elolegezésére kötelezni. 
BH1996. 491. Ha az elsofokú bíróság ítéletét a bizonyítási eljárás nagy terjedelmu kiegészítése érdekében 
kizárólag a felperes mulasztása miatt kellett hatályon kívül helyezni, a fellebbezési eljárás költségének 
viselésére pernyertességétol függetlenül a felperest indokolt kötelezni [Pp. 76. § (1) bek., 80. § (2) bek., 121. § 
(1) bek., 164. § (1) bek., 177. § (1) bek., 187. § (1) és (2) bek., 235. § (1) bek., 252. § (3) bek.]. 
BH1992. 340. A felperest (jogosultat) terheli az alperes (kötelezett) lakcímének (székhelyének, telepének) 
bejelentési kötelezettsége. Az arra irányuló hiánypótlás elmulasztása esetén nincs lehetosége a bíróságnak az 
ügy érdemében való döntésre, hanem - a felperes (jogosult) elolegezett költségviselése mellett - az alperes 
(kötelezett) részére ügygondnokot kell kijelölnie [Pp. 74. §, 76. § (2) bek., 93. § (1) bek., 95. § (1) bek., 212. § 
(1) bek.]. 
BH1992. 111. A szakértoi bizonyítás költségeinek elolegezésével összefüggo kérdések [Pp. 3. §, 76. § (1) bek., 
164. § (1) bek., 177. § (1) bek.]. 
BH1991. 199. A hagyatéki eljárásban az ügygondnok költségeinek megállapítása [He. 57. § (3) bek., 60. § (3) 
és (4) bek., 89. § (1) bek., Pp. 76. § (2) bek., 225. §, 226. §, 234. § (3) bek., 259. §]. 
BH1980. 257. A szakértoi díj reális összegének megállapítása végett nem mellozheto annak a vizsgálata, hogy 
az írásban eloterjesztett szakvéleménynek az elkészítése és annak a tárgyaláson való kiegészítése érdekében a 
szakérto mennyi munkát végzett, arra mennyi idot fordított [3/1976. (III. 15.) IM sz. r. 1. § (4) bek., Pp. 76. § 
(1) bek.]. 



BH1977. 157. Az ismeretlen helyen tartózkodó alperes részére kirendelt ügygondnok díjának viselésére a 
perköltségre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni (Pp. 75., 76. §). 

A perköltség viselése 

77. § A bíróság a perköltség viselése felol az ítéletben vagy az eljárást befejezo egyéb határozatban dönt. Ha 
azonban a törvény értelmében tanút, szakértot vagy perben nem álló más személyt kell valamely perbeli cselekmény 
költségében elmarasztalni, a bíróság az említett személyt nyomban kötelezi a költségek megfizetésére. Ugyanígy 
járhat el a bíróság akkor is, ha valamely perbeli cselekmény költsége a felek valamelyikét a per eldöntésére tekintet 
nélkül terheli. 

PK 154. szám 

A részítélettel eldöntött vitás kérdések természetét és azoknak a még el nem 
döntött kérdésekkel való összefüggését vizsgálva kell eldönteni azt, hogy a Pp. 
77. §-a alapján lehet-e a részítéletben a perköltség felol rendelkezni, vagyis a 
vitát a részítélettel elintézett kérdések tekintetében a perköltségre kiterjedoen 
is lezárni. 

E szakasz általános rendelkezése abból a ténybol következik, hogy az eljárás befejezéséig merülhetnek fel a 
feleknek olyan költségei, amelyek a perköltség részét képezhetik (Pp. 75. §) és amelynek a viselésérol a 
bíróságnak a Pp. 78. §, Pp. 80-83. §-okban szabályozottak szerint döntenie kell. A döntést a bíróság ítélete 
vagy végzése tartalmazza. 
Az ítéletre vonatkozó szabályok részítélet és közbenso ítélet [Pp. 213. § (2)-(3)] hozatalát is lehetové teszik. 
Közbenso ítélet esetén nyilvánvalóan nem, de részítélet hozatalakor felmerül a kérdés, hogy az önállóan 
elbírált kereseti kérelemhez kapcsolódó perköltség viselése felol hozható-e döntés. A nemleges választ 
indokolja, hogy a részítéletet a jelen § a perköltségre vonatkozó döntés formájaként nem nevesíti, és a rá 
vonatkozó külön szabályok a késobbi ítélet tartalma szerint lehetoséget biztosítanak a jogeros részítélet 
hatályon kívül helyezésére vagy módosítására is. Az igenlo választ indokolja ugyanakkor, hogy nincs a 
törvényben ezt tiltó szabály, illetve, hogy a részítélet anyagi jogerejéhez ugyanazok a jogkövetkezmények 
fuzodnek, mint az ítélethez. E két álláspont helyességének vitathatlanságából következoen részítéletben 
rendelkezhet a bíróság a perköltség viselésérol is de csak abban az esetben, ha a perben még eldöntendo 
jogvitának a perköltség mikénti viselésére egyértelmuen nincs kihatása (PK 154. számú állásfoglalás, 
BH1985. 390.). Ha e feltételek csak a költségek egy része tekintetében állnak fenn, nincs lehetoség a 
perköltségre is kiterjedo részítéletet hozni (BH1995. 659.). 
Az eljárást befejezo végzésében a bíróság a követezo esetekben dönt a perköltségrol 
- a per megszüntetése esetén ha arra a keresettol elállás folytán kerül sor. Ugyanez irányadó arra az esetre, 
ha a felperes több keresete közül nem mindegyiktol áll el [Pp. 157. § e), Pp. 160. §], 
- az egyezség jóváhagyása esetén ha a felek ezt kérték [Pp. 78. § (2)], 
- az egyezségi kísérlet alapján kituzött tárgyaláson az alperes kívánságára, ha a kérelmet eloterjeszto fél nem 
jelent meg [Pp. 127. § (4)], 
- a bírósági meghagyás kibocsátásakor [Pp. 136. § (2)], 
- elozetes bizonyítás elrendelésével összefüggo eljárásban (Pp. 209-211. §). 
A per befejezésétol függetlenül kell a bíróságnak a felet a felmerült költségben marasztalnia 
- ha az új alperes megidézésével egyidejuleg a tévesen megjelölt korábbi alperest a perbol elbocsátja [Pp. 64. 
§ (2)], 
- ha a sikertelenül, késedelmesen vagy indokolatlanul végzett cselekményekkel összefüggésben az ellenérdeku 
félnek költsége merült fel [Pp. 80. § (2)], 
- ha a perbehívott nem lép be a perbe vagy ezirányú kérelmét a bíróság elutasítja [Pp. 83. § (2)], 
- a hirdetményi idézés alapjául szolgáló tényeloadások valótlansága esetén [Pp. 101. § (2)], 
- ha a fél képviseloje vagy meghatalmazottja e minoségét felhívás ellenére nem igazolta [Pp. 135. § (5)]. 
Az illeték-feljegyzési jog vagy költségmentesség folytán állam által elolegezett illetékre korlátozottan köteles 
dönteni a bíróság, ha a per szünetelés folytán megszunt [Pp. 137. § (3), 1990. évi XCIII. törvény 58. § (4)]. 



Ha a felet pártfogó ügyvéd képviselte és nevezett a per megszunésétol számított 30 napon belül kéri a 
költségei megállapítását, a bíróságnak efelol döntenie kell [3/1984. (V. 27.) IM rendelet 4. § (3)]. 
Nem dönthet viszont a bíróság az eljárást befejezo végzésében a perköltség felol, ha a fél halála folytán a 
házassági bontópert szünteti meg (Pp. 289. §), de akkor sem, ha a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül 
utasítja el [Pp. 130. § (1)]. 
Csak a felmerült költségek megállapítására szorítkozhat a másodfokú, illetve a Legfelsobb Bíróság a 
fellebbezési, illetve felülvizsgálati eljárásban, ha annak eredményeként a határozatot hatályon kívül helyezi és 
az alsóbb szintu bíróságot új eljárásra utasítja [Pp. 252. § (4), Pp. 275/A. § (3)]. 
A tanút vagy szakértot a Pp. 185. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban foglalt mulasztás vagy megtagadás 
esetében kell a bíróságnak az okozott költségek megtérítésére kötelezni. Ugyanezen szabályok az irányadóak 
az apasági és származás megállapítása iránti perben a vizsgálatot megtagadó személlyel, továbbá a 
szemletárgy birtokosával szemben [Pp. 300. § (2), Pp. 189. § (1)]. 
A perköltségrol vagy költségviselésrol rendelkezo végzések a törvény külön engedo szabálya alapján 
fellebbezéssel támadható végzések [Pp. 233. § (3) b)]. A másodfokú, illetve felülvizsgálati eljárás során hozott 
ilyen tartalmú végzés ellen - a fellebbezés kizártsága folytán - a kifogás intézménye teremt jogorvoslati 
lehetoséget a fél számára (Pp. 259/A. §). 
BH2003. 340. A bíróság a perköltségek tárgyában az eljárást befejezo határozatában dönt. Ez vonatkozik 
arra az esetre is, ha a felperesként belépni kívánó fél kérelmét a bíróság elutasítja, de nevezett a 
továbbiakban beavatkozóként részt vesz a perben (Pp. 77. §, 83. §). 
BH2001. 326. A feltaláló által indított perben az alperest is megilleti a tárgyi illetékfeljegyzési jog, így 
mentesül a bírósági meghagyás elleni ellentmondás illetékének elozetes lerovása alól [Pp. 77. §, 78. § (2) 
bek., 95. §, 130. § (1) bek. j) pont, 136/A. §, 1990. évi XCIII. tv. 35. § (1) bek., 42. § (1) bek., 59. § (1) bek., 
62. § (1) bek. j) pont]. 
BH2000. 356. Látszólagos keresethalmazat esetén a perköltség megállapítása (Pp. 77. §). 
BH1998. 435. III. Közbenso ítéletben perköltség felol döntés nem hozható (Pp. 77. §). 
BH1996. 158. Az elso perújításban feltárt adatok nem nyújtanak lehetoséget az alapítélet költségre vonatkozó 
rendelkezése elleni újabb perújításra, mert annak a költségkövetkezményeit az elso perújítási határozatban 
kell levonni - Emiatt a perújítási határido nem tolódik ki [Pp. 261. § (1) bek., 269. §, 77-78. §]. 
BH1995. 659. II. A bíróság a részítéletben rendelkezhet a perköltségrol is, de ez nem történhet oly módon, 
hogy a bíróság csak a jogi képviselo munkadíjára vonatkozólag rendelkezik [Pp. 75. §, 77. §, 213. § (2) bek.]. 
BH1994. 679. I. A fizetési meghagyás kibocsátása esetén hivatalból kell a költség tárgyában határozni, 
kivéve, ha a jogosult a költség tárgyában való határozathozatal mellozését kéri [Pp. 75. § (2) bek., 77. §, 78. § 
(1)-(2) bek., 79. § (1) bek., 315. § (3) bek., 316. § (1) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r.]. 
BH1992. 122. II. A perköltség mint kár esedékessége nem a költség tényleges kifizetésétol, hanem a bíróság 
erre vonatkozó határozatának jogerore emelkedésétol függ [Pp. 75. §, 77. §, 78. § (1) bek.]. 
BH1991. 288. Szakértoi költséget megállapító végzés ellen van, szakértoi költség elolegezésére kötelezo 
végzés ellen nincs helye fellebbezésnek [Pp. 77. §, 187. § (2) bek., 233. § (3) bek. b) pont]. 
BH1985. 390. A részítélet is tartalmazhat az általa elbírált kérdések tekintetében a perköltségre is kiterjedo 
döntést. E tekintetben az eldöntheto vitás kérdéseknek a még el nem döntheto kérdésekkel való összefüggését 
kell vizsgálni [Pp. 77. §, 75. § (1) és (2) bek., 81. § (2) bek., 5/1962 (VI. 19.) IM sz. r. 1., 2. és 6. § PK 224. 
sz.]. 
BH1983. 198. II. A keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító végzésben a felperes nem kötelezheto 
perköltség fizetésére [Pp. 130. § (1) bek., 77. §, 78. §]. 
BH1980. 492. I. Munkaviszonyból származó perben - a buncselekménnyel okozott kár megtérítése iránt 
indított per kivételével - a felet nem lehet szakértoi költség fizetésére kötelezni [Pp. 75., 77. §, 84. § (3) bek., 
16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 2. § (1) bek. f) pont]. 

78. § (1) A pernyertes fél költségeinek megfizetésére a pervesztes felet kell kötelezni; ez alól annyiban van helye 
kivételnek, amennyiben a 80-83. §-ok eltéroen rendelkeznek, vagy a törvény egyéb kifejezett rendelkezése a 
költséget a per eldöntésétol függetlenül másnak a terhére rója. 

PK 10. szám 



g) A perköltség viselésének általános szabálya az, hogy a készkiadások 
megosztása mellett mindegyik fél viseli a saját költségét. Az ettol való eltérés 

foleg akkor indokolt; ha arra a felek magatartása okot ad. 

(2) A bíróság a perköltség felol hivatalból határoz, kivéve ha a pernyertes fél a perköltség tárgyában való 
határozathozatal mellozését kéri. Egyezség esetében (148. §) a bíróság a perköltség felol csak a felek kérelmére 
határoz. Ezek a rendelkezések nem érintik a költségmentesség, az illetékmentesség vagy az illetékfeljegyzési jog 
folytán le nem rótt illetékek és az állam által elolegezett költségek viselésére vonatkozó kötelezettséget. 

PK 30. szám 

A jegyzo a birtokvita elbírálása során az elotte felmerült eljárási költségek 
felol is dönthet. Ha az eljárás a bíróság elott tovább folyik, e költségek 
viselése felol véglegesen a bíróság dönt. 

(3) Ha a bíróság az ügyész, illetoleg a külön jogszabállyal erre feljogosított szervezet keresetét elutasította, a 
perköltségek megfizetésére az államot kell kötelezni. 

(4) A 6. §-ban meghatározott esetekben alkalmazott tolmács költségeit az állam elolegezi, illetve viseli. 
(5) A feleket nem lehet kötelezni olyan költségek viselésére, amelyek a bíróság érdekkörében felmerült - 

egyébként elhárítható - ok következtében keletkeztek. Ezeket a költségeket - külön jogszabályban meghatározott 
módon - az állam viseli. 

Az (1) bekezdés általános szabálya a perköltségnek a pervesztes fél általi viselését, míg a (2) bekezdés a 
bíróság hivatalbóli döntési kötelezettségét mondja ki. Külön kérelmet tehát a feleknek nem kell eloterjesztenie 
ahhoz, hogy e kérdésben a bíróság határozzon. A döntés hivatalbóli jellegébol következik, hogy ha a bíróság 
elmulasztotta a perköltségrol rendelkezést, ítéletét a felek kérelmétol függetlenül és határidohöz kötöttség 
nélkül kell kiegészítenie [Pp. 225. § (6)]. 
Mindkét általános szabály alól vannak kivételek. 
Az (1) bekezdés konkrét utaló szabályait (Pp. 80-83. §) meghaladóan az általános költségviselési szabály alól 
kivételt szabályoznak a következo törvényi rendelkezések 
- ha a pernyertes fél a határozathozatal mellozését kéri, költségei megfizetésére a pervesztes fél nem 
kötelezheto [Pp. 78. § (2)], 
- házassági bontóperben, apasági és származás megállapítása iránti perekben a bíróság a pernyertességtol 
függetlenül határoz a perköltség felol [Pp. 290. § (4), Pp. 293. § (1)], 
- igényperben a foglalásnál jelen volt és rosszhiszemu alperest lehet pervesztése esetén a perköltség 
megfizetésére kötelezni [Pp. 378. § (1)], 
- foglalás turése, illetve követelés behajtása iránti perben a nyilatkozatot vagy befizetést elmulasztó alperes 
pernyertessége esetén sem igényelhet perköltséget [Pp. 384. § b), Pp. 385. § b)], 
- közigazgatási perben ha a per megszüntetésére a Pp. 337. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kerül sor, a 
közigazgatási szervet kell a perköltségben marasztalni. 
A közös tulajdon megszüntetése, illetve a közös vagyon megosztása iránti perekben a gyakorlat tesz kivételt az 
általános költségviselési szabály alól, mégpedig arra figyelemmel, hogy a megszüntetés mindkét fél érdekét 
szolgálja. E perekben a költségviselés általános szabálya a készkiadások egyenlo arányú megosztását 
meghaladóan a további költségeknek a felek által történo viselése (PK 10. számú állásfoglalás VI/g. pontja). 
Ha azonban a felek perbeli magatartása azt indokolja, e speciális költségviselési szabálytól a bíróság az 
általános perköltség-viselési szabályok alkalmazásával tér el. E szabályok természetesen csak akkor 
irányadóak, ha a keresetnek a bíróság helyt adott és a közös tulajdont megszüntette. 
A (2) bekezdés körében a gyakorlat a határozathozatal mellozésének lehetoségével más esetben is él. Bár a 
törvény e körben egyértelmuen a fél ilyen tartalmú nyilatkozatát kívánja meg, a bíróságok alkalmazhatónak 
ítélik e rendelkezést akkor is, ha a fél nem kifejezetten a határozathozatal mellozését kéri hanem olyan 
tartalmú nyilatkozatot tesz amelybol egyértelmuen kitunik, hogy pernyertessége esetére lemond az ot 
megilleto perköltségrol. Nem mellozheti viszont a bíróság a perköltség feloli döntést e rendelkezés alapján 
abban az esetben, ha a fél egyáltalán nem tesz nyilatkozatot vagy nem számítja fel, illetve nem igazolja az ot 



megilleto költségeket. A fél ilyen mulasztásának csak a perköltség összegének megállapítására, nem pedig a 
döntési kötelezettségre van kihatása [Pp. 79. § (1)]. 
A (3) bekezdés megfogalmazásából kitunoen az államot terhelo perköltség viselés csak az ott megjelölt 
szervek pervesztessége esetén érvényesül és csak abban az esetben, ha a keresetet e szervek valamelyike 
terjesztette elo. Részleges és túlnyomó pervesztesség esetén az államot nem lehet a pervesztesség alapján 
számítható teljes költség viselésére kötelezni hanem csak arra a részre, amely a pernyertesség alapján járó és 
a pervesztesség után a felperest terhelo perköltségek különbözetként marad fenn. Nem teszi mellozhetové e 
szabály alkalmazását az a körülmény sem, ha az anyagi jogi jogosult a perbe belépett [Pp. 64. § (3)]. 
Nem e rendelkezés, hanem az általános perköltség-viselési szabályok az irányadóak abban az esetben, ha az 
ügyész vagy más szervezet a más felek között folyamatban lévo perben fellépett. 
A perköltség-viselési szabályok alkalmazása során a pernyertesség, pervesztesség megállapítása a kereseti 
kérelem és a bírósági döntés egymáshoz való viszonyításával történik. A fél nyertes vagy vesztes voltának 
megállapítása azonban nem korlátozható pusztán az ítélet keresetet elutasító vagy annak helyt adó 
rendelkezésére. Erre példaként az alábbi - gyakrabban eloforduló - eseteket emeljük ki. 
- A kereset leszállítása esetén a leszállítással érintett rész tekintetében a felperest általában pervesztesnek kell 
tekinteni. A gyakorlatban azonban ilyen esetekben a bíróságnak vizsgálnia kell a kereset módosítását kiváltó 
okokat és körülményeket. Ennek alapján a felperest az eredeti kereset szerint kell pernyertesnek tekinteni, ha 
a leszállítást az alperes per alatti teljesítése indokolta. Ugyanez irányadó arra az esetre is, ha az alperes a 
per alatt a teljes követelést kiegyenlítette és ezért a felperes a keresetét a perköltségre szállította le. Ha 
azonban a felperes a per alatti teljesítés tényét figyelmen kívül hagyja és keresetét változatlan tartalommal 
tartja fenn, a teljesítést követoen felmerült költségek szempontjából pervesztesnek tekintendo. 
- Nem tekintheto pervesztesnek a felperes, ha a keresete ido elotti volt ugyan, azonban a teljesítési határido a 
per alatt letelt és az alperes nem teljesített. 
- Vagylagos kereset esetén bármelyik keresetnek történo helyt adás mellett a felperes pernyertességét meg kell 
állapítani. 
- Az alperes sikeres beszámítási kifogása erejéig a felperest akkor kell pervesztesnek tekinteni, ha azzal 
szemben alaptalanul védekezett. 
Az 1999. évi CX. törvény 2002. január hó 1. napjától hatályba lépoen - és az ezt követoen indult ügyekre 
alkalmazandóan - a perköltségviselés szabályait két új rendelkezéssel egészítette ki. Mindkét esetben a 
szabályok kivételt jelentenek a feleket terhelo perköltségviselés általános szabálya alól, az adott költségnek az 
állam általi viselésének kimondásával. 
Az új (4) bekezdés rendelkezése a nyelvhasználat alapveto elvének (Pp. 6. §) törvényi szabályával függ össze. 
Az anyanyelv, kisebbségi-, vagy regionális nyelv használatának joga alanyi jog, amelynek gyakorlása nem 
járhat a fél számára többletköltséggel. Ezért mondja ki a törvény, hogy a fél nyelvhasználati jogának 
biztosítása körében kirendelt tolmács költségeit az állam elolegezi, és viseli. A más okból kirendelt tolmács 
(pl. jeltolmács) költségeinek elolegezésére és viselésére e kivételes szabály nem terjesztheto ki. 
A § (5) bekezdés új szabálya a perköltség részét képezo egyes költségek viselése alól mentesíti a feleket. A 
törvény szerint ez azokra a költségekre vonatkozik, amelyek nem a felek, hanem kizárólag a bíróság 
érdekkörébe eso, és olyan okok miatt merültek fel, amelyek egyébként elháríthatók lettek volna. E költségek 
tehát bár részei a perköltségnek, de azokat a törvényi feltételek fennállása esetén nem a felek, hanem az állam 
viseli. 
Maga a törvény nem ad útmutatást abban a tekintetben, hogy a bíróság érdekkörébe eso ok alatt mit kell 
érteni. Tág értelemben a bíróság érdekkörében felmerültnek minosítheto minden olyan költség, ami a tévesen, 
vagy feleslegesen lefolytatott bizonyítási eljárással függ össze. Így például ha a bíróság az alapul szolgáló 
jogviszonyt tévesen minosítette, s ennek következtében feleslegesen hallgatott meg a perbíróság elott vidéki 
tanúkat, akiknek az útiköltségét a bizonyító fél elolegezte. Vagy például a házassági vagyonjogi perben a 
kirendelt tárgyszakérto feladatát a bíróság pontatlanul határozza meg, a szakérto ezért feleslegesen olyan 
vagyontárgyak értékére is szakvéleményt ad - a díjának felszámítása mellett -, amelynek együttélés 
megszakadásakori forgalmi értékére a felek egyezo eloadást tettek. Ezeknek a példákban említett költségeknek 
a felmerülése megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek megléte, tökéletes felkészültség esetén 
nyilvánvalóan elháríthatók lettek volna. 
Az 1999. évi CX. törvény 14. §-ához fuzött miniszteri indokolás szerint ide sorolható például az a költség, ami 
azáltal keletkezett, hogy a bírónak családi okból hirtelen kellett elhalasztania a tárgyalást, és helyettesítése az 
ido rövidsége, vagy az ügy betárgyalt, bonyolult volta miatt nem volt lehetséges. A példaként említett eset 
jellegére figyelemmel felteheto, hogy a jogalkotó a bíró érdemi munkájának hiányosságai folytán keletkezett 



költségeket nem kívánta e rendelkezés hatálya alá vonni, hanem csak azokat, amelyek a bíróság mint 
szervezeti egység muködése körében és egyébként elhárítható módon merültek fel. 
Kérdés az is, hogy e költségekrol mikor, milyen formában, és milyen tartalommal határoz a bíróság. Az 
érdemi döntés nyilvánvalóan nem lehet pusztán a nevesített költség állam által történo viselésének kimondása. 
A törvényi szabályból ugyanis egyértelmuen az következik, hogy az ilyen okból felmerült költséget a félnek 
meg kell téríteni, mégpedig a pernyertességétol - pervesztességétol függetlenül. Így például ha a fél a 
hivatalból halasztott tárgyaláson megjelenésével összefüggésben az útiköltségét, illetve keresetkiesését [Pp. 
75. § (3)] felszámította, e költségét a bírói ellátmány terhére ki kell utaltatni. 
Az általános szabályok szerint a perköltség viselésérol a bíróság az eljárás befejezésekor dönt (lásd a Pp. 77. 
§-ához fuzött magyarázatot). Ennek megfeleloen a bíróságnak ekkor kell azokat a költségeket elkülönítenie a 
perköltség teljes összegébol, amelyeket e törvényi szabály alapján az állam visel. Az új szabály tartalmát 
tekintve azonban az megegyezik a Pp. 77. § második fordulatában szabályozottakkal, azaz azt mondja ki, hogy 
az adott költségeket a per eldöntésére tekintet nélkül az állam viseli. Ha a felet terheli ilyen módon a felmerült 
költség, arról a törvény értelmében a bíróság nyomban határoz. Indokolt lenne ezért e szabály alkalmazása a 
jelen törvényhely esetében is, azaz a bíróság a felmerült költséget külön végzéssel nyomban megállapítja, és 
rendelkezik annak a bírói ellátmány terhére történo kifizetésérol, és az állam által történo viselésérol. 
Nem tunik ki a törvényi szabályból, hogy e költségek körében a bíróság eljárása kérelemhez kötött-e, vagy 
sem: azaz a bíróság - ha annak feltételei fennállnak - hivatalból alkalmazza-e a jelen szabály rendelkezéseit, 
figyelemmel arra, hogy a perköltség tárgyában való döntés hivatalbóli kötelezettsége. 
Törvényi felhatalmazás alapján [1999. évi CX. törvény 164. § (5)] az igazságügyminiszter e költségek állam 
általi viselésének részletes szabályait rendeletben fogja szabályozni. 
BH2003. 512. A bank mint megbízott pénzintézet a banktól elvárható gondossággal köteles a csekk 
beszedésére kapott megbízást a megbízó érdekében megfeleloen teljesíteni [Ptk. 205. § (3) bek., 318. § (1) 
bek., 339. § (1) bek., 340. § (1) bek., 474. §, 475. § (1) bek., az 1965. évi 2. tvr.-tel kihirdetett Genfi Csekkjogi 
Egyezmény 28. cikk, 32. cikk, 35. cikk, 40. cikk és 45. cikk, 1978. évi 8. tvr. 1. § (1) bek., (2) bek. a) és b) pont, 
5. §, Pp. 78. §, 82. §, 8/2002. (III. 32.) IM rendelet 4. § (1) és (2) bek.]. 
BH2003. 474. A váltókifogás megalapozottságát ténybelileg és jogilag a váltókötelezett köteles bizonyítani 
[1/1965. (I. 24.) IM r. 17. §, 48. § (1) bek., 75. §, 1997. évi CXLIV. tv. 39. § (3) bek., 155. §, Pp. 75., 78. § (1) 
bek.]. 
BH2003. 473. II. A perköltség összegének meghatározásánál irányadó szempontok (Pp. 78. §). 
BH2002. 236. Az értékpapír megsemmisítésére vonatkozó eljárás megszüntetése esetén az értékpapírt annak 
kell kiadni, aki azt bemutatta. Ennek elmulasztása esetén a perköltségviselésre vonatkozó szabályok 
értelmezése [Ptk. 287. § (1) bek., 338/B. §, Pp. 78. § (1) bek., 80. § (1) bek., 105/1952. (XII. 28.) MT r.]. 
BH2002. 154. III. A beavatkozó perköltségben való marasztalásánál irányadó szempontok [Pp. 78. § (1) bek., 
83. § (1) bek.]. 
BH2002. 122. Ha a közigazgatási határozat hatályon kívül helyezésére jogszabályváltozás miatt kerül sor, 
mellozni kell az alperes perköltségben marasztalását [1997. évi CIII. tv. 84. §, Pp. 78. §, 12/1991. (IX. 19.) 
IM r. 1. §]. 
BH2002. 107. III. Önmagában az, hogy az elovásárlásra jogosult a vele érdekeltségben álló cégnek engedte 
át az elovásárlási jog gyakorlását, nem jogszabálysérto [Ptk. 2. §, 4. §, 5. §, 373. § (4) és (6) bek., Pp. 78. §]. 
BH2002. 106. III. A beavatkozó perköltségben való marasztalásánál irányadó szempontok [Pp. 78. § (1) bek., 
83. § (1) bek.]. 
BH2002. 25. A felszámolási eljárásnak az adós fizetésképtelenségének hiányában történo megszüntetése 
érdemi döntés, amelynek következménye, hogy a költségek és illeték megfizetésére az alaptalan eljárást indító 
hitelezot kell kötelezni [Pp. 78. § (1) bek., 80-83. §, 157. § e)-f) pont, az 1993. évi LXXXI. törvénnyel és az 
1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27. § (4) bek., 39/1984. (XI. 5.) MT 
r. 6. § (1) bek., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 13. § (2) és (4) bek.]. 
BH2001. 485. A foügyészség által a cégbejegyzo végzés hatályon kívül helyezése iránt indított perben a 
perköltségre vonatkozó rendelkezés körében irányadó szempontok [Pp. 78. § (1) bek., 80. § (2) bek., 81. § (1) 
bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.)  18. § (3) bek.]. 
BH2001. 326. A feltaláló által indított perben az alperest is megilleti a tárgyi illetékfeljegyzési jog, így 
mentesül a bírósági meghagyás elleni ellentmondás illetékének elozetes lerovása alól [Pp. 77. §, 78. § (2) 
bek., 95. §, 130. § (1) bek. j) pont, 136/A. §, 1990. évi XCIII. tv. 35. § (1) bek., 42. § (1) bek., 59. § (1) bek., 
62. § (1) bek. j) pont]. 



BH2000. 504. A másodfokú bíróság a fél fellebbezésének célirányosságát és a bizonyítási eljárás egész 
menetét figyelembe véve dönt a másodfokú perköltség viselése kérdésében [Pp. 78. § (1) bek., 80. § (2) bek., 
81. § (1) bek., 239. §, 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 18. § (1) és (3) bek.]. 
BH1999. 81. II. A keresetindításkor megfizetett (lerótt) eljárási illeték a perköltség része, ezt - az egyébként 
személyes illetékmentességet élvezo - pervesztes fél ilyen címen az ellenérdeku félnek köteles megfizetni [Pp. 
75. § (1) bek., 78. § (1) bek., 86. § (3) bek., 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bek., 38. § (1) bek., 42. § (1) bek. a) 
pont, 74. § (2) bek.] 
BH1998. 33. Az árverés megsemmisítését célzó végrehajtási kifogás elbírálása során a végrehajtást kéro 
ellenérdeku félnek minosül, így az eredményes kifogás költségkövetkezményeit köteles viselni [Vht. 217. §, 
218. §, 224. §, Pp. 78. § (1) bek., 239. §]. 
BH1996. 336. Azokban a bírósági nem peres eljárásokban, amelyekben ellenérdeku fél nem szerepel (pl. 
egyes cégbírósági eljárások), a perköltség viselésére kötelezheto fél hiányában az eljárást indító fél 
perköltséget nem igényelhet [Pp. 78. § (1)-(2) bek., 1989. évi 23. tvr. 25. § (1) bek.]. 
BH1996. 321. A kiemelkedoen nagy pertárgy értéku ügyekben az ügyvédi munkadíj meghatározása. [Pp. 78. 
§ (1) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r.]. 
BH1996. 158. Az elso perújításban feltárt adatok nem nyújtanak lehetoséget az alapítélet költségre vonatkozó 
rendelkezése elleni újabb perújításra, mert annak a költségkövetkezményeit az elso perújítási határozatban 
kell levonni - Emiatt a perújítási határido nem tolódik ki [Pp. 261. § (1) bek., 269. §, 77-78. §]. 
BH1995. 37. A perköltség számításának szempontjai, ha a bíróság a külön eljárásokban érvényesített 
kártérítési igények elbírálása során utóbb a pereket egyesítette [Pp. 78. § (1) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r.]. 
BH1994. 679. I. A fizetési meghagyás kibocsátása esetén hivatalból kell a költség tárgyában határozni, 
kivéve, ha a jogosult a költség tárgyában való határozathozatal mellozését kéri [Pp. 75. § (2) bek., 77. §, 78. § 
(1)-(2) bek., 79. § (1) bek., 315. § (3) bek., 316. § (1) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r.]. 
BH1994. 678. A bíróság által megállapítható ügyvédi munkadíj számításánál irányadó szempontok [Pp. 78. 
§, 12/1991. (IX. 29.) IM r. l. § b) pont]. 
BH1994. 322. A keresettol való elállás esetén az alperes jogi képviseloje munkadíjának megállapítása 
[12/1991. (IX. 29.) IM r., Pp. 78. § (1) bek.]. 
BH1994. 154. Az eljárás soron kívüli lefolytatása iránti kérelem folytán fizetett illeték - az ügy körülményeitol 
függoen - nem minosül feltétlenül a célszeru és jóhiszemu pervitellel kapcsolatban felmerült költségnek, s 
ezért mint perköltség a pervesztes alperesre nem hárítható át [Pp. 75. § (1) bek., 78. § (1) bek., 1990. évi 
XCIII. tv 42. § (2) bek.]. 
BH1993. 559. II. Az Országos Találmányi Hivatal határozatának hatályon kívül helyezése esetén a bírósági 
eljárás során felmerült költségek viselése tárgyában dönteni kell [Pp. 78. §, 252. § (4) bek., Szt. 54. § (4) bek., 
60. § (1) bek.). 
BH1993. 557. A perköltségre leszállított kereset elbírálásának szempontjai [Pp. 78. § (1) bek.]. 
BH1993. 439. A perköltség viselésének szempontjai a végrehajtás korlátozása iránti perben [1979. évi 18. 
tvr. 43. §, 14/1979. (IX. 16.) IM. r. (Vhr.) 15. §, Pp. 78. § (2) bek., 80 § (1) bek.]. 
BH1993. 400. A munkaviszonyból származó perben a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül 
költségmentesség (tárgyi költségmentesség) illeti meg. Az eljárási költséghez tartozik a szakértoi díj és költség 
is. E perekben a pervesztes munkáltatót a pervesztessége arányában kell az állam által elolegezett költségek 
megfizetésére kötelezni [Pp. 75. § (1) bek., 78. §, 6/1986. (VI. 26.) IM r. 2. § (1) bek. f) pont, 3. § (3) bek.]. 
BH1993. 387. Szabad foglalkozású természetes személy által készített tanulmányterv díja, amelyet eseti 
megrendelés alapján készített a felszámolás alá kerülo adós részére, nem munkabér jellegu költség, s ezért - 
felszámolás esetén sorrendiségi elonyt nem élvez [1986. évi 11. tvr. 4. § (4) bek., 30. § (1) bek., 1991. évi IL. 
tv. 6. § (2) bek., 57. § (2) bek. a) pont, Pp. 75. § (1) bek., 78. § (1) bek.]. 
BH1993. 52. I. Az ügyvédi munkadíjnak - a pertárgy értékén kívül - az elvégzett munkához kell igazodnia. A 
bíróság e mérlegelés során figyelembe veszi az ügyvéd által szerkesztett beadványok munkaigényességét, azt, 
hogy a kituzött tárgyaláson (tárgyalásokon) megjelent-e stb. Az ügyvédi munkadíjat terhelo kiadások (bt.-
járulék, jövedelemadó stb.) a munkadíj összegének megállapítása során figyelmen kívül maradnak [12/1991. 
(IX. 29.) IM r. 1. § (1) bek. b) pont, Pp. 75. § (1)-(2) bek., 78. § (1) bek.]. 
BH1992. 784. A fizetési meghagyásos eljárás kedvezményes illetékének a peres eljárás illetékére való 
kiegészítése elott a jogosult elállása folytán bekövetkezo permegszüntetés esetén a jogosultat 
illetékkedvezmény nem illeti meg [Pp. 78. § (1) bek., 157. § e) pont, 1990. évi XCIII. tv. 38. § (1) bek. a) pont, 
60. § (1) bek. a) pont, 80. § (1) bek. i) pont]. 
BH1992. 698. A perköltség megállapításánál irányadó szempontok [Pp. 78. §, 12/1991. (IX. 29.) IM r.]. 



BH1992. 644. A Polgári Perrendtartásnak a perköltség viselésére vonatkozó általános rendelkezései akkor 
alkalmazhatók, ha külön jogszabály eltéro költségviselési szabályt nem ír elo [Pp. 78. § (1) bek., 1979. évi 18. 
tvr. 81. § 14/1979. (IX. 17.) IM r. (Vhr.) 34. § (5) bek.]. 
BH1992. 122. II. A perköltség mint kár esedékessége nem a költség tényleges kifizetésétol, hanem a bíróság 
erre vonatkozó határozatának jogerore emelkedésétol függ [Pp. 75. §, 77. §, 78. § (1) bek.]. 
BH1991. 236. A keresettol való elállásként megjelölt nyilatkozatot tartalma szerint kereset leszállításaként 
kell figyelembe venni, ha a felperes az alperest - idoközi teljesítésére tekintettel - a perköltség és a feljegyzett 
illeték megfizetésére kéri kötelezni [Pp. 3. § (1) bek., 78. § (1)-(2) bek., 80. §]. 
BH1989. 284. A bíróság a felek egyezséget csak akkor hagyhatja jóvá, ha a perköltség mikénti viselésében a 
felek megállapodtak, vagy közösen kérték, hogy ebben a kérdésben a bíróság döntsön. Lényeges eljárási 
szabályt sért a bíróság a fentieknek meg nem felelo egyezség jóváhagyásával [Pp. 78. § (2) bek., 148. § (3) 
bek., 213. § (1) bek., 384. §, 6/1986. (VI. 26.) IM sz. r. 13. § (3) bek.]. 
BH1988. 164. A pernyertes felet megilleto költségek megállapítása [Pp. 78. § (1) bek., 79. § (1) bek.]. 
BH1985. 361. II. A szakértoi költség viselése szempontjából nincs jelentosége annak, hogy a felperes milyen 
összegben jelölte meg a pertárgy értékét [Pp. 26. §, 78. § (1) bek.]. 
BH1984. 327. Ha szavatosság és kártérítés iránt folyó perben a szakértoi bizonyítás a szerzodésszegésnek az 
alperes részérol történt tagadása folytán vált szükségessé, a szavatossági igény alaposságának megállapítása 
esetén az ezzel felmerült szakértoi költséget - a kártérítési igénnyel kapcsolatos eljárás kimenetelétol 
függetlenül - az alperesnek kell viselnie [Pp. 78. § (1) bek.]. 
BH1984. 23. A perköltség fizetése egyetemlegesen kötelezheto pertársak az illeték megtérítésére is 
egyetemlegesen kötelesek még akkor is, ha bármelyikükkel szemben az ellenérdeku fél a perköltségrol lemond, 
illetoleg ha bármelyikük a követelést az elso tárgyaláson azonnal elismeri [Pp. 51. § a) pont, 78. § (2) bek., 
80. § (1) bek., 82. § (1) bek., 16/1976. (XII. 31.) IM. sz, r. 18. § (1) bek.]. 
BH1983. 494. A jogsegélyszolgálat által képviselt fél részére pernyertessége esetén sem ítélheto meg a 
képviselettel felmerült költség a jogsegélyszolgálatot fenntartó pervesztes vállalattal szemben [Pp. 78. § (1) 
bek., 1/1976. (III. 27.) SZOT sz. irányelv 71. pontja]. 
BH1983. 323. Ügyészi fellebbezés visszavonása esetén csak azt a felet lehet a másodfokú eljárási költségek - 
így a fellebbezési eljárási illeték - megfizetésére kötelezni, amelyiknek a fellebbezéssel való egyetértése 
megállapítható [Pp. 78. § (3) bek., 11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 11. § a) pont]. 
BH1983. 237. A felperest teljes perköltség illeti meg akkor is, ha a perre egyébként okot adó alperes 
tartozásának nagyobb részét az eljárás folyamán kifizette, igy a bíróság csak a fennmaradó rész megfizetésére 
kötelezte [Pp. 78. § (1) bek.]. 
BH1983. 198. II. A keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító végzésben a felperes nem kötelezheto 
perköltség fizetésére [Pp. 130. § (1) bek., 77. §, 78. §]. 
BH1982. 469. Egyezség esetében a bíróság a perköltség felöl csak a felek kérelmére határoz, a 
költségmentesség, az illetékmentesség és az illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt illeték viselésérol viszont 
hivatalból kell határoznia, és kötelezni kell a feleket az említett költség vagy megfelelo részének a 
megfizetésére, még akkor is, ha a perköltség megfizetésében egyik felet sem marasztalja [16/1976. (XII. 31.) 
IM sz. r. 18., 19., 21., 22. és 28. §, 11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 116. § (1) bek. a) pont, Pp. 78. § (2) bek., 82. § 
(2) bek.]. 
BH1982. 109. A felperes olyan jognyilatkozatát, amely szerint "keresetét az illetékre szállítja le", a keresettol 
való elállásként kell értékelni és az illetékkövetkezményt ennek megfeleloen kell alkalmazni [Pp. 3. §, 157. § 
e) pont, 212. §, 78. § (2) bek., 11/1976. (VI. 29.) PM sz. r. 119/B. § (1) bek., 19/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 23. §, 
24. § (2) bek., Ptk. 4. §]. 
BH1980. 135. A pernyertes fél költségeinek megfizetésére a pervesztes felet kell kötelezni, a felperes 
pervesztességét illetoen közömbös, hogy a bíróság a keresetet anyagi vagy eljárásjogi okból utasítja el, illetve 
szünteti meg a pert [Pp. 78. § (1) bek.]. 
BH1979. 436. III. A munkaügyi döntobizottság ítéleti rendelkezésének határozottnak és egyértelmunek kell 
lennie. IV. A perköltség felöl a bíróság hivatalból határoz, kivéve ha a pernyertes fél a perköltség tárgyában 
való határozathozatal mellozését kérte [Pp. 78. § (2) bek.]. 
BH1979. 283. II. A felek pernyertességének és pervesztességének megközelítoleg egyenlo aránya esetén a 
költségeit a munkaügyi bíróság elotti eljárásban is mindegyik fél maga viseli. Ezt a szabályt kell megfeleloen 
alkalmazni abban az esetben is, ha a dolgozónak a munkaügyi döntobizottság elotti eljárással kapcsolatban 
költségei merültek fel; ilyen esetben helye lehet az egyik felet megilleto költségeknek a másik félnek járó 
költségekbe való beszámításának [Pp. 75. § (4) bek., 78. § (2) bek., 81. § (1) bek., 5/1962. (VI. 19.) IM sz. r. 6. 
§ (1) bek. a) pont, 8. § (1) bek.]. 



BH1978. 47. A fizetési késedelemben levo megrendelo illetékfizetési kötelezettségét abban az esetben is meg 
kell állapítani, ha a követelt ellenértéket helyette harmadik személynek kellett megfizetnie [Pp. 386. § (1) bek., 
75. § (1) bek., 78. § (1) bek., Ptk. 286. §, 332. §]. 
BH1978. 28. Ha az elso fokú határozatot csak az ügyész támadja fellebbezéssel, és ezzel az érdekelt fél 
egyetért, a fellebbezés sikertelensége esetében a fellebbezési eljárás költségeit ennek a félnek kell viselnie 
[Pp. 78. § (1) bek., 82. § (3) bek.]. 
BH1977. 200. Több felperes által végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránt indított perben a 
pervesztes felpereseket nem lehet egyetemlegesen kötelezni a perköltség megfizetésére [Pp. 51. § a) pont, Pp. 
78. §, PK 104. sz.]. 

79. § (1) A bíróság a perköltség összegét a fél által eloadott és a szükséghez képest igazolt adatok 
figyelembevételével állapítja meg. A fél javára az általa felszámítottnál több perköltséget megállapítani nem lehet. 
Ha a fél a költségeket nem számította fel vagy nem igazolta, a bíróság a perköltséget a per egyéb adatai alapján 
hivatalból határozza meg. 

(2) A költségek utólagos felszámításának helye nincs. 
Az (1) bekezdés rendelkezése a perköltség összegének számítására vonatkozó alapveto szabályokat 
tartalmazza úgy, hogy abból a feleket és a bíróságot illeto, illetve terhelo jogok és kötelezettségek is kitunnek. 
A fél joga eldönteni, hogy pernyertessége esetére igényt tart-e perköltségre, vagy arról - akár részben, akár 
egészben - a határozathozatal mellozését kérve lemond. Perköltség igény esetén a félnek kell a költségeit 
felszámítani annak pontos megjelölésével, hogy mely költségeket és milyen összegben kér számításba venni. A 
bíróság feladata ebben az esetben, hogy ellenorizze a számítás helyességét azzal azonban, hogy a 
felszámítottnál magasabb perköltséget nem, csak - ha az indokolt - alacsonyabbat állapíthat meg Az 
ellenorzésnek ki kell terjednie arra, hogy az adott költség valóban felmerült-e és annak felszámított összegét a 
fél igazolta-e. Kétség esetén a bíróságnak a felet a költség igazolására fel kell hívnia. 
A gyakorlatban még a jogi képviselovel eljáró felek esetében is kivételesnek mondható, hogy a perköltség 
felszámítására a fenti szabályban foglaltaknak megfeleloen sor kerüljön. Annak ellenére mulasztják el a felek 
e kötelezettségüket, hogy a tételes költségfelszámítás egyben a saját érdeküket is szolgálja, hiszen csak így 
kerülhet a bíróság abba a helyzetbe, hogy a perköltség részeként számításba veheto valamennyi költséget 
döntésekor figyelembe vehesse. 
A felet terhelo kötelezettség elmulasztása azonban nem azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy a bíróság a fél 
javára számítható perköltséget nem határozza meg, hanem azzal, hogy a per egyéb adatait alapulvéve végzi el 
a perköltség számítását. 
A per adataira történo törvényi utalás egyrészt azt jelenti, hogy felszámítás hiányában a bíróságnak azokat a 
költségeket kell számításba vennie, amelyeknek felmerülte és összegszerusége a per anyagából 
megállapítható, másrészt azt is, hogy a bíróság ennek keretében a köztudomása, illetve hivatalos tudomása 
szerinti tényeket és körülményeket is figyelembe veszi. Ugyanezek a szabályok az irányadóak arra az esetre, 
amikor a fél egyes költségeit felszámította ugyan, de annak összegszeruségét felhívás ellenére sem igazolta. 
A perköltség összegének megállapítása és az annak viselésérol történo döntés hivatalbóli kötelezettsége a 
másodfokú bíróságra is irányadó törvényi szabály, amely azonban nem korlátozások nélkül érvényesül. A 
fellebbezési kérelemhez és ellenkérelemhez kötöttség [Pp. 253. § (3)] szabálya alól a törvény csak a le nem 
rótt illeték és az állam által elolegezett költség tekintetében enged kivételt és csak abban az esetben, ha annak 
teljes köru viselésérol az elso fokú bíróság nem döntött. Ebbol pedig az következik, hogy a perköltséget érinto 
fellebbezés hiányában a másodfokú bíróság csak akkor módosítja az elso fokú ítélet e körbe eso rendelkezését, 
ha a fellebbezés folytán az elso fokú ítéletet részben vagy egészben megváltoztatta. 
A (2) bekezdés idobeli korlátot szab a felet megilleto költség felszámítására. E rendelkezés alkalmazása során 
a felszámítás utólagos voltának megállapítása jelenthet gondot. Miután a bíróság az eljárást befejezo 
határozatában kell, hogy döntsön a perköltségrol, úgy tunhet, hogy a félnek a határozathozatalt megelozoen - 
ítélet esetén a tárgyalás berekesztéséig - van csak lehetosége a költség felszámítására. Ez az értelmezés 
azonban nincs tekintettel a perköltségben marasztaló határozatok elleni fellebbezés lehetoségére. A fél nem 
zárható el attól, hogy a perköltségre vonatkozó rendelkezéssel szemben eloterjesztett fellebbezésében számítsa 
fel és igazolja azokat a költségeit, amelyeket az elso fokú bíróság nem vett figyelembe. Önálló fellebbezés 
hiányában a félnek arra is lehetosége van, hogy a másodfokú tárgyaláson keresetét felemelhesse [Pp. 247. § 
(1) b)] az addig nem érvényesített költségei perköltség címén történo felszámításával. E tényekre figyelemmel 
tehát e rendelkezést helyesen akként lehet értelmezni, hogy a törvény az eljárás jogeros befejezése utáni 
költségfelszámítást zárja ki. 
A perköltség összegszeru számításával kapcsolatban az ítélkezési gyakorlat igen szélesköru útmutatást ad, 
amelyet az egyes költségfajták szerint az alábbiakban ismertetünk. 



- A fél által lerótt eljárási illeték számítása során a bíróság csak az illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. törvény 
VI. Fejezetében meghatározott mértéku illetéket veheti figyelembe. Ha a fél a törvény szerint járó illetéknél 
magasabb összeget rótt le, a többlet a számításnál figyelmen kívül kell, hogy maradjon. E többlet illeték a fél 
részére az Itv. 80. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint kerülhet visszatérítésre. Ki kell itt emelni, hogy az 
Itv. 81. § (2) bekezdésében foglalt szabály alapján ha a bíróság észleli a járónál magasabb illeték 
lerovásának tényét, ezt a határozatában meg kell állapítania és a visszatérítés érdekében végzését (vagy 
ítéletét) az illetékes Illetékhivatalnak meg kell küldenie. 
Más a helyzet, ha csak az eljárást befejezo határozat meghozatalkor derül ki, hogy a fél a törvény szerintinél 
kevesebb illetéket rótt le. Ebben az esetben a felet leletezés terhével (Itv. 84. §) kell a hiányzó illeték 
lerovására felhívni, s a perköltség számításakor a teljes illetéket kell figyelembe venni. 
Az eljárás során a kereseti - viszontkereseti illetéket meghaladóan is sor kerülhet illeték lerovására, így 
például a jegyzokönyv másolata vagy az eljárás soronkívüli lefolytatása iránti kérelem is illetékköteles. Ezen 
illetékek részét képezik ugyan a perköltségnek, azonban a pervesztes félre történo áthárításuk csak akkor 
indokolt, ha azok a pernyertes fél célszeru és jóhiszemu eljárásából eredtek (BH1994. 154.). 
- Az ügyvédi képviselettel felmerült ügyvédi munkadíjat és készkiadást magába foglaló ügyvédi költségek 
bíróság által megállapítható mértékét a 12/1991. (IX. 29.) IM rendelet szabályozza. A munkadíj körében 
annak legmagasabb mértéke, illetve legkisebb és legmagasabb összege megállapítása mellett maga a rendelet 
biztosítja a bíróság mérlegelési jogát és kötelezettségét. A gyakorlati alkalmazás szempontjából 
kiemelendonek tartjuk, hogy a rendelet 1. § b) pontja szerinti minimum 1000 Ft ügyvédi munkadíj megfeleloen 
irányadó a nem peres eljárásra is, ezért ezekben az eljárásokban a díj legalább 500 Ft és legfeljebb a 
perérték 2,5 §-a. A másodfokú eljárásban a rendelet (2) bekezdése alapján ugyanez a mérték irányadó a peres 
eljárásban, fellebbezett nem peres ügyben pedig legalább 250 Ft de legfeljebb a perérték 1,25%-a állapítható 
meg. 
A hatályon kívül helyezés folytán megismételt peres és nem peres eljárásra a rendelet mind az elso, mind az 
újabb másodfokú eljárásra irányadó szabálya a díjazás felezését írja elo. Peres eljárásban ezért elso fokon 
ilyen esetben legalább 500 Ft legfeljebb a perérték 2,5 §-a, másodfokon e díj fele, míg a megismételt nem 
peres eljárásban elso fokon 250 Ft de legfeljebb a perérték 1,25%-a, míg másodfokon e díj fele állapítható 
meg. 
A készkiadások körében pedig a Pp. 79. § (1) bekezdésének szabályával összhangban rendelkezik azok tételes 
kimutatás alapján történo felszámításának kötelezettségérol. Ha az ügyvéd a készkiadásait részletezés nélkül 
számította fel vagy a bíróság megítélése szerint egyes kiadások igazolása szükségesnek mutatkozik, erre az 
ügyvédet köteles felhívni. E kötelezettség elmulasztásának következménye esetén a bíróság vagy mérlegeléssel 
dönt a költségekrol vagy - ha a rendelkezésére álló adatok alapján ez nem lehetséges - mellozi e költségek 
megállapítását. 
A munkadíj mértékének számításakor a gyakorlat a mérlegelés fo szempontjának az ügyvéd által kifejtett 
munkát tekinti (BH1993. 52., BH1992. 267.) és ennek keretében figyelembe veszi az adott ügy jellegét, jogi 
megítélésének fokát, az eloterjesztett beadványok terjedelmét és mennyiségét, a tárgyalásokon való részvételt: 
azaz az ügyvédi tevékenység munka- és idoigényességét, valamint annak színvonalát. E szempontok szerinti 
mérlegelése során azt dönti el a bíróság, hogy a perértéktol függo díjazás esetében a pertárgy értékének hány 
százalékában, egyéb esetben pedig az alsó és felso határ között milyen összegben indokolt a díj megállapítása. 
A különösen nagy perértéku ügyekben az ügyvédi tevékenység értékelésének nyomatékot ad az a tény, hogy 
önmagában a nagy perérték még nem követel nagyobb mérvu munkavégzést, de az is, hogy a magas perérték 
meghatározott százalékát kitevo díj olyan összeget is elérhet, amely nyilvánvalóan nem állhat arányban a 
kifejtett tevékenységgel. E tényezok feltétlenül indokolják ilyen esetekben a százalékos mérték alacsony szinten 
történo figyelembevételét, de nem eredményezhetik olyan mérték számítását (pl. a perérték fél vagy egy 
ezreléke), amely elenyészo volta miatt már a pertárgy értékének teljes figyelmen kívül hagyását jelentheti 
(BH1996. 321.). Nem érvényesítheto viszont e követelmény a keresettol (viszontkeresettol) elállás esetén a 
perindítással felmerült költségek megállapítása során [Pp. 160. § (1)]. Ilyen esetben ugyanis a per tárgyának 
értéke helyett elsosorban az elállásig terjedo idoszakban kifejtett tényleges ügyvédi tevékenység a mérlegelés 
alapja. A per tárgyának értékét alapul venni már csak azért sem lehet ilyen esetben, mert a perköltség címén 
felszámítható költséget maga a törvény eleve a perindítással összefüggo költségekre korlátozza (BH1995. 
410.). 
Ha a felet a perben több ügyvéd képviseli (akár egyszerre, akár a per folyamán egymást váltva), e tény 
általában a díj többszörözését nem jelentheti. Ha azonban a több ügyvéd részére adott meghatalmazás a 
célszeru és jóhiszemu pervitel követelményeinek megfelel, a bíróság a díj meghatározásakor e tényt 
figyelembe veheti. 



Az egyetemleges kötelezettségu több alperes perlése esetén, vagy ha az ügyvéd több, de egyetemleges jogosult 
felperest képvisel, az ügyvédi költség csak egyszeresen számítható. 
A jogtanácsost megilleto díj mértékére vonatkozó korábbi rendelkezést az 1995. évi LX. törvény 31. §-a 
hatályon kívül helyezte arra figyelemmel, hogy az ügyvédi, illetve jogtanácsosi képviselet esetére 
felszámítható díjazásban a különbségtétel indokolatlan volt. Ugyanakkor azonban a jogtanácsosi 
tevékenységrol szóló 1983. évi 3. törvényereju rendelet végrehajtásáról rendelkezo 7/1983. (VIII. 25.) IM 
rendelet 13. §-ának jelenleg is hatályos eloírása szerint ha a jogtanácsos a szervezet dolgozójának 
képviseletét a munkaviszonnyal összefüggo ügyben látja el [1983. évi 3. törvényereju rendelet 7. § (2)], az 
ügyvédi díjszabás szerint járó díjnak legfeljebb a felét számíthatja fel. Miután a bíróság a felszámítottnál 
magasabb díjat nem állapíthat meg, e perekben a törvénymódosítással elérni kívánt cél nem érvényesülhet. 
Az ügygondnoki díj mértékénél a kifejtett tevékenységet és nem a per tárgyának értékét kell alapul venni (PK 
149. számú állásfoglalás). 
A pártfogó ügyvéd díját a 3/1984. (V. 27.) IM rendeletben szabályozottak értelmében az ügyvédi költségekre 
vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. A rendelet korlátozó szabályt arra az esetre tartalmaz, amikor 
a pártfogó ügyvéd díját az állam viseli. Ebben az esetben az államot az ügyvédi költségekre vonatkozó 
szabályok szerint számítható díj fele, de legfeljebb peres eljárásban 1300 Ft, nemperes eljárásban pedig 130-
400 Ft közötti összeg terhelheti. 
Olyan esetben, amikor ügyvéd a saját ügyében személyesen jár el nem ügyvédi munkadíjra és költségre, 
hanem a keresetkiesése megtérítésére jogosult [Pp. 75. § (3)]. A keresetkiesés mértékének számításánál a 
gyakorlat az ügyvédet megilleto költségekre vonatkozó szabályokat megfeleloen alkalmazza. Ennek során azt 
értékeli, hogy milyen díjra és költségre tarthatna igényt az ügyvéd, ha ugyanilyen ügyben meghatalmazottként 
jár el, de figyelembe veszi azt is, hogy a saját ügy ellátása ido és munkamegtakarítással jár (PK 152. számú 
állásfoglalás). 
BH2003. 249. II. Kártérítés iránti perben a perköltség megállapításánál irányadó szempontok [Pp. 75. § (2) 
bek., 79. §, 81. § (2) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r., 8/2002. (III. 30.) IM r. 3. § (1) és (2) bek.]. 
BH2001. 583. A korlátolt felelosségu társaság tagját kizáró határozatot nem teszi megalapozatlanná, ha a 
társaságot a határozatban megjelölt okból - akár a határozathozatalig, akár azt követoen - nem éri tényleges 
hátrány. Megalapozott lehet a kizáró határozat akkor is, ha az abban megjelölt okból ilyen hátrány hiányában 
jut a társaság arra a következtetésre, hogy a tag társaságban maradása a társaság céljainak elérését nagy 
mértékben veszélyezteti [1988. évi VI. tv.  182. § (1) bek., Pp. 79. § (1) és (2) bek.]. 
BH1995. 729. III. A költségfelszámítás idobeli korlátját tartalmazó eloírás a felszámolási eljárásban is 
érvényesül, mivel a felszámolási eljárásra vonatkozó jogszabályok e vonatkozásban speciális szabályokat nem 
tartalmaznak [1986. évi 11. tvr. 4. § (4) bek., Pp. 79. § (2) bek.]. 
BH1995. 300. Jelzálogjog törlése iránti perben a perérték meghatározása. Ennek meghatározása mind a 
hatáskör, mind az eljárási illeték, illetoleg a jogi képviseleti díj számítása szempontjából lényeges [Ptk. 265. 
§, 266. § (2) bek., Pp. 24. § (2) bek. f) pont, 26. §, 75. §, 79. §, 12/1991. (IX. 29.) IM. r. 1. § (1) bek. b) pont]. 
BH1994. 679. I. A fizetési meghagyás kibocsátása esetén hivatalból kell a költség tárgyában határozni, 
kivéve, ha a jogosult a költség tárgyában való határozathozatal mellozését kéri [Pp. 75. § (2) bek., 77. §, 78. § 
(1)-(2) bek., 79. § (1) bek., 315. § (3) bek., 316. § (1) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r.]. 
BH1992. 421. Ha a gazdálkodó szervezet a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmében a jogi 
képviseletért munkadíjat nem számított fel, és ennek folytán a fizetési meghagyás a munkadíjra vonatkozó 
rendelkezést nem tartalmazott, a munkadíj megállapítására irányuló utólagos kérelem alapján a jogeros 
fizetési meghagyás kiegészítésének nincs helye [Pp. 75. § (2) bek., 79. § (2) bek., 386. § (1) bek., 393. § (3) 
bek.]. 
BH1992. 267. Az ügyvédi munkadíjat a bíróság - perköltségként - a jogszabályban meghatározott alsó és 
felso határok között a végzett munka figyelembevételével állapítja meg azzal a korlátozással, hogy a fél javára 
az általa felszámítottnál több költséget megállapítani nem lehet [Pp. 79. § (1) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r. 1. 
§]. 
BH1990. 332. I. A sajtó-helyreigazítás iránti igény elbírálásánál a sajtóközleményt a maga egészében, 
összefüggéseiben kell vizsgálni [Pp. 79. § (1) bek., PK 12. sz.]. 
BH1988. 164. A pernyertes felet megilleto költségek megállapítása [Pp. 78. § (1) bek., 79. § (1) bek.]. 

80. § (1) Ha az alperes a perre okot nem adott, és a követelést az elso tárgyaláson azonnal elismeri, az alperes 
költségében a felperest kell elmarasztalni. 

PK 157. szám 



Ha az apasági perben az alperes az apaságot elismeri és ennek folytán a 
pert a Pp. 298. §-nak (6) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében meg 
kell szüntetni, az elismerésig felmerült költségek viselésérol a Pp. 293. §-nak 
(1) bekezdése szerint irányadó 290. §-nak (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezés alkalmazásával kell határozni. 

Az (1) bekezdés rendelkezése a Pp. 78. § (1) bekezdésének általános szabálya alóli kivételt jelenti akként, 
hogy a feltételek fennállása esetén a ténylegesen pernyertes félre hárítja a saját költsége viselésén túl az 
alperes költségének megtérítési kötelezettségét is. Ha a törvényben meghatározott három együttes feltétel 
bármelyike hiányzik, e rendelkezés alkalmazására nem kerülhet sor. A törvény e rendelkezései értelemszeruen 
irányadóak a viszontkeresetre is. 
Annak megállapításánál, hogy adott-e okot az alperes a perre, a bíróságnak teljes köruen vizsgálnia kell a 
perindítást megelozo folyamatot, a felek ennek során tanúsított magatartását és azokat az anyagi jogi 
szabályokat, amelyek az adott jogviszonyra irányadóak. Ha a perindítást megelozoen a felperes akár az 
anyagi jogi szabályokban eloírt akár egyéb olyan kötelezettségét mulasztja el, amelynek hiányában a 
perindítás elkerülheto lett volna, s az alperes semmi olyat nem tett, ami a perlést indokolhatta volna, illetve 
mindent megtett a vita per nélküli elintézése érdekében, az alperest a perre okot nem adó félnek kell tekinteni. 
A per elso tárgyalása alatt a keresetlevél benyújtását követo elso olyan határnapot kell érteni, amelyre a 
feleket a bíróság szabályszeruen megidézte, s amelyen a tárgyalást megnyitotta. Elofordulhat, hogy e 
perköltség-viselési szabály alkalmazása szempontjából a száma szerint nem elso tárgyalást elsoként kell 
figyelembe venni. Ilyen helyzet áll elo akkor, amikor például az elso tárgyalást a szabályszeruen idézett 
alperes elmulasztotta, de a mulasztását utóbb sikeres igazolással kimentette. Az igazolási kérelemnek helyt 
adást követoen kituzött tárgyalást attól függetlenül kell e rendelkezés szempontjából elsonek tekinteni, hogy a 
perben tartott tárgyalások száma szerint nem minosül ilyennek. De ha például a felperes a per során a 
keresetét újabb kereseti kérelemmel felemeli, az ennek közlését követo tárgyalást - számától függetlenül - e 
kereset szempontjából ugyancsak elsonek kell minosíteni. 
A követelés elismerése csak akkor felel meg a törvényi feltételnek, ha az azonnali teljes elismerést jelent. Ha 
az alperes a keresetet csak részben ismeri el, vagy az elismerését feltételtol teszi függové, e költségviselési 
szabály nem alkalmazható, csakúgy mint akkor, ha az alperes az elso tárgyaláson érdemi ellenkérelmet 
terjeszt elo, majd a tárgyalás késobbi szakában teszi meg az elismerést. 
A törvény eltéro perköltség-viselési szabálya alapján nem kerülhet e rendelkezés alkalmazásra az apaság 
megállapítása iránti perben még akkor sem, ha az alperes az apaságát az itt szabályozott elofeltételek megléte 
mellett ismeri el [Pp. 293. § (1), Pp. 290. § (4)]. 
Ha az egyetemleges kötelezettségu alperesek közül az elismerést az együttes feltételeknek megfeleloen csak 
egyikük vagy az alperesek egy része teszi meg, e tény az állam által elolegezett illeték egyetemlegesen 
megtérítésének kötelezettsége alól az elismero alperest (alpereseket) nem mentesíti (BH1984. 23.). 

(2) Az a fél, aki egyes perbeli cselekményeket sikertelenül végez, vagy egyes perbeli cselekményekkel 
indokolatlanul késedelmeskedik, avagy valamely határnapot vagy határidot mulaszt, vagy más módon felesleges 
költségeket okoz, az ebbol származó költségeinek megtérítését pernyertessége esetén sem igényelheti, illetoleg az 
ellenfél ebbol eredo költségeinek megtérítésére a per eldöntésére való tekintet nélkül kötelezheto. 

E bekezdés a Pp. 8. § (5) bekezdésében - a 2000. január 1. elott indult ügyekben az akkor hatályos Pp. 5. § (4) 
bekezdésében - megjelölt, a jóhiszemu pervitellel ellentétes perbeli magatartások speciális költségviselési 
szabályát tartalmazza. 
A szükségtelenül, indokolatlan késedelemmel teljesített cselekmény vagy a fél mulasztása önmagában nem, 
csak akkor jár a költségviselésben megmutatkozó szankcióval, ha azzal összefüggésben költség merült fel. A 
törvényi megfogalmazás a költség és nem perköltség szóhasználattal a Pp. 75. § (1) bekezdésének és Pp. 77. 
§-ának rendelkezéseire utal, azaz a feltételek fennállása esetén a bíróság 
- az ellenérdeku fél, valamint az eljárás során e tiltott cselekményekbol eredo költség viselésére azonnal 
kötelezi a felet, és 
- a per befejezésekor hozandó határozatában e költségeket a perköltség számításánál figyelmen kívül hagyja. 
A törvény e rendelkezésnél feltételes módban fogalmaz, ami arra utal, hogy a jogalkotó szándéka a bíróság 
mérlegelési jogkörének megengedése volt. E körben az egyértelmu, hogy a bíróság csak mérlegeléssel 
döntheti el, hogy a fél adott magatartása vagy mulasztása valóban sikertelen, indokolatlanul késedelmes vagy 
felesleges volt-e, illetve, hogy az ellenérdeku fél ebbol eredo költségei mennyiben felelnek meg a rá is kötelezo 



jóhiszemuségi és célszeruségi követelménynek. A törvény feltételes módban fogalmazott szóhasználatából 
(kötelezheto) az következne, hogy a bíróság mérlegelési jogkörében dönti el azt is, hogy a feltételek fennállása 
esetén kötelezi-e a tiltott magatartást tanúsító felet az ellenérdeku fél költségeinek a megfizetésére vagy sem. 
Ez az értelmezés azonban téves, hiszen ellentmond a jóhiszemu eljárás alapelvének érvényre juttatása 
körében a bíróságot terhelo törvényi kötelességnek [Pp. 8. § (5) bekezdése, 2000. január 1. elott indult 
ügyekben az akkor hatályos Pp. 5. § (4) bekezdése]. Helyes értelmezés szerint ezért a feltételek megvalósulása 
esetén a bíróság köteles a speciális költségviselési szabályok alkalmazására. 

(3) Ha a közvetítoi eljárásban létrejött megállapodás ellenére a megállapodással rendezett jogvita tárgyában a 
megállapodást megköto felek bármelyike a bírósághoz fordul, a pert indító fél a per eldöntésére való tekintet nélkül 
kötelezheto a perben felmerült valamennyi költség megfizetésére. A perköltségviselés általános szabályai 
irányadóak, ha a felperes kizárólag a megállapodásban foglaltak iránt, annak nem teljesítése miatt indít pert. 

BH2002. 236. Az értékpapír megsemmisítésére vonatkozó eljárás megszüntetése esetén az értékpapírt annak 
kell kiadni, aki azt bemutatta. Ennek elmulasztása esetén a perköltségviselésre vonatkozó szabályok 
értelmezése [Ptk. 287. § (1) bek., 338/B. §, Pp. 78. § (1) bek., 80. § (1) bek., 105/1952. (XII. 28.) MT r.]. 
BH2002. 25. A felszámolási eljárásnak az adós fizetésképtelenségének hiányában történo megszüntetése 
érdemi döntés, amelynek következménye, hogy a költségek és illeték megfizetésére az alaptalan eljárást indító 
hitelezot kell kötelezni [Pp. 78. § (1) bek., 80-83. §, 157. § e)-f) pont, az 1993. évi LXXXI. törvénnyel és az 
1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27. § (4) bek., 39/1984. (XI. 5.) MT 
r. 6. § (1) bek., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 13. § (2) és (4) bek.]. 
BH2001. 485. A foügyészség által a cégbejegyzo végzés hatályon kívül helyezése iránt indított perben a 
perköltségre vonatkozó rendelkezés körében irányadó szempontok [Pp. 78. § (1) bek., 80. § (2) bek., 81. § (1) 
bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.)  18. § (3) bek.]. 
BH2000. 504. A másodfokú bíróság a fél fellebbezésének célirányosságát és a bizonyítási eljárás egész 
menetét figyelembe véve dönt a másodfokú perköltség viselése kérdésében [Pp. 78. § (1) bek., 80. § (2) bek., 
81. § (1) bek., 239. §, 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 18. § (1) és (3) bek.]. 
BH1998. 427. A közüzemi díj beszedésére jogosult késedelmének következménye a kamat és a perköltség 
viselése körében [Ptk. 302. § b) pont, 303. § (3) bek., 387. §, Pp. 80. § (1) bek., 4/1971. (VI. 5.) NIM r. mell. 
16. § (7) bek.]. 
BH1996. 491. Ha az elsofokú bíróság ítéletét a bizonyítási eljárás nagy terjedelmu kiegészítése érdekében 
kizárólag a felperes mulasztása miatt kellett hatályon kívül helyezni, a fellebbezési eljárás költségének 
viselésére pernyertességétol függetlenül a felperest indokolt kötelezni [Pp. 76. § (1) bek., 80. § (2) bek., 121. § 
(1) bek., 164. § (1) bek., 177. § (1) bek., 187. § (1) és (2) bek., 235. § (1) bek., 252. § (3) bek.]. 
BH1996. 486. II. A váltóbirtokos mint jogosult késedelme a kötelezett váltóadós egyideju késedelmét kizárja. 
A váltó fizetés végett történo bemutatásának elmaradása ezért nem jár jogvesztéssel a váltó elfogadójával 
(saját váltó kiállítójával) szemben, aki ellen közvetlen váltókereset indítható, ez pótolja a váltó bemutatását. 
Ennek kamat- és illetékkövetkezményei [Vár. 28. § (2) bek., 38. § (1) bek., 47. §, 53. § (1) bek., 70. § (1) bek., 
78. § (1) bek., Pp. 80. §]. 
BH1995. 656. Ha az adós a felszámolási eljárás során - a hitelezo kérelmének észrevételezés céljából történt 
kézhezvételét követoen - fizetési kötelezettségének haladéktalanul eleget tesz is, az illetéket mint perköltséget 
viselnie kell, de helye van mérsékelt összegu illeték megállapításának [Pp. 75. § (1) bek., 80. § (2) bek., 1990. 
évi XCIII. tv. 58. § (1) bek.]. 
BH1994. 433. Az alperes - az ügy körülményeitol függoen - a perköltség részbeni viselésére kötelezheto 
annak folytán, hogy a felperes követelésének elévülésére - amit a bíróság hivatalból nem vesz figyelembe csak 
a fellebbezésében hivatkozott [Pp. 80. § (2) bek., Ptk. 204. § (3) bek.]. 
BH1993. 638. Nem történik változás a felek személyében, ha a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló 
kérelmet a jogi személy szervezeti egységével szemben nyújtják be, az ellentmondást és a perré alakult 
eljárásban a védekezést azonban a jogi személy terjeszti elo, és a per során a felperes követelését a jogi 
személlyel szemben tartja fenn. A felperes ilyen mulasztása a részleges pernyertesség szabályainak 
alkalmazására sem ad alapot, hanem a felperes csak a téves megnevezéssel okozott többletköltség 
megtérítésére kötelezheto [Pp. 64. §, 80. § (2) és 81. § (1) bek.]. 
BH1993. 452. A csodeljárás tartama alatt a hitelezo követelését fizetési meghagyás útján érvényesítheti 
ugyan, de a moratórium ideje alatt a pénzkövetelés végrehajtása szünetel. Ha az adós a követelést nem 
utasítja el, azt elismeri, a perköltség viselése tárgyában a bíróság a csodeljárástól függetlenül, az általános 
szabályok szerint jár el [Pp. 80. § (1) bek., 319. § (1) bek., 322. § (2) bek., 1991. évi IL. tv. 13. § (1) bek.]. 
BH1993. 439. A perköltség viselésének szempontjai a végrehajtás korlátozása iránti perben [1979. évi 18. 
tvr. 43. §, 14/1979. (IX. 16.) IM. r. (Vhr.) 15. §, Pp. 78. § (2) bek., 80 § (1) bek.]. 



BH1991. 236. A keresettol való elállásként megjelölt nyilatkozatot tartalma szerint kereset leszállításaként 
kell figyelembe venni, ha a felperes az alperest - idoközi teljesítésére tekintettel - a perköltség és a feljegyzett 
illeték megfizetésére kéri kötelezni [Pp. 3. § (1) bek., 78. § (1)-(2) bek., 80. §]. 
BH1991. 77. Ha a per újabb tárgyalásának elrendelése a fellebbezo félnek az elsofokú eljárásban elkövetett 
mulasztása miatt vált szükségessé, a bíróság a fellebbezési eljárás illetékének viselésére - tekintet nélkül a per 
további kimenetelére - a fellebbezot kötelezheti [Pp. 80. § (2) bek.]. 
BH1990. 112. Nem állapítható meg perköltség a felperes terhére, ha a jogos szavatossági igényét az alperes 
az elso tárgyaláson vitatja. Ebbol a szempontból mellékes, hogy az alperesnek a szavatossági igény 
kielégítésénél munkaerohiány miatt nehézségei voltak [Pp. 80. § (1) bek.]. 
BH1986. 293. Az eljárási illetéket akkor is a pervesztes alperesnek kell megfizetnie, ha a felperes a 
perindítást megelozo eljárást elmulasztotta, de az alperes a kereset benyújtása után sem ismerte el a 
követelést [Pp. 80. § (1) bek., 81. § (1) bek., 371. § (1) bek.]. 
BH1984. 23. A perköltség fizetése egyetemlegesen kötelezheto pertársak az illeték megtérítésére is 
egyetemlegesen kötelesek még akkor is, ha bármelyikükkel szemben az ellenérdeku fél a perköltségrol lemond, 
illetoleg ha bármelyikük a követelést az elso tárgyaláson azonnal elismeri [Pp. 51. § a) pont, 78. § (2) bek., 
80. § (1) bek., 82. § (1) bek., 16/1976. (XII. 31.) IM. sz, r. 18. § (1) bek.]. 
BH1983. 373. Nem kifogásolhatja a teljes szakértoi költségben történt marasztalását az az egyébként 
részlegesen pernyertes fél, akinek a perbeli mulasztása miatt feleslegesen került sor a szakértoi bizonyításra 
[Pp. 80. § (2) bek., 81. §]. 
BH1979. 250. Nem tekintheto indokolatlan többletköltség viselésének jogkövetkezményével járó célszerutlen 
pervitelnek az, hogy a jogosult pénzkövetelését fizetési meghagyás helyett keresettel érvényesíti[49/1972. (XII. 
31.) PM sz. r-tel módosított 11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 119/A. § (5) bek., Pp. 75. §, 80. § (3) bek., 372. § (1) 
bek., 391. § (1) bek.]. 
BH1979. 177. II. A félnek a pernyertességtol függetlenül perköltségben való marasztalására akkor van 
lehetoség, ha a fél egyes perbeli cselekményeket sikertelenül végez, egyes perbeli cselekményekkel 
indokolatlanul késlekedik, határnapot vagy határidot mulaszt vagy más módon felesleges költséget okoz[Pp. 
80. § (2) bek.]. 

81. § (1) Részleges pernyertesség esetében a bíróság a perköltség felol a pernyertesség arányának, valamint az 
egyes felek által elolegezett költségek összegének figyelembevételével határoz. Ha a pernyertesség és pervesztesség 
aránya, valamint az elolegezett költségek összege között nincsen számottevo különbség, a bíróság akként 
rendelkezik, hogy mindegyik fél maga viseli a saját költségét. 

(2) Ha a per kártérítésre irányul, vagy egyéb olyan követelés iránt folyik, amelynek összegszeru megállapítása 
bírói mérlegeléstol függ, az ellenfelet akkor is kötelezni lehet a terhére megállapított marasztalási összegnek 
megfelelo perköltség megfizetésére, ha a bíróság a követelt összegnél kevesebbet ítélt ugyan meg, de a követelt 
összeg nem tekintheto nyilvánvalóan túlzottnak. 

Az (1) bekezdés rendelkezése a részleges pernyertesség esetén két fo szempont együttes figyelembevételét 
rendeli a perköltségrol történo rendelkezés során A pernyertesség arányának számítása nem szukítheto 
pusztán a kereseti (viszontkereseti) követelés és az ítéleti döntés egymáshoz viszonyítására, de a döntésnél 
ennek is jelentosége van, hiszen például a perköltség részét képezo ügyvédi munkadíj számításának ez az 
alapja. Viszonylag egyszeru e számtani muvelet elvégzése akár a százalékos mértékben kifejezett nyertességi 
arány, akár a perértékek alapulvételével számított nyertességi - vesztességi különbség megállapítása esetén. 
(Például ha a felperes az egy millió forintos követelésébol 800 000 Ft erejéig pernyertes lett, a nyertességi 
aránya 80%-os, a pernyertesség és vesztesség elszámolásával az ún. különbözeti perérték 600 000 Ft. Ha 
ugyanebben a perben az alperes pl. az 500 000 Ft perértéku viszontkeresete körében 250 000 Ft erejéig lett 
pernyertes, az o nyertességi aránya 50%-os, a vesztesség és nyertesség különbsége pedig 0 Ft. A kereseti és 
viszontkereseti kérelmeket együttesen számbavéve a felperes pernyertes 800 000 + 250 000 Ft erejéig, 
amelynek aránya a teljes 1 500 000 Ft-hoz viszonyítva 70%, pervesztességének és nyertességének forintban 
kifejezett különbsége pedig 600 000 Ft (800 000 + 250 000 - 200 000 + 250 000). 
A nyertességi arány számítására azonban kihat például a fokövetelés járulékai tekintetében a kereset alapos 
vagy alaptalan volta is, amelynek összegét a perérték számításakor nem lehet figyelembe venni. A meg nem 
határozható pertárgy értéku ügyekben pedig eleve kizárt bármilyen matematikai számítási mód alkalmazása. 
Ezért a bíróságnak kello körültekintéssel mérlegelnie kell azt is, hogy milyen jelentoségu, súlyú volt a 
pernyertességet, illetve pervesztességet képezo kereseti (viszontkereseti) követelés-rész a teljes érvényesített 
igényhez viszonyítva. 
Az ekként figyelembe vett arány mellett, de azzal azonos súllyal veszi számításba a bíróság a felek által 
elolegezett költségek összegét. E számbavétel nem korlátozható az összes elolegezett költség egymáshoz 



viszonyított arányára, de a pernyertesség fenti módon számított arányára sem. A bíróságnak e körben a jogos 
és alaptalan követelésekkel összefüggésben felmerült költségeket kell az azt elolegezo fél nyertessége és 
vesztessége szempontjából felmérni és egymáshoz viszonyítani. A kereseti (viszontkereseti) kérelem 
elbírálásához szükséges bizonyítás körének, nehézségi fokának, kisebb vagy nagyobb költséggel járó voltának 
figyelmen kívül hagyása ugyanis a nyertességi - vesztességi fokkal arányban nem álló költségviselést 
eredményezhetne. 
E mérlegelés eredményeként a bíróság akként is rendelkezhet, hogy a felek maguk viselik a felmerült 
költségeiket. Ez a rendelkezés tehát a perköltség viselésérol szóló érdemi döntést jelenti. Lényegesen eltér 
ettol a perköltségben határozathozatal mellozésének intézménye [Pp. 78. § (2)], amikor a bíróság nem 
dönthet a költség viselésérol. Sok esetben a gyakorlatban elmarad e különbségtétel, s a bíróságok akkor is a 
határozathozatal mellozését mondják ki a határozatban, amikor ténylegesen a fenti rendelkezések szerint a 
perköltség viselésrol döntöttek. 
Az e rendelkezés alapján számított perköltséget a gyakorlat részperköltségnek nevezi. Minden esetben a 
részperköltségrol rendelkezo határozat indokolására tartozik azoknak a szempontoknak, mérlegelt 
körülményeknek a részletes ismertetése, amelyek alapján a bíróság a részperköltség felol határozott. Nem 
egyszer fordul elo a gyakorlatban, hogy a bíróság nem e fenti szabály alapján jár el, hanem - tévesen - külön 
marasztalja a felperest az alperes javára és az alperest a felperes javára perköltség megfizetésére. 
A (2) bekezdés rendelkezése a kártérítési és minden olyan egyéb perben ahol a bíróság mérlegelésén alapszik 
a követelés jogszeru összege, kivételt tesz az (1) bekezdésen alapuló költségviselési szabálya alól mégpedig 
akként, hogy a részbeni pervesztesség tényét a perköltség számításánál nem engedi érvényesülni, ha a 
követelés nem volt nyilvánvalóan eltúlzott. 
Kártérítési per alatt e rendelkezés szempontjából nemcsak a szerzodésen kívül, de a szerzodésszegéssel 
okozott károk megtérítése iránti pereket is érteni kell. Számtalan olyan egyéb pertípus van, amelyben a 
bíróság mérlegeléssel dönt az összegszeruség felol. A kötbér mérséklése, az életjáradék mértékének 
módosítása, tartási - életjáradéki szerzodés megszunése esetén az elszámolás alapján történo megfelelo 
megtérítés, a köteles rész mértéke vagy a szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltuno aránytalansága esetén az 
aránytalan elony kiküszöbölése kérdésében az összegszeruség megállapítása mindig a bíróság mérlegelésén 
alapszik. A döntés ilyen voltán nem változtat az a tény sem, ha a bíróság a perben beszerzett igazságügyi 
szakértoi véleményt elfogadva határoz az összegszeruség felol (BH1983. 283.) A speciális költségviselési 
szabály azonban csak akkor kerülhet alkalmazásra, ha a bíróság valóban kártérítés iránti perben hozta meg 
mérlegeléssel a döntését. 
A tárgyi illeték-feljegyzési jog hatálya alá tartozó egyes perekben az állam által elolegezett illeték körében az 
illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (2) bekezdése - a fentiekkel azonos feltételek 
megfogalmazásával - kimondja, hogy ilyen esetben a bíróság mellozheti a fél kötelezését a részleges 
pervesztességével arányban álló illeték megtérítésére. 
Ha tehát a Pp. 81. §-nak (2) bekezdése szerinti feltételek fennállnak, az alperes a teljes perköltség viselésére, 
a le nem rótt kereseti illetékbol viszont csak a pervesztességével arányban álló rész megfizetésére kötelezheto. 
A bíróságnak az ítéletében ki kell mondania a felperes mentesítését a pervesztességével arányos illeték 
megtérítése alól. Nem tesz eleget a bíróság a hivatalbóli döntési kötelezettségének e körben, ha az ítéletében 
"hallgat" e fennmaradó illetékrol. A gyakorlatban ez a hiba általánosnak mondható. De igen gyakran fordul 
elo az is, hogy amikor bíróság a perköltség viselésérol a Pp. 81. § (2) bekezdése alkalmazásával dönt, az 
azonos feltételeknek az illeték megtérítése alóli mentesítést eredményezo voltát figyelmen kívül hagyja és a 
pervesztességgel arányos illetékrész megfizetésére kötelezi a felperest. 
Bár az illetéktörvény e szabályt a tárgyi illeték-feljegyzési jogra vonatkozó rendelkezések körében teszi meg, 
az értelemszeruen irányadó a személyes illeték-feljegyzési jog folytán le nem rótt illeték mikénti viselésére is. 
BH2003. 524. A perköltség összegének megállapítása, ha a bíróság a követelt összegnél kevesebb 
kártalanítást állapított meg (Pp. 81. §) 
BH2003. 249. II. Kártérítés iránti perben a perköltség megállapításánál irányadó szempontok [Pp. 75. § (2) 
bek., 79. §, 81. § (2) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r., 8/2002. (III. 30.) IM r. 3. § (1) és (2) bek.]. 
BH2002. 73. A belterületi föld értékének megfelelo vételárrész 50%-át az azt értékesíto vállalatnak, illetve a 
jogutódjaként alakult gazdasági társaságnak kell megfizetnie. A gazdasági társaság végelszámolással való 
megszunése esetén a tulajdonos ÁPV Rt. csak a társaság megszunésekor felosztott társasági vagyonból neki 
jutó rész erejéig köteles helytállni [Ptk. 339. § (1) bek., 355. §, 365. § (1) bek., 1988. évi VI. tv.  54. § (3) bek., 
1991. évi XXXIII. tv. 51. § (1) bek., 1992. évi LIV. tv. 42. §, Pp. 81. §, 3/1999. PJE.]. 
BH2002. 25. A felszámolási eljárásnak az adós fizetésképtelenségének hiányában történo megszüntetése 
érdemi döntés, amelynek következménye, hogy a költségek és illeték megfizetésére az alaptalan eljárást indító 



hitelezot kell kötelezni [Pp. 78. § (1) bek., 80-83. §, 157. § e)-f) pont, az 1993. évi LXXXI. törvénnyel és az 
1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27. § (4) bek., 39/1984. (XI. 5.) MT 
r. 6. § (1) bek., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 13. § (2) és (4) bek.]. 
BH2001. 485. A foügyészség által a cégbejegyzo végzés hatályon kívül helyezése iránt indított perben a 
perköltségre vonatkozó rendelkezés körében irányadó szempontok [Pp. 78. § (1) bek., 80. § (2) bek., 81. § (1) 
bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.)  18. § (3) bek.]. 
BH2001. 181. IV. A perköltség viselésére való kötelezés esetén a pernyertesség-pervesztesség arányának 
meghatározásánál irányadó szempontok [Pp. 81. § (1) bek., 220. § (1) bek. d) pont, 12/1991. (IX. 29.) IM r. 1. 
§ (1) bek. b) pont, (2) bek.]. 
BH2000. 504. A másodfokú bíróság a fél fellebbezésének célirányosságát és a bizonyítási eljárás egész 
menetét figyelembe véve dönt a másodfokú perköltség viselése kérdésében [Pp. 78. § (1) bek., 80. § (2) bek., 
81. § (1) bek., 239. §, 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 18. § (1) és (3) bek.]. 
BH2000. 278. Ha a folyamatban lévo ügyekre is kiható jogszabályváltozás miatt kell hatályon kívül helyezni a 
közigazgatási határozatot, a perköltség teljes egészében nem hárítható az alperesre [1993. évi LVIII. tv. 69. §, 
1996. évi LXXXIV. tv. 18. §, 19. § (3) bek., Pp. 81. § (1) bek.]. 
BH1998. 299. I. Ha a fellebbezés nem irányul a perköltség fizetésére vonatkozó elsofokú ítéleti rendelkezés 
megváltoztatására, a le nem rótt illeték, illetoleg az állam által elolegezett, de meg nem térült költségek 
kivételével, a másodfokú bíróság a perköltségre (pl. ügyvédi költségre) vonatkozó elsofokú ítéleti rendelkezést 
nem változtathatja meg [Pp. 81. § (1) bek., 253. § (3) bek.]. 
BH1995. 722. II. A perköltség viselésére vonatkozó rendelkezések alkalmazása, ha a bíróság a követelt kötbér 
összegét - mérlegelési jogkörében - mérsékli [Pp. 81. § (2) bek., Ptk. 247. § (1) bek., GK 17.]. 
BH1993. 638. Nem történik változás a felek személyében, ha a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló 
kérelmet a jogi személy szervezeti egységével szemben nyújtják be, az ellentmondást és a perré alakult 
eljárásban a védekezést azonban a jogi személy terjeszti elo, és a per során a felperes követelését a jogi 
személlyel szemben tartja fenn. A felperes ilyen mulasztása a részleges pernyertesség szabályainak 
alkalmazására sem ad alapot, hanem a felperes csak a téves megnevezéssel okozott többletköltség 
megtérítésére kötelezheto [Pp. 64. §, 80. § (2) és 81. § (1) bek.]. 
BH1988. 451. Magyar bíróság elott személyesen eljáró külföldi felperes utazási és egyéb költségeinek 
megtérítése [Pp. 75., 81. §]. 
BH1986. 293. Az eljárási illetéket akkor is a pervesztes alperesnek kell megfizetnie, ha a felperes a 
perindítást megelozo eljárást elmulasztotta, de az alperes a kereset benyújtása után sem ismerte el a 
követelést [Pp. 80. § (1) bek., 81. § (1) bek., 371. § (1) bek.]. 
BH1986. 238. Kisajátítási kártalanítás iránti perben a perköltség megállapításának szempontjai [Pp. 81. § 
(1) és (2) bek., 75. § (2) bek., 5/1962. (VI. 19.) IM sz. r.] 
BH1986. 149. Ha a bíróság az egyezséget jóváhagyó végzésében a perköltség tárgyában akként rendelkezik, 
hogy mindegyik fél maga viseli a saját költségét, a felek a le nem rótt illetéket, valamint az állam által 
elolegezett költséget egyenlo arányban kötelesek megfizetni [Pp. 81. §. (1) bek., 16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 
19. § (1) bek.]. 
BH1985. 390. A részítélet is tartalmazhat az általa elbírált kérdések tekintetében a perköltségre is kiterjedo 
döntést. E tekintetben az eldöntheto vitás kérdéseknek a még el nem döntheto kérdésekkel való összefüggését 
kell vizsgálni [Pp. 77. §, 75. § (1) és (2) bek., 81. § (2) bek., 5/1962 (VI. 19.) IM sz. r. 1., 2. és 6. § PK 224. 
sz.]. 
BH1984. 507. A kötbér mérséklése esetén a felperes részlegesen sem tekintheto pervesztesnek, és ezért a 
szakértoi díj és költség részbeni viselésére sem kötelezheto [Ptk. 247. § (1) bek., Pp. 81. § (2) bek.]. 
BH1984. 497. I. A kisajátítási kártalanítási per olyan követelés iránt folyik, amelynek az összegszeru 
megállapítása bírói mérlegeléstol függ, ezért az alperest a terhére megállapított marasztalási összegnek 
megfelelo perköltség megfizetésére lehet kötelezni, ha a felperes által követelt összeg nem tekintheto 
nyilvánvalóan túlzottnak [Pp. 81. § (2) bek.]. 
BH1984. 228. Sikeres perújítási eljárás során hozott határozatban a perköltségek felöli döntésnél nem arra 
kell figyelemmel lenni, hogy mennyi a változás az alapeljárásban hozott döntéshez viszonyítva, hanem abból 
kell kiindulni, hogy a kereset (viszontkereset) mennyiben vezetett eredményre úgy kell tehát dönteni, mintha az 
alapperben hozna döntést a bíróság [Pp. 78. és 81. §]. 
BH1983. 373. Nem kifogásolhatja a teljes szakértoi költségben történt marasztalását az az egyébként 
részlegesen pernyertes fél, akinek a perbeli mulasztása miatt feleslegesen került sor a szakértoi bizonyításra 
[Pp. 80. § (2) bek., 81. §]. 



BH1983. 283. A Pp. 81. §-a (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek a kisajátítási kártalanítási perekben való 
alkalmazása körében abból a ténybol, hogy a bíróság a szakérto véleményét elfogadja, s az abban javasolt 
összegben állapítja meg a kisajátítási kártalanítás mértékét, nem vonható le olyan következtetés, hogy a 
bíróság a kártalanítás összegét nem mérlegeléssel állapította meg [Pp. 81. § (2) bek., 16/1976. (XII. 31.) IM 
sz. r. 5. § (1) bek. d) pont, 20. § (2) bek., 22. §]. 
BH1983. 137. Ha a feleknél felmerült vagy általuk elolegezett perköltségösszegek egymás közötti aránya 
számottevo összegben eltér a pernyertesség, illetve a pervesztesség arányától, a bíróság nem rendelkezhet 
úgy, hogy a perköltséget mindegyik fél maga viseli [Pp. 81. § (1) bek.]. 
BH1979. 283. II. A felek pernyertességének és pervesztességének megközelítoleg egyenlo aránya esetén a 
költségeit a munkaügyi bíróság elotti eljárásban is mindegyik fél maga viseli. Ezt a szabályt kell megfeleloen 
alkalmazni abban az esetben is, ha a dolgozónak a munkaügyi döntobizottság elotti eljárással kapcsolatban 
költségei merültek fel; ilyen esetben helye lehet az egyik felet megilleto költségeknek a másik félnek járó 
költségekbe való beszámításának [Pp. 75. § (4) bek., 78. § (2) bek., 81. § (1) bek., 5/1962. (VI. 19.) IM sz. r. 6. 
§ (1) bek. a) pont, 8. § (1) bek.]. 

82. § (1) Az 51. § a) pontja alá eso pertársakat a perköltség megfizetésére egyetemlegesen kell kötelezni. 
Az (1) bekezdés az ún. egységes (kényszeru) pertársakat, míg a (2) bekezdés az ún. egyszeru pertársakat 
terhelo perköltség-viselési szabályokat tartalmazza. 
A Pp. 51. § a) pontja szerinti egységes pertársak esetében a perköltség fizetési kötelezettség egyetemleges, 
míg az egyéb pertársak [Pp. 51. § b)-c)] esetében az osztott perköltség viselés szabálya érvényesül. 
Ez utóbbi körben a megosztás mikéntjét illetoen a törvény alapszabálya az azonos arányú költségmegosztás. E 
szabálytól a bíróság akkor térhet el, ha az egyszeru pertársak perbeli érdeke egymástól jelentos mértékben 
eltér, mert ebben az esetben ez az érdekeltségi arány egyben a perköltség megosztásának aránya is. Az 
érdekeltséget a gyakorlat az anyagi jogi szabályokból vezeti le. A törvényi rendelkezéstol eltéroen. a 
gyakorlatban akkor is az érdekeltségi arányok szerint dönt a bíróság a perköltség megosztásáról, ha a 
különbség csekély és azonos arányban csak a valóban azonos érdekeltség esetén osztja meg az egyszeru 
pertársakat terhelo perköltséget. 
Az egységes pertársak esetében nem, más pertársak esetében viszont a bíróságnak figyelembe kell vennie a 
döntésekor, hogy melyik pertárs perbeli magatartásával összefüggésben keletkezett az adott költség, mert az 
ilyen költség a többieket nem terhelheti. Nem egyszer fordul elo, hogy a perköltség részét képezo valamelyik 
költség a pertársak közül többnek, de nem mindegyiknek a perbeli cselekményébol ered. Ilyenkor a 
bíróságnak az adott költséget az érintett pertársak között az érdekeltségük aránya szerint, azonos érdekeltség 
esetén pedig egyenlo arányban kell megosztania. 
Az egységes pertársak perköltség viselésben jelentkezo egyetemlegességét az anyagi jogi szabályok 
figyelembevétele adott esetben módosíthatja. Így például ha a készfizeto kezes a hitelezovel kötött 
megállapodásban a kezességet meghatározott összegre vállalta, a magasabb összegre kötött 
kölcsönszerzodésbol eredo perben a kezes csak a kezességgel biztosított követelés összegének alapulvételével 
kötelezheto egyetemlegesen a perköltség megfizetésére. 
Ha az egységes pertársak valamelyikével szemben a felperes a perköltség feloli határozathozatal mellozését 
kéri, e pertárssal szemben költségben marasztaló döntés nem hozható. Ez alól azonban kivétel az állam által 
elolegezett illeték megfizetésének kötelezettsége, amelyért e pertárs is egyetemlegesen köteles helytállni 
(BH1984. 23.), hiszen az államot megilleto illetékkövetelésrol a felperes nem mondhat le. 
A törvény nem tartalmaz külön rendelkezést arra, hogy a jogosulti oldalon fennálló pertársaság esetén a 
kötelezett milyen módon köteles megfizetni a perköltséget, azaz kinek a kezéhez történjen a fizetés. Az anyagi 
jogi szabályokat is alapulvéve egyetemleges jogosultak esetén a marasztalásnak e tényre utalással kell 
történnie az egyes jogosultak külön megnevezése nélkül. Ha azonban az egységes jogosulti pertársak csak 
valamelyikét képviselte ügyvéd a perben, az ezzel összefüggo perköltség csak e felet illeti meg. Ha a jogosulti 
pertársaság az ún. egyszeru pertársaság, a perköltséget az egyes jogosultak által érvényesített követelések 
után számítottan és pertársakként külön-külön kell megállapítani. 
A (3) bekezdés rendelkezéseit a bíróságnak akkor kell alkalmaznia, ha 
- a pert az ügyész vagy az erre feljogosított szervezet indította és az anyagi jogi jogosult e perbe belépett, 
vagy 
- a más által indított perben az elobb megjelölt szervezet fellépett. 
A keresetnek helyt adás esetén értelemszeru, hogy az ellenérdeku fél a perköltséget - vagy annak 
meghatározott részét - annak köteles megfizetni, akinél a költség felmerült. Pervesztesség esetén a perköltség 
a per megindítóját terheli. A fél, valamint az ügyész, illetve egyéb szervezet eljárási cselekményeinek ellentétét 
a bíróság a Pp. 2. § (4) bekezdésében foglaltak alapján mérlegeli. E mérlegelés a perköltség viselésében 



akként érvényesül, hogy az adott fél perbeli cselekményével összefüggo költségeket e fél köteles megfizetni 
függetlenül attól, hogy o volt-e a per megindítója. 
Az illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. törvény értelmében illeték-feljegyzési jog illeti meg azt a felet, akinek 
érdekében az ügyész vagy más szervezet a pert megindította, az ügyész pedig az Itv. 5. § (1) bekezdésének c) 
pontja alapján teljes személyes illetékmentességet élvez. Az Itv. 4. § (2) bekezdése kimondja, hogy ha van 
olyan illetékmentességben nem részesülo fél, aki az illeték megfizetésére kötelezheto, ez a fél a teljes illetéket 
köteles megfizetni. E törvényi rendelkezések egybevetésébol következik, hogy a perindító ügyész a 
pervesztessége esetén sem kötelezheto az illeték megfizetésére, hanem helyette a perbe belépett anyagi jogi 
jogosult köteles azt viselni. Ez alól egyetlen kivétel van, mégpedig ha az anyagi jogi jogosult részére a bíróság 
személyes költségmentességet engedélyezett. Ebben az esetben a le nem rótt kereseti illetéket az ügyész 
pervesztessége folytán az állam viseli. 
Ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni pervesztesség esetén az állam által elolegezett egyéb bizonyítási 
költségek viselésérol történo rendelkezésnél. 

(2) Egyéb pertársakat egyenlo arányban kell a perköltség megfizetésére kötelezni, a pertársak perbeli érdekeltsége 
között fennálló jelentékenyebb eltérés esetében azonban a perköltséget az érdekeltség arányában meg kell osztani. 
Az a költség, amely kizárólag a pertársak egyikének vagy egy részének perbeli cselekménye folytán merült fel, a 
többi pertársakat nem terheli. 

(3) Az ügyész, valamint a per megindítására, illetoleg az abban való fellépésre külön jogszabállyal feljogosított 
más szervezet és a perben érvényesített igény jogosultja közül a megítélt perköltség azt illeti meg, akinél a költségek 
felmerültek. Pervesztesség esetében a költségek megfizetésére általában azt kell kötelezni, aki a pert megindította. 
Ha azonban a pert megindítónak és a perben érvényesített igény jogosultjának eljárási cselekményei nem voltak 
összhangban, a költség megfizetésére azt kell kötelezni, akinek perbeli cselekménye folytán a költség felmerült. 

PK 156. szám 

Az ügyész által indítványozott bizonyítás költsége sikertelenség esetén sem 
terheli az államot. 

BH2003. 512. A bank mint megbízott pénzintézet a banktól elvárható gondossággal köteles a csekk 
beszedésére kapott megbízást a megbízó érdekében megfeleloen teljesíteni [Ptk. 205. § (3) bek., 318. § (1) 
bek., 339. § (1) bek., 340. § (1) bek., 474. §, 475. § (1) bek., az 1965. évi 2. tvr.-tel kihirdetett Genfi Csekkjogi 
Egyezmény 28. cikk, 32. cikk, 35. cikk, 40. cikk és 45. cikk, 1978. évi 8. tvr. 1. § (1) bek., (2) bek. a) és b) pont, 
5. §, Pp. 78. §, 82. §, 8/2002. (III. 32.) IM rendelet 4. § (1) és (2) bek.]. 
BH2002. 25. A felszámolási eljárásnak az adós fizetésképtelenségének hiányában történo megszüntetése 
érdemi döntés, amelynek következménye, hogy a költségek és illeték megfizetésére az alaptalan eljárást indító 
hitelezot kell kötelezni [Pp. 78. § (1) bek., 80-83. §, 157. § e)-f) pont, az 1993. évi LXXXI. törvénnyel és az 
1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27. § (4) bek., 39/1984. (XI. 5.) MT 
r. 6. § (1) bek., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 13. § (2) és (4) bek.]. 
BH1993. 107. I. Ha a váltó kifizetéséért több személy felelos, a megtérítési igény érvényesítésének kötelezo 
alaki feltétele a fizetés megtagadásának - az elmulasztott fizetés napját követo két munkanap valamelyikén - 
óvással vagy óvást pótló nyilatkozattal való igazolása. A megjelölt idopontnál korábban felvett óvás nem 
szabályos, ennek alapján a váltóbirtokos megtérítési igényt nem érvényesíthet [1/1965. (I. 24.) Im r. 10. §, 43. 
§ (1) bek., 44. § (1) és (3) bek., 44/A. §, 47. § (1) bek., 75. §, Pp. 51. § b) pont, 53. § (1) bek., 82. § (2) bek.]. 
BH1988. 102. Az örököstársak nem egységes pertársak, ezért a perköltség és az illeték nem egyetemlegesen 
terheli oket [Pp. 51. § a) pont, 82. § (1) és (2) bek.]. 
BH1984. 23. A perköltség fizetése egyetemlegesen kötelezheto pertársak az illeték megtérítésére is 
egyetemlegesen kötelesek még akkor is, ha bármelyikükkel szemben az ellenérdeku fél a perköltségrol lemond, 
illetoleg ha bármelyikük a követelést az elso tárgyaláson azonnal elismeri [Pp. 51. § a) pont, 78. § (2) bek., 
80. § (1) bek., 82. § (1) bek., 16/1976. (XII. 31.) IM. sz, r. 18. § (1) bek.]. 
BH1984. 22. Csak az egységes pertársakat kell a perköltség megfizetésére egyetemlegesen kötelezni, az egyéb 
pertársak között a perköltséget érdekeltségük arányában meg kell osztani [Pp. 51. § a) pont, 82 § (1) és (2) 
bek.]. 
BH1982. 469. Egyezség esetében a bíróság a perköltség felöl csak a felek kérelmére határoz, a 
költségmentesség, az illetékmentesség és az illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt illeték viselésérol viszont 



hivatalból kell határoznia, és kötelezni kell a feleket az említett költség vagy megfelelo részének a 
megfizetésére, még akkor is, ha a perköltség megfizetésében egyik felet sem marasztalja [16/1976. (XII. 31.) 
IM sz. r. 18., 19., 21., 22. és 28. §, 11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 116. § (1) bek. a) pont, Pp. 78. § (2) bek., 82. § 
(2) bek.]. 
BH1978. 28. Ha az elso fokú határozatot csak az ügyész támadja fellebbezéssel, és ezzel az érdekelt fél 
egyetért, a fellebbezés sikertelensége esetében a fellebbezési eljárás költségeit ennek a félnek kell viselnie 
[Pp. 78. § (1) bek., 82. § (3) bek.]. 

83. § (1) A beavatkozó által támogatott fél pernyertessége esetében az ellenfelet a beavatkozó költségének 
megfizetésére is kötelezni kell. A beavatkozó által támogatott fél pervesztessége esetében az ellenfélnek a 
beavatkozással felmerült költségtöbbletében a beavatkozót kell elmarasztalni; ha azonban a perben hozott ítélet 
jogereje a beavatkozónak az ellenféllel szemben fennálló jogviszonyára is kiterjed, a beavatkozót az általa támogatott 
féllel egyetemlegesen kell kötelezni az ellenfél összes költségeinek megfizetésére. A beavatkozás elutasítása 
esetében a beavatkozót kell elmarasztalni abban a költségben, amelyet a beavatkozás az azt ellenzo feleknek okozott. 

(2) Ha a perbehívott a perbehívást nem fogadja el, vagy ha a perbehívóhoz való csatlakozását, illetoleg a perbe 
való belépését elutasítják, a perbehívó felet kötelezni kell annak a költségnek a megfizetésére, amelyet a 
perbehívással az ellenfélnek okozott. Ha a perbehívott a perbehívóhoz beavatkozóként csatlakozik, a jelen § (1) 
bekezdése irányadó. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell megfeleloen alkalmazni a 61-64. §-okon alapuló perbelépés vagy 
perbevonás, illetoleg perbehívás esetében is; a jogelodnek a perbol való elbocsátása esetében az addig felmerült 
perköltség megfizetésére a jogutóddal egyetemlegesen a jogelodöt is kötelezni kell. 

(4) A 77-81. §-ok rendelkezései a jelen § eseteiben is megfeleloen irányadók. 

PK 155. szám 

A Pp.-nek a perköltségre vonatkozó általános rendelkezéseit a 
nyugdíjperekben is alkalmazni kell. 

Az (1) bekezdés külön szabályozza a perköltség viselésének módját a beavatkozás megengedése és annak 
elutasítása esetére. Az elso esetben a perköltség viselése a beavatkozó fél perbeli sikerétol függ. A támogatott 
fél pernyertessége azzal jár, hogy a pervesztes fél a beavatkozó költségét is köteles megfizetni. A beavatkozó 
által felszámítható költségekre, azok összegszeru igazolására és bíróság általi megállapítására az általános 
szabályok az irányadóak. E költségeket a pervesztes közvetlenül a beavatkozónak köteles megfizetni. Ha a 
támogatott félnek a beavatkozásra figyelemmel keletkezett felszámítható költsége, ennek megtérítését az 
általános szabályok szerint követelheti az ellenfelétol. A támogatott fél pervesztessége esetén a perköltség 
viselése attól függ, hogy az ítélet jogereje kihat-e a beavatkozó és a pernyertes fél közötti jogviszonyra. Igenlo 
esetben a támogatott fél és a beavatkozó a perköltséget egyetemlegesen köteles megtéríteni. Nemleges esetben 
a beavatkozót önállóan annak a perköltségnek a megfizetésére kell kötelezni, ami a beavatkozásával függ 
össze. Ez utóbbi alatt érteni kell a beavatkozás megengedésével, valamint a beavatkozó perbeli 
cselekményeire visszavezethetoen felmerült költségeket is. 
A támogatott fél részleges pernyertessége esetére a törvény külön szabályozást nem tartalmaz. A (4) bekezdés 
rendelkezésébol következoen ilyen esetben a Pp. 81. §-ának és a jelen § (1) bekezdésének rendelkezéseit 
együttesen kell alkalmazni. 
A beavatkozás elutasítása esetén a beavatkozó annak a félnek a sikertelen beavatkozással összefüggésben 
felmerült költségét kell, hogy megfizesse, aki ellenezte a beavatkozást. Elképzelheto tehát, hogy a beavatkozót 
az általa támogatni kívánt fél javára kell kötelezni az okozott költség megfizetésére, ha ez a fél ellenezte a 
beavatkozást. A beavatkozás elutasítására vonatkozó perköltség-viselési szabályokat alkalmazza a bíróság 
akkor is, ha a per folyamán a beavatkozót a Pp. 56. § (2) bekezdése alkalmazásával kizárja. Ebben az esetben 
a beavatkozást annakidején ellenzo fél (vagy felek) a beavatkozás megengedésével, valamint a kizárásig 
terjedo pertartam alatt felmerült és a beavatkozással (beavatkozói perbeli cselekményekkel) összefüggo 
költségeik megtérítését igényelhetik. 
Ha bíróság a pert a keresettol elállás folytán megszünteti, azt a beavatkozót, aki a felperes pernyertessége 
érdekében a perbe beavatkozott, nem illeti meg a költségtérítés (BH1994. 617.). 
A perbehívott a félhez beavatkozóként csatlakozhat, ezért a perbehívás engedélyezése esetén a perköltség 
viselésére a (2) bekezdés szabályai szerint az elozo rendelkezéseket kell alkalmazni. Eltéro szabály kizárólag 
arra az esetre vonatkozik, ha a perbehívott nem fogadja el a perbehívást vagy perbelépését elutasítják. Ebben 



az esetben - a beavatkozástól eltéroen - az ebbol eredo költséget nem a perbehívott, hanem az ot perbehívó fél 
köteles az ellenérdeku félnek megfizetni. 
A (3) bekezdés a per során a felek személyében bekövetkezo változások közül a jogutódlás folytán történt 
perbelépéssel vagy perbevonással felmerült többletköltségekre az (1) bekezdés szerinti szabályok 
alkalmazását írja elo. Más szabályok az irányadóak arra az esetre, ha a jogutód perbelépése vagy 
perbevonása nem a fél halála vagy jogutód nélküli megszunése miatt történt. Ebben az esetben ugyanis ha a 
jogelodöt a perbol a bíróság elbocsátja, a perindítástól ezen idopontig felmerült perköltség a jogutódot és 
jogelodöt egyetemlegesen terheli. A (4) bekezdés alapján alkalmazandó általános szabályokra figyelemmel ez 
az egyetemleges kötelezettség a jogutód részleges vagy teljes pervesztessége esetén, ettol függetlenül pedig 
akkor áll fenn, ha a bíróság a perköltségrol a Pp. 80. § alapján határoz. 
E szabályok az irányadóak a Pp. 63. § és Pp. 64. § (1) bekezdésében szabályozott azokban az esetekben is, 
amikor a bíróság az eredeti alperest a perbol elbocsátja. 
Nem vonatkozik azonban ez a szabály arra az esetre, amikor az eredetileg helytelenül megjelölt alperest 
bocsátja el a bíróság a perbol [Pp. 64. § (2)], mert ebben az esetben a törvény külön szabálya alapján az 
elbocsátott alperes addig felmerült teljes perköltségének megfizetésére a felperest kell kötelezni. 
BH2003. 340. A bíróság a perköltségek tárgyában az eljárást befejezo határozatában dönt. Ez vonatkozik 
arra az esetre is, ha a felperesként belépni kívánó fél kérelmét a bíróság elutasítja, de nevezett a 
továbbiakban beavatkozóként részt vesz a perben (Pp. 77. §, 83. §). 
BH2002. 154. III. A beavatkozó perköltségben való marasztalásánál irányadó szempontok [Pp. 78. § (1) bek., 
83. § (1) bek.]. 
BH2002. 106. III. A beavatkozó perköltségben való marasztalásánál irányadó szempontok [Pp. 78. § (1) bek., 
83. § (1) bek.]. 
BH2002. 25. A felszámolási eljárásnak az adós fizetésképtelenségének hiányában történo megszüntetése 
érdemi döntés, amelynek következménye, hogy a költségek és illeték megfizetésére az alaptalan eljárást indító 
hitelezot kell kötelezni [Pp. 78. § (1) bek., 80-83. §, 157. § e)-f) pont, az 1993. évi LXXXI. törvénnyel és az 
1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27. § (4) bek., 39/1984. (XI. 5.) MT 
r. 6. § (1) bek., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 13. § (2) és (4) bek.]. 
BH1998. 545. II. A beavatkozók jogi képviselojét megilleto perköltség (ügyvédi munkadíj) összegének 
megállapításánál irányadó szempontok [Pp. 54. § (1) bek., 83. § (1) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r. 1. § (1) 
bek.]. 
BH1987. 310. II. A beavatkozó javára megítélheto perköltség [Pp. 83. § (1) bek.]. 

Költségmentesség 

84. § (1) Azt a felet, aki jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a perköltséget fedezni nem tudja (88. §), jogai 
érvényesítésének megkönnyítése végett az alábbi kedvezmények illetik meg (költségmentesség): 

a) illetékmentesség; 
b) mentesség az eljárás során felmerülo költségek (tanú- és szakértoi díj, ügygondnoki és tolmácsi díj, helyszíni 

tárgyalás és szemle költsége stb.) elolegezése, illetoleg - ha e törvény másként nem rendelkezik - megfizetése alól; 
c) mentesség a perköltség-biztosíték letétele alól; 
d) pártfogó ügyvéd kirendelésére való igény. 

PK 150. szám 

A költségmentesség megvonása esetén a pártfogó ügyvéd az eljárás 
kezdetére visszameno hatállyal igényelheti munkadíját a saját ügyfelétol. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alá eso azokat a költségeket, amelyeknek elolegezése alól a költségmentességben 
részesülo fél mentesül, az állam elolegezi, kivéve az ügygondnoki díjat. Az ügygondnoki díj megfizetésére - a 
perköltségek viselésére vonatkozó általános szabályok figyelembevételével - a pervesztes felet akkor is kötelezni 
kell, ha költségmentességben részesül. 

(3) Az igazságügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendelettel állapítja meg azoknak a pereknek a 
körét, amelyekben a felet - jövedelmi és vagyoni viszonyaira, valamint a 85. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt 
feltételekre tekintet nélkül - költségmentesség (tárgyi költségmentesség) illeti meg. Az (1) bekezdés b) pontja alá eso 



költségeket tárgyi költségmentesség esetében az állam elolegezi, a rendelet azonban megállapíthatja, hogy a fél 
egyes költségeket költségmentessége ellenére is köteles elolegezni, illetoleg viselni. 

PK 158. szám 

A gyermektartásdíj végrehajtása során keletkezett igényper nem tekintheto 
tárgyi költségmentesnek. 

(4) Az elozo bekezdésben foglalt feltételek mellett a költségmentesség a beavatkozót is megilleti: a 84-88. §-ok 
rendelkezései ilyen esetben is megfeleloen irányadók. 

A bíróság elotti eljárás több - kevesebb olyan költséggel jár, amelyet a fél elolegezni köteles, s amelynek 
viselésérol a bíróság csak az eljárás befejezésekor dönthet. Az igényérvényesítés megkönnyítését jelentik azok 
a szabályok, amelyek meghatározott körben mentesítik a felet egyes költségek elolegezése, bizonyos esetekben 
pedig annak viselése alól is. E kedvezmények kapcsolódhatnak a fél személyéhez, anyagi teherbíró-
képességéhez (személyes kedvezmények) de az érvényesített jog jellegéhez (tárgyi kedvezmények) is. E 
kedvezmények - a feltételek megléte esetén - a beavatkozót is megilletik. 
A személyhez kötött kedvezmények 
- a személyes költségmentesség [Pp. 84-88. §; 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet], 
- a személyes illetékmentesség (Itv. 4-6. §), és 
- a személyes illeték-feljegyzési jog (Itv. 59-61. §), 
míg tárgyi kedvezmények 
- a tárgyi költségmentesség [6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 2-3. §], 
- a tárgyi illetékmentesség (Itv. 56-57. §), 
- a tárgyi illeték-feljegyzési jog (Itv. 62-63. §), és 
- az illeték mérséklése (Itv. 58. §). 
A kedvezmények közül a tárgyi költség- és illetékmentesség, a tárgyi illeték-feljegyzési és a mérsékelt illetékre 
való jog a jogszabályi rendelkezésbol következoen és minden perbeli félre kiterjedo hatályú. Meghaladóan a 
kedvezmény csak az érintett felet - a személyes illetékmentességet, valamint az ügygondnokot, eseti gondnokot 
és a perbelépo anyagi jogosultat megilleto személyes illeték-feljegyzési jogot kivéve - csak az erre irányuló 
kérelmének történo helyt adás esetén illeti meg. A személyhez kötött kedvezmények hatálya a jogutódra nem 
terjed ki függetlenül attól, hogy milyen okból került arra sor. A tárgyi kedvezmények hatályát értelemszeruen 
a felek személyében bekövetkezett változás nem érinti. 
Különbség van e kedvezmények között abból a szempontból is, hogy az mely költségekre terjed ki, s e 
költségek viselésére mennyiben kötelezheto a kedvezmény jogosultja. 
A jelen § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban szabályozott teljes köru kedvezmény a felet a személyes és a 
tárgyi költségmentesség esetén illeti meg oly módon, hogy a fél e költségek elolegezésére és annak viselésére - 
a meghatározott kivételektol eltekintve - nem kötelezheto [Pp. 84. § (1) b); 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § 
(1)]. 
Ilyen kivétel 
- költségmentesség esetén, hogy az ügygondnoki díj elolegezésére és viselésére e szabály nem vonatkozik [Pp. 
84. § (2)]. Az ügygondnok saját költségeinek, az ügygondnok perbeli cselekményei folytán felmerülo 
költségeknek az elolegezésére és viselésére (ide értve az ügygondnok eljárásával felmerült illetéket is)ez a 
kivétel nem vonatkozik. 
- A tárgyi költségmentes perek közül a származási perekben szükséges vér, - és egyéb élettani orvosszakértoi 
vizsgálat, a törvényen alapuló tartási perekben pedig a kötelezett jövedelme megállapítására kirendelendo 
szakérto költségeit az állam nem elolegezi és nem is mentesülnek a felek e költség megfizetése alól. A 6/1986. 
(VI. 26.) IM rendelet 2. § (1) bekezdésének f) és g) pontjában szabályozott tárgyi költségmentes munkaügyi és 
bányakár megtérítése iránti perekben a munkáltató, illetve a bányavállalkozó pervesztessége esetén nem 
mentesül a kereseti illeték megtérítése alól. E perekben pervesztessége arányában a dolgozó is köteles a le 
nem rótt illeték megtérítésére akkor, ha kár buncselekménybol vagy szabálysértésbol származott. 
- A Pp. 86. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a költségmentesség és illetékmentesség ténye a végrehajtási 
eljárásban felmerült illeték, elolegezett költség viselése alól a felet nem mentesíti. 



A meghaladó kedvezmények - a mérsékelt illeték kivételével - kizárólag az eljárási illetékre terjednek ki, és 
annak elozetes megfizetése, a személyes és tárgyi illetékmentesség esetén pedig - az elozoekben ismertetett 
kivételtol eltekintve - viselése alól is mentesítik a felet. 
A tárgyi mentesség fennállásának ténye (kivéve a tárgyi költségmentességet) nem zárja el a felet attól, hogy a 
teljes köru kedvezményt biztosító személyes költségmentesség iránt kérelmet terjesszen elo. E kérelmet a 
bíróságnak érdemben vizsgálnia kell, s nem utasíthatja el azt arra hivatkozással, hogy a jogszabály 
értelmében a felet más kedvezmény már megilleti. 
Az eljárásjogi törvényben nem szabályozott kedvezményeket illetoen az alábbiakat emeljük ki. 
A tárgyi költségmentesség kedvezménye érvényesül a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 2. § (1) bekezdésének a)-g) 
pontjaiban szabályozottakat meghaladóan a pszichiátriai betegek gyógykezelésével kapcsolatos valamennyi 
bírósági eljárásban; a cselekvoképtelen vagy korlátozottan cselekvoképes beteg jognyilatkozatának pótlása 
iránt indított perben [1997. évi CLIV. törvény X. fejezet 201. § (2), 21. § (4)]; az egészségbiztosítási ellátások 
iránti [1997. évi LXXX. törvény 61. § (9)], valamint a nyugellátás, hozzátartozói nyugellátás iránti igény 
érvényesítésével kapcsolatos minden eljárásban (1997. évi LXXXI. törvény 81. §). 
A tárgyi illetékmentesség eseteit polgári eljárásban az Itv. 57. § (1) bekezdésének a)-n) pontjai tartalmazzák. 
A gyakorlat az a) pont hatálya alá tartozónak tekinti a hivatalból elutasított fellebbezést (Pp. 237. §, BH1993. 
187.), valamint az eljárást, ha a perújítási kérelmet a bíróság érdemi tárgyalásra alkalmatlansága miatt vagy 
egyébként hivatalból utasította el (Pp. 261. § (3) bekezdése, Pp. 265. §, Pp. 266. § (1) és (3) bekezdése, 
BH1992. 344.). A tárgyi illetékmentesség hatálya teljes, azaz az elso fokú, a fellebbezési és felülvizsgálati 
eljárásra is kiterjed. 
Más jogszabályok biztosítanak tárgyi illetékmentességet 
- a hadigondozotti jogosultság megállapításával, illetve elbírálásával kapcsolatos [1994. évi XLV. törvény 27. 
§ (2)], 
- a honvédelemrol szóló 1993. évi CX. törvény 258. § a) pontja alapján a katonai alkalmasságot megállapító 
[1993. évi CX. törvény 84. § (1)], a hadköteles egészségügyi alkalmasságának felülvizsgálatával 
kapcsolatban hozott [1993. évi CX. törvény 84. § (3)], a mentesítési kérelem elutasítására vonatkozó [1993. 
évi CX. törvény 103. § (3)] jogeros határozatok bírósági felülvizsgálatával, 
- a nemzeti gondozási díj megállapításával [1992. évi LII. törvény 4. § (2)], és 
- az 1992. évi XXXII. törvényen alapuló kárpótlással [1992. évi XXXII. törvény 15. § (2)] kapcsolatos 
bírósági eljárásokban, 
- a szövetkezet szervei által a vagyonnevesítés, vagyonmegosztás, valamint a kiválás tárgyában hozott 
határozatok megtámadása iránti pereket is tárgyi illetékmentesnek kell tekinteni (BH1995. 337.) 
A személyes illetékmentesség az Itv. 5. § (1) bekezdésének a)-j) pontjaiban meghatározott szerveket, 
szervezeteket nem feltétel nélkül illeti meg csak akkor, ha az eljárást megelozo évben társasági adófizetési, 
illetve eredménye után a költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett és e feltétel meglétérol az 
érintett az eljárás megindításakor írásban nyilatkozik (Itv. 5. § (2)]. 
A tárgyi illeték-feljegyzési jognak az Itv. 62. § (1) bekezdésének a)-l) pontjaiban szabályozott esetei közül a 
gyakorlatban a b)-c) pont alkalmazási köre okoz problémát. A buncselekménybol, szabálysértésbol eredo kár 
megtérítése iránti perek (c) pont) fogalma alatt csak a szerzodésen kívüli károkozás itt meghatározott eseteit 
lehet érteni. A vagyonbiztosítási szerzodésen alapuló igény e körbe nem vonható még akkor sem, ha a 
szerzodésben meghatározott biztosítási esemény megfelel valamely buncselekmény vagy szabálysértés 
törvényi tényállásának. Így pl. a lopáskárra mint biztosítási eseményre alapított és a biztosítóval szemben 
érvényesített igény nem esik a tárgyi illeték-feljegyzési jog hatálya alá (BH1994. 333., BH1994. 437.) Más a 
helyzet akkor, ha kárigény a személy életében, testi épségében, egészségében okozott vagy olyan kár 
megfizetésére irányul, amikor az élet, testi épség vagy egészség veszélyeztetett volt (b) pont). Ilyen perekben a 
kedvezmény az élet, testi épség és egészség védelméhez kötodik és nem függ attól, hogy a védendo érdek 
szerzodéses kapcsolatban vagy szerzodésen kívül sérült-e, illetve került veszélyeztetett helyzetbe (PK-GK-KK 
2. számú állásfoglalás). 
A csod- és felszámolási eljárás tárgyi illeték-feljegyzési jogos kedvezménye (i) pont) nem érvényesül az ilyen 
eljárás alá vontat érinto törvényességi felügyeleti eljárásban (GK 70. számú állásfoglalás). 
Az illetéktörvényben szabályozottakat meghaladóan tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg a feleket a 
kisajátítással kapcsolatos perekben [33/1976. (IX. 5.) MT rendelet 59. § (2)]. 
A személyes illeték-feljegyzési jog engedélyezésének feltételeit az Itv. 60. § (1) bekezdése szabályozza. E 
törvény Itv. 64. §-a értelmében a bíróságnak az illeték-feljegyzési joggal kapcsolatos valamennyi kérdésben a 
költségmentességre irányadó szabályokat kell alkalmaznia. 



Az illeték mérséklésének (Itv. 58. §) szabályait az indokolja, hogy a felek egyes perbeli cselekményei a jogvita 
elbírálását egyszerusítik, illetve a bíróság eljárását könnyítik. A mérséklés az egyébként járó illeték 10, 30 
vagy 50%-ára leszállítását jelenti a törvényben meghatározott esetekben. 
A mérséklés kedvezménye a felet a nemperes eljárásban csak az a) pont alapján és akkor illeti meg, ha a 
kérelmétol az érdemi határozat meghozatala elott eláll. A gyakorlat egységes álláspontot képvisel abban, 
hogy a fizetési meghagyás kibocsátása a bíróság érdemi intézkedésének minosül, ezért a jogosultat a 10%-os 
mérséklés kedvezménye csak a kibocsátást elrendelo intézkedés megtétele elotti elállás esetén illeti meg. 
A másodfokú eljárásban a fellebbezo felet csak akkor illeti meg a 10%-ra mérsékelt illeték kedvezménye [Itv. 
58. § (7)], ha a fellebbezését a tárgyalás megkezdése, illetve a tárgyaláson kívüli elbírálás idopontja elott 
vonta vissza. A fellebbezés késobb történt visszavonása a fellebbezés illetékének mértékét nem érinti. A 
csatlakozó fellebbezés önálló visszavonására is e szabályok az irányadóak. 
Visszavont fellebbezés esetén a csatlakozó fellebbezést érintoen a törvény csak arra az esetre rendelkezik 
10%-os mérséklésrol, ha a visszavonásra a tárgyalás megkezdése után került sor [Itv. 58. § (8)]. Kérdés 
tehát, hogy illeti-e valamilyen kedvezmény a csatlakozó fellebbezést eloterjeszto felet akkor, ha a fellebbezés 
visszavonására a tárgyalás megkezdése (tárgyaláson kívüli elbírálás) elott került sor. A törvény egyértelmu 
szabálya szerint nem. E különbségtételt indokolttá tevo körülmény hiányában - mindkét esetben a csatlakozó 
fellebbezés a fellebbezés visszavonása folytán válik hatálytalanná - feltétlenül indokoltnak tartanánk ebben az 
esetben is a mérsékelt illeték kedvezményének biztosítását és legalább a 10%-os mértékben. De azt is indokolt 
megoldásnak tekinthetnénk, ha az Itv. 57. § (1) bekezdésének a) pontja hatályát a jogalkotó a tárgyalás 
megkezdése elott visszavont fellebbezés folytán hatályát vesztett csatlakozó fellebbezésre is kiterjesztené E 
körben az illetékekrol szóló törvény módosítására van szükség. 
Kérdés az is, hogy ha a felek a másodfokú eljárásban kötnek egyezséget, vagy itt kerül sor a keresettol elállás, 
közös kérelem vagy szünetelés folytán a per megszunésére, alkalmazhatóak-e a fellebbezésre is a mérsékelt 
illeték szabályai. A törvény ugyanis e rendelkezéseket kizárólag a csatlakozó fellebbezés körében rendeli 
alkalmazni [Itv. 58. § (8)]. Az Itv. 58. §-a a mérséklés körében a peres eljárás illetékét említi, az Itv. 39. § (1) 
bekezdésének megfogalmazásából kitunoen pedig e fogalom alatt nemcsak az elso fokú, de a fellebbezési 
eljárást is érti. E szabályok egybevetésébol az következik, hogy a feltételek fennállása esetén az Itv. 58. § (2)-
(3) bekezdése szerinti 30, illetve 50%-os mérséklés a fellebbezés illetékére is irányadó. Ilyen esetekben a 
másodfokú bíróság a mérsékelt illeték kedvezményét nemcsak a fellebbezés és csatlakozó fellebbezés, hanem 
az elso fokú eljárás kereseti (viszontkereseti) illetéke tekintetében is alkalmazza, de csak a fellebbezéssel 
(csatlakozó fellebbezéssel) érintett abban a körben, amelyben a per megszüntetésére (szünetelés folytán 
történo megszunésére) vagy az egyezségre figyelemmel az elsofokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi [Pp. 
251. § (1)]. Nem alkalmazható a fellebbezés illetékére ilyen esetben az Itv. 58. § (7) bekezdésének 10%-os 
mérséklést engedo szabálya még akkor sem, ha az elállást, permegszüntetési közös kérelmet a felek a 
másodfokú tárgyalás megkezdése elott jelentették be hiszen e perbeli cselekmények jellegük, tartalmuk és a 
kiváltott jogkövetkezményt tekintve lényegesen eltérnek egymástól. 
Sajátos mentességet szabályoz az Itv. 51. § (1)-(2) bekezdése. Ha ugyanis a másodfokú bíróság a Pp. 252. § 
(1) vagy (2) bekezdése alkalmazásával helyezi hatályon kívül az elso fokú ítéletet, a megismételt eljárásban a 
félnek az illetéket nem kell ismét lerónia. Vonatkozik ez a kereseti (viszontkeresi) illetékre, valamint a 
korábban fellebbezo fél újabb fellebbezése esetén az ot terhelo fellebbezési illetékre is. Ha a perújítási 
kérelem a Pp. 260. § (1) bekezdésének b) vagy c) pontjára alapítottan sikerre vezetett, ugyanezeket a 
szabályokat kell megfeleloen alkalmazni. 
BH2001. 480. A költségmentesség iránti kérelem elbírálásánál nem mellozheto a jövedelmi, vagyoni 
viszonyokat és személyi körülményeket igazoló kitöltött nyomtatványok csatolása [Pp. 84. § (1) bek., 6/1986. 
(VI. 26.) IM r. 5. és 6. §-ok, 2/1968. (I. 24.) IM r.]. 
BH2001. 236. A közzétételi költségtérítés nem tartozik az eljárási illetékek és a költségek közé, hanem 
szolgáltatási díj, amelynek megfizetése alóli mentesülés érdekében költségmentesség nem engedélyezheto [Pp. 
84. § (1) bek., 9/1998. (V. 23.) IM rendelet 1. § (1) bek., 4. §]. 
BH1999. 374. A költségmentesség engedélyezése során a kérelmezo által folytatott jelentos értéku építkezés 
figyelembevétele [Pp. 84. § (1) bek., 2/1968. (I. 24.) IM r., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 6. § (1) és (2) bek., az 1966. 
évi 8. tvr.-tel kihirdetett Egyezmény 20. cikke]. 
BH1998. 299. II. Az elsofokú bíróságnak a költségmentesség engedélyezése iránti kérelem tekintetében 
alakszeru határozatot kell hoznia. Ennek elmulasztása, ugyanakkor a kérelem de facto teljesítése (pl. költség, 
jegyzék kiállítása és annak az iratokhoz csatolása) esetén a le nem rótt illeték fizetésére a - ténylegesen 
mentességben részesült - fél nem kötelezheto [Pp. 84. § (1) bek., 86. § (1) bek., 253. § (3) bek., 1990. évi 
XCIII. tv. 56. § (1) bek., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 12. § (3) és (5) bek., 16. § a) pont]. 



BH1996. 429. I. A költségmentesség megvonása esetén a pártfogó ügyvédet tiszte alól fel kell menteni [Pp. 
84. § (1) bek., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 6. § (2) bek., 8. § (1)-(3) bek., 3/1984. (V. 27.) IM r. 2. § (2) bek.]. 
BH1988. 356. Költségmentesség engedélyezése méltányosságból [Pp. 84. §, 6/1986. (V. 26.) IM sz. r. 6. § (1) 
és (2) bek.]. 
BH1985. 61. II. A mezogazdasági szakcsoport által fizetett illetékátalány csak olyan perben veheto 
figyelembe, amely a szakcsoport egészét érinti, tehát valamennyi tagja perben áll [Pp. 84. §, 136/1956. (PK 
16.) PM sz. út., 347-12. /1952 (PK 41.) PM sz. ut.]. 
BH1985. 24. I. A bíróságnak a költségmentesség engedélyezése iránti kérelem elbírálásánál a 
méltányosságnak megfeleloen kell megállapítania, hogy van-e helye teljes vagy részleges költségmentesség 
engedélyezésének [Pp. 84. §, 16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 11. § (1) és (2) bek.]. 
BH1983. 157. III. Tárgyi költségmentesség esetén a feleket ügygondnoki díj fizetési kötelezettség sem terheli 
[Pp. 84. § (1) bek. b) pont, 16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 3. § (1) bek.]. 
BH1980. 492. I. Munkaviszonyból származó perben - a buncselekménnyel okozott kár megtérítése iránt 
indított per kivételével - a felet nem lehet szakértoi költség fizetésére kötelezni [Pp. 75., 77. §, 84. § (3) bek., 
16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 2. § (1) bek. f) pont]. 
BH1979. 421. A keresettol elállás esetében kisajátítási kártalanítási perben is azt a szabályt kell alkalmazni, 
amely szerint a le nem rótt illetéket meghatározott kivételektol eltekintve - a felperes köteles megfizetni [Pp. 
84. §, 16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 19. § (2) bek.]. 
BH1979. 282. A termeloszövetkezetnek a tévesen kifizetett munkadíj iránti igényét a kifizetéstol számított 
harminc napon túl visszafizetésre kötelezo határozattal kell érvényesítenie abban az esetben is, ha idoközben 
a tagsági viszony megszunt. A visszafizetésre kötelezett a határozat ellen a szövetkezeti döntobizottsághoz 
fordulhat. Az e vitából származó per tárgyi költségmentes [1967. évi III. tv. 93. §, 12/1977. (III. 12.) MÉM sz. 
r. 69. §, Pp. 84. §, 16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 2. § (1) bek. g) pont, 3. § (1) bek.]. 
BH1979. 117. Kisajátítási kártalanítási perben a bíróság a perköltségben nem marasztalt felet a le nem rótt 
illeték vagy az állam által elolegezett költség megfizetése alól egészben vagy részben mentesítheti, ha a 
marasztalás összegének megállapítása bírói mérlegeléstol függ vagy a bíróság a marasztalás összegét 
méltányosság alapján állapította meg [ Pp. 84. §, 16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 22. §] 
BH1978. 307. A társadalombiztosítási szerv által kibocsátott fizetési meghagyás hatályon kívül helyezése 
iránt indított per illeték- és költségmentes. Az ilyen perben felmerült szakértoi díjat és költséget az állam 
elolegezi és viseli [Pp. 84. §, 1975. évi II. tv. 101., 108. §, 113. § (2) bek., 16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 21. § 
(1) bek., MK 92. sz.]. 
BH1978. 287. A személyes költségmentesség kedvezménye mindig meghatározott személyt illet meg; ezért ha 
a kedvezményezett személyében változás áll be, a kedvezmény megszunik és a jogutódnak - ha 
költségmentességben kíván részesülni - igazolnia kell a saját személyére nézve a költségmentesség feltételeit 
[Pp. 84. §, 16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 10. § (1) bek.]. 
BH1977. 552. I. A költségmentességben részesített jogban járatlan fél részére - kérelmére - a bíróság 
pártfogó ügyvédet is köteles kirendelni (Pp. 84. §). 
BH1977. 112. Szövetkezeti tagsági vitából származó per tárgyi költségmentes, a perben a felet a szakértoi 
költség elolegezésére nem lehet kötelezni, a szakértoi költséget az állam viseli [Pp. 84. §, 1/1973. (I. 24.) IM 
sz. r. 2. § (1) bek. g) pont és 3. §]. 

85. § (1) Az a fél, akinek eltartásáról szüloje köteles gondoskodni, vagy aki házastársával együtt él, csak akkor 
részesítheto költségmentességben, ha annak elofeltételei mind oreá, mindpedig szülojére, illetoleg házastársára nézve 
fennállnak. A fél és szüloje, illetoleg házastársa között folyó perekre ez a szabály nem terjed ki. 

(2) 
(3) Nem részesítheto költségmentességben a fél, ha perlekedése rosszhiszemunek vagy már elore teljesen 

eredménytelennek látszik, úgyszintén akkor sem, ha mint engedményes lép fel, és valószínunek mutatkozik, hogy az 
engedményezés a költségmentes perlés lehetové tételét célozta. 

(4) Külföldiek részére a költségmentes perlés kedvezménye csak a Magyar Állam által kötött nemzetközi 
megállapodás vagy viszonosság esetében engedélyezheto. A 84. § (3) bekezdésében megjelölt tárgyi 
költségmentesség a külföldit nemzetközi megállapodás vagy viszonosság hiányában is megilleti, a perköltség-
biztosíték alól azonban a külföldi a 84. § (3) bekezdése esetében is csak akkor mentesül, ha ezt nemzetközi 
megállapodás vagy viszonosság lehetové teszi. A viszonosság fennállása tekintetében az igazságügyminiszter 
nyilatkozata irányadó. 

A §-hoz írt magyarázatot lásd a Pp. 88. §-ánál. 



BH1997. 444. A kereseti követelés jogcímének ismételt megváltoztatása - egyéb feltételek hiányában - nem 
nyújt alapot az illetékfeljegyzést jog megvonására [Pp. 85. § (3) bek., 88. §, 1990. évi XCIII. tv. 61. § (2) bek., 
6/1986. (VI. 26.) IM r. 8. § (1) bek., 16/A. § (1) bek.]. 
BH1996. 157. I. Költségmentesség engedélyezése a perújítási eljárás során [Pp. 260. § (1) és (2) bek., 85. § 
(3) bek., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 6. § (2) bek.]. 
BH1992. 47. Jogi személy illetékfeljegyzési jogban való részesítése [1986. évi I. tv. 46. § (1) bek., 47. §, 49. §, 
Pp. 85. § (1)-(3) bek.]. 
BH1986. 422. Ha az érdemi tárgyalás során a bizonyítás eredménye alapján jut a bíróság arra a 
következtetésre, hogy a követelés nem megalapozott - ez okból nincs helye a költségmentesség megvonásának 
[Pp. 85. § (3) bek., 16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 13. § (1) bek.]. 
BH1982. 186. A buncselekménnyel kárt okozó személy - kereseti és jövedelmi viszonyaitól függetlenül - 
személyes költségmentességben nem részesítheto [Be. 55. § (2) bek., 56. §, Pp. 85. § (3) bek., 16/1976. (XII. 
31.) IM sz. r. 11. §]. 
BH1981. 19. I. Tárgyi költségmentes perben az ügygondnok díját az állam elolegezi [Pp. 74., 84. és 85. § ] 

86. § (1) A költségmentességet kérelemre a bíróság engedélyezi, és a bíróság határoz az engedélyezett 
költségmentesség visszavonása tárgyában is. 

(2) A költségmentesség, az illetékmentesség és az illetékfeljegyzési jog hatálya - jogszabály eltéro rendelkezése 
hiányában - a kérelem eloterjesztésétol kezdve a per egész tartamára, valamint a végrehajtási eljárásra is kiterjed. A 
költségmentesség vagy az illetékmentesség a végrehajtási eljárás során le nem rótt illetékek, valamint az állam által 
elolegezett költségek viselése alól a feleket nem mentesíti. 

(3) A költségmentesség, az illetékmentesség, valamint az illetékfeljegyzési jog nem érinti az ellenfél javára 
megítélt perköltségek, továbbá a végrehajtási eljárás során a felek által lerótt illetékek és elolegezett költségek 
(végrehajtási költségek) megtérítésének kötelezettségét. 

A §-hoz írt magyarázatot lásd a Pp. 88. §-ánál. 
BH2003. 25. A tárgyi illetékfeljegyzési jog nem mentesíti a bíróságot a költségkedvezmény megadására és a 
pártfogó ügyvéd kirendelésére irányuló kérelem elbírálása alól. [Pp. 86-87. §-ok, 121. §]. 
BH2000. 505. A bírósági meghagyással szembeni szabályos ellentmondás hiányában - pl. az illetéklerovás 
hiánya esetén - nem a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának, illetoleg a per megszüntetésének, 
hanem a Pp. 95. §-a (2) bekezdése alkalmazásának van helye [Pp. 86. § (2) bek., 95. § (2) bek., 130. § (1) bek. 
j) pont, 136/A. § (1)-(2) bek., 148. §, 157. § a) pont, 270. § (2) bek.]. 
BH1999. 81. II. A keresetindításkor megfizetett (lerótt) eljárási illeték a perköltség része, ezt - az egyébként 
személyes illetékmentességet élvezo - pervesztes fél ilyen címen az ellenérdeku félnek köteles megfizetni [Pp. 
75. § (1) bek., 78. § (1) bek., 86. § (3) bek., 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bek., 38. § (1) bek., 42. § (1) bek. a) 
pont, 74. § (2) bek.] 
BH1998. 299. II. Az elsofokú bíróságnak a költségmentesség engedélyezése iránti kérelem tekintetében 
alakszeru határozatot kell hoznia. Ennek elmulasztása, ugyanakkor a kérelem de facto teljesítése (pl. költség, 
jegyzék kiállítása és annak az iratokhoz csatolása) esetén a le nem rótt illeték fizetésére a - ténylegesen 
mentességben részesült - fél nem kötelezheto [Pp. 84. § (1) bek., 86. § (1) bek., 253. § (3) bek., 1990. évi 
XCIII. tv. 56. § (1) bek., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 12. § (3) és (5) bek., 16. § a) pont]. 
BH1997. 232. Amennyiben a személyesen eljáró fél a tárgyi illetékfeljegyzési jogú perben keresetleveléhez a 
vagyoni, jövedelmi viszonyait tartalmazó nyomtatványt csatolt, a bíróság köteles tájékoztatni, hogy 
költségmentességet csak erre irányuló kérelemre engedélyezhet [Pp. 3. § (1) bek., 86. § (1) bek., 95. § (1) 
bek., 1990. évi XCIII. tv. 39. § (1) bek., 62. § (1) bek.]. 
BH1994. 560. Az illetékfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelmet - ha ezt a bíróság nem találja 
teljesíthetonek - végzéssel el kell utasítania. Ez ellen a végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. A 
keresetet (viszontkeresetet) idézés kibocsátása nélkül elutasítani, vagy a fellebbezést hivatalból elutasítani 
csak a végzés jogerore emelkedése után - ha addig az érintett fél illetéklerovási kötelezettségének nem tesz 
eleget - lehet [1990. évi XCIII. tv. 60. § (1) bek., 64., §, Pp. 86. § (1) bek., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 5. § (2) bek., 
16. § a) pont]. 
BH1992. 110. II. A másodfokú eljárás során engedélyezett költségmentesség hatálya kiterjed a még le nem 
rótt kereseti és fellebbezési illetékre is [Pp. 86. §. (2) bek.]. 
BH1983. 159. II. A költségmentesség vagy az illetékmentesség a végrehajtási eljárás során le nem rótt 
illetékek, valamint az állam által elolegezett költségek viselése alól a feleket nem mentesíti [16/1976. (XII. 
31.) IM sz. r. 9. §, Pp. 86. § (2) bek.]. 



BH1983. 75. II. A költségmentesség és illetékmentesség hatályának a végrehajtási eljárásra való kiterjedése 
nem mentesíti a felet a végrehajtási eljárás során lenem rótt illetékek, valamint az állam által elolegezett 
költségek viselése alól [Pp. 86. § (2) bek.]. 

87. § (1) Költségmentesség esetén a bíróság az ügy vitelére a fél kérésére pártfogó ügyvédként a bíróság 
székhelyén muködo ügyvédet vagy ügyvédi irodát rendel ki, feltéve, hogy a kirendelés az ügy körülményeire 
tekintettel szükséges. 

(2) A pártfogó ügyvéd a fél képviseletét a megkeresett bíróság és a másodfokú bíróság elotti eljárásban ellátni nem 
köteles, kivéve ha ezek székhelye az elsofokú bíróságéval azonos. Az elobbi esetben a fél vagy a kirendelt pártfogó 
ügyvéd a helyszínen való eljárásra másik pártfogó ügyvéd kirendelését kérheti. 

(3) A pártfogó ügyvéd az ot megilleto díjakat a perköltségben elmarasztalt ellenféltol közvetlenül behajthatja. 
A §-hoz írt magyarázatot lásd a Pp. 88. §-ánál. 
BH2003. 120. Nem sért eljárási szabályt a bíróság, ha a fél kérelme ellenére a jogvita jellegének, a felek 
személyében rejlo körülményeknek a mérlegelése alapján nem rendel ki pártfogó ügyvédet [Pp. 87. § (1) 
bek.]. 
BH2003. 25. A tárgyi illetékfeljegyzési jog nem mentesíti a bíróságot a költségkedvezmény megadására és a 
pártfogó ügyvéd kirendelésére irányuló kérelem elbírálása alól. [Pp. 86-87. §-ok, 121. §]. 
BH2000. 361. Ha a bíróság által kirendelt pártfogó ügyvédet a fél nem veszi igénybe, az emiatt jogi képviselo 
ellenjegyzése nélkül benyújtott felülvizsgálati kérelem hatálytalan, azt a bíróság hivatalból elutasítja [Pp. 
73/A. §, 73/B. §, 87. § (1) bek., 237. §, 275/B. §]. 
BH1997. 129. I. Székhelyazonosság esetén a pártfogó ügyvéd a képviseletet a másodfokú eljárás során is 
köteles ellátni, így a részére kézbesített idézés szabályszeru [Pp. 270. § (1)-(2) bek., 70. § (2) és (4) bek., 87. § 
(1)-(2) bek., 97. §, 243. § (1), (3) bek.]. 

88. § A költségmentesség elofeltételeire, engedélyezésére, valamint visszavonására vonatkozó szabályokat, 
továbbá a költségmentességgel kapcsolatos egyéb eljárási rendelkezéseket, ideértve az elolegezett költségek 
behajtásának szabályait is, az igazságügyminiszter az érdekelt miniszterekkel egyetértve állapítja meg. 

A Pp. 85-88. §-ai a személyes költségmentességi (illeték-feljegyzési jog) kérelemre, annak engedélyezésére, 
megvonására, a kedvezmény hatályára vonatkozó alapveto szabályokat tartalmazzák. A Pp. 88. § 
felhatalmazása folytán e szabályokat a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet rendelkezéseivel együttesen kell 
alkalmazni. 
A kérelem eloterjesztésére jogosultak alatt nemcsak a feleket, de a beavatkozót is érteni kell [Pp. 84. § (4)]. 
Külföldi felet (beavatkozót) nemzetközi szerzodés vagy viszonosság hiányában csak a tárgyi költség-, és 
illetékmentesség, a tárgyi illeték-feljegyzési jog és az illeték mérséklésének kedvezménye illeti meg. 
Az ún. hágai perjogi egyezményben (Lásd: a polgári eljárásra vonatkozó, Hágában 1954. március 1-jén kelt 
nemzetközi egyezmény kihirdetésérol szóló 1966. évi 8. törvényereju rendelet) részes tagállamok 
állampolgárai az egyezmény 20. Cikkének értelmében ugyanolyan feltételekkel részesíthetok polgári perben 
személyes költség- és illetékmentességben, mint a belföldi felek. Ilyen esetben a külföldi fél a saját lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes hatóságtól szerzi be az ún. vagyontalansági bizonyítványt 
(egyezmény 21. Cikk). Hasonló rendelkezéseket tartalmaznak a kétoldalú jogsegélyegyezmények is. 
A törvény erejénél fogva kizárt a személyes költségmentesség engedélyezése a cégeljárásban, az elozetes 
bizonyítás során, és - a fellebbezési eljárást kivéve - a közjegyzoi eljárásban [6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 4. 
§ a), b), d)]. Jogi személy esetében a törvény a 2000. január 1. napját követoen indult ügyekben már - a Pp. 
85. § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezésével - nem zárja ki a költségmentesség engedélyezését. 
A rosszhiszemu, a nyilvánvalóan eredménytelen perlés, valamint a kizárólag a mentességgel történo perlést 
célzó engedményezés esetén a felet akkor sem illeti meg a személyes költség - vagy illeték-feljegyzési jog, ha 
annak a jogszabályi elofeltételei adottak [Pp. 85. § (3); Itv. 61. § (2)]. Az illetéktörvény zárja ki az illeték-
feljegyzési jog engedélyezését az Itv. 61. § (4) bekezdésének a)-c) pontjaiban szabályozott eljárásokban. A 
gyakorlat e körben cégeljárás alatt a törvényességi felügyeleti eljárást is érti (GK 70. számú állásfoglalás) 
A kérelem 
A Pp. 86. § (1) bekezdésébol kitunoen a mentesség csak kérelemre engedélyezheto, e körben a bíróság 
hivatalbóli eljárására nincs lehetoség. 
A személyes költségmentesség iránti kérelem az ahhoz kapcsolódó kedvezmények közül a Pp. 84. § (1) 
bekezdésének a)-c) pontjaiban foglaltakra külön hivatkozás nélkül terjed ki. Ha azonban a fél pártfogó 
ügyvédre is igényt tart, erre nézve határozott kérelmet kell eloterjesztenie. Ilyen kérelem hiányában a bíróság 
pártfogó ügyvédet a személyes költségmentesség engedélyezése esetén sem rendelhet ki. 



A kérelem benyújtásának kötelezo kelléke a jövedelmi, vagyoni viszonyokat és személyi körülményeket 
igazoló, a 2/1968. (I. 24.) IM rendeletben szabályozott módon kitöltött és igazoltatott (a rendelet 1. számú 
mellékletének megfelelo) nyomtatványok csatolása. 
A Pp. 85. § (1) bekezdésében és az Itv. 61. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a kérelemben a fél az 
együttélo házastársa, valamint - ha róla a szüloje köteles gondoskodni - szüloje jövedelmi és vagyoni 
viszonyait is az elozoek szerint igazolni köteles. Kivétel ez alól, ha az igazolással érintett személy a kérelmezo 
perbeli ellenfele, beavatkozó esetén pedig a peres felek valamelyike. E rendelkezések alkalmazása során 
gondoskodásra köteles szülonek együttélo szülok esetén mindkettojüket, különváltan élo szüloknél a gyermeket 
ténylegesen gondozó szülot kell érteni. Ez utóbbi esetben a másik szülo által fizetett tartásdíjat a gondozó 
szülo jövedelménél fel kell tüntetni. A gondoskodásra kötelezettség a törvényen alapuló [Csjt. 69/A. §, Csjt. 
60. § (2), Csjt. 62. § (1)], illetve a gyermek és a szülo között létrejött szerzodésen alapuló tartási, gondozási 
kötelezettséget jelenti. Ha a szülo a nagykorú, tanulmányokat nem folytató gyermekének rendszeresen vagy 
esetenként támogatást nyújt, e rendelkezés alkalmazása során akkor sem tekintheto a gyermek gondozására 
köteles személynek, ha e juttatása szolgál a gyermek tényleges megélhetésének fedezésére. Gondoskodásra 
köteles személy alatt csak a szülot vagy mostohaszülot lehet érteni. Ha a Csjt. értelmében a gondoskodás 
kötelezettsége mást (pl. nagyszülot, testvért) terhel, e személy jövedelmi és vagyoni viszonyaira az igazolás 
kötelezettsége nem terjesztheto ki. Az e személyek által nyújtott szolgáltatás értékét a fél saját jövedelménél 
kell figyelembe venni. 
Jogi személy a kérelméhez nem e nyomtatványt, hanem a bankszámláját vezeto pénzintézet által kiállított, 15 
napnál nem régebbi számlaegyenleget köteles csatolni. Ha a jogi személynek több pénzintézetnél kezelt 
számlája van, az igazolás csatolása ezekre is kiterjed. Az egyenlegek csatolását meghaladóan írásban 
nyilatkozni kell arra is, hogy a jogi személy az igazoltat meghaladóan más pénzintézetnél kezelt 
bankszámlával nem rendelkezik [2/1968. (I. 24.) IM rendelet 1. § (4)]. Általános hibának mondható, hogy e 
nyilatkozat megtételét a kérelmezok elmulasztják, s annak pótlására a bíróság a felet a döntése elott nem hívja 
fel. Ha a bíróság szükségesnek ítéli, a jogi személyt felhívhatja a vagyoni helyzetének igazolására, illetve hat 
hónapra visszamenoleges bankszámla egyenleg csatolására. Ha a jogi személy a felhívásban foglalt 
kötelezettségét elmulasztja, a bíróság érdemi vizsgálat nélkül utasítja el az illetékfeljegyzési jog iránti 
kérelmet. 
A kérelem eloterjesztésének idopontja és hatálya 
A kérelem benyújtásának idobeli szabályai eltéroek a felperes illetve az alperes esetében 
A személyes költségmentesség iránti kérelmét a felperes a per megindítása elott [6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 
5. § (2)-(3)], a keresetlevél benyújtásakor, illetve az elso fokú eljárás bármely szakában, az illeték-feljegyzési 
jog iránti kérelmét pedig a keresetlevél benyújtásával egyidejuleg vagy az illetékfizetési kötelezettséget kiváltó 
eljárási cselekménye megtételekor terjesztheti elo. Az elso fokú eljárást befejezo határozat meghozatala után 
a másodfokú eljárásban, felülvizsgálati kérelmi vagy végrehajtási eljárásban a felperes csak akkor terjeszthet 
elo ilyen kérelmet, ha az engedélyezés feltételei utóbb következtek be [6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 10. § (1) 
c)]. 
Az alperes a költségmentességi kérelmét a fizetési meghagyás vagy bírósági meghagyás elleni 
ellentmondásában, illetve legkésobb a fellebbezésében, az illeték-feljegyzési jog iránti kérelmét pedig az 
illetékfizetési kötelezettséggel járó beadvány eloterjesztésekor (viszontkereset, fellebbezés) nyújthatja be 
[6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 5. § (2)]. 
Az elso fokú eljárást befejezo határozat meghozatala után az alperes csak akkor részesítheto személyes 
költségmentességben, ha annak feltételei utóbb következtek be, vagy az elso fokú eljárás során ismeretlen 
helyen tartózkodott, illetve a fizetési vagy bírósági meghagyással szemben nem élt ellentmondással [6/1986. 
(VI. 26.) IM rendelet 10. § (1) a)-c)]. 
A kérelem benyújtásának idopontja és a mentesség hatálya között szoros az összefüggés amennyiben a 
kérelem benyújtását megelozo idore az engedélyezett mentesség nem terjed ki [Pp. 86. § (2); 6/1986. (VI. 26.) 
IM rendelet 5. § (5)]. Ez alól kivételt a jogszabály csak a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 10. § a) és b) 
pontjaiban szabályozott feltételek megléte esetén tesz (az eljárás során ismeretlen helyen tartózkodott a fél, 
illetve az alperes a fizetési, illetve bírósági meghagyással szemben ellentmondással nem élt). 
A kérelem elbírálásának feltételei 
A kérelem érdemi elbírálása elott a bíróság kötelessége, hogy ellenorizze a jogszabály által megkívánt 
kellékek meglétét. Ha a kérelem a rendeletben foglalt feltételeknek nem felel meg vagy részben hiányos, a 
bíróságnak e hiány pótlására a felet fel kell hívnia és nincs lehetosége arra, hogy a kellékhiányra alapítva a 
kérelmet mint érdemben megalapozatlant utasítsa el. A hiánypótlásra engedélyezett határido elmulasztásának 



jogkövetkezményére a felet a végzésben figyelmeztetni kell. A figyelmeztetés elmaradása esetén a bíróság e 
jogkövetkezményt akkor sem alkalmazhatja, ha a fél határido alatt a hiányt nem pótolta. 
A kérelem teljesítéséhez szükséges jövedelmi és vagyoni feltételeket a személyes költségmentesség esetében a 
6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 6. §-a szabályozza. A gyakorlat az (1) bekezdés rendelkezéseit a személyes 
költségmentesség kötelezo, míg a (2) bekezdésben foglaltakat a mérlegelésen alapuló engedélyezés 
szabályaként nevesíti, bár e megkülönböztetés pontatlan. A bíróságnak ugyanis a 6/1986. (VI. 26.) IM 
rendeletben eloírtakon felül a kérelem elbírálásakor a kérelmezo által érvényesített perbeli igényt is 
vizsgálnia kell. Ennek nemcsak a Pp. 85. § (3) bekezdésének alkalmazása körében, de más esetben is 
jelentosége van, illetve lehet. Ha például a fél nagyösszegu kölcsön követelést érvényesít, amelyet rövid 
lejáratra nem sokkal a perindítás elott nyújtott, vagy megállapítható, hogy az ot megilleto követelés 
jelentosnek minosítheto részét a perindítás elott megkapta, e tény akkor is a költségmentességi kérelem 
elutasítását indokolhatja, ha egyébként a fél a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 6. § (1) bekezdésében írt 
elofeltételek meglétét igazolta. Az (1) bekezdés rendelkezése ezért csak általában - és nem kivétel nélkül - 
tekintheto az engedélyezés kötelezo esetének. 
Általában kötelezo a költségmentesség engedélyezése, ha a fél igazolt jövedelmi és vagyoni viszonyai 
megfelelnek a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 6. § (1) bekezdésében írt együttes feltételeknek. A jövedelem 
körében irányadó, a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj legkisebb összege 2000. január 1. 
napjától 16 600 Ft. 
A vagyoni körben a tárgyakra történo jogszabályi utalásból egyértelmu, hogy az csak ingóságot jelent. Ha a 
fél ingatlan tulajdonnal (vagy résztulajdonnal) rendelkezik, annak értékétol függetlenül ot a költségmentesség 
e rendelkezés alapján nem illeti meg. 
A házastársával együttélo vagy olyan fél esetén, akinek gondozását kötelezoen a szüloje látja el, a 
feltételeknek önállóan mind a félre, mind az érintett másik személyre nézve fenn kell állnia. Nincs lehetoség 
arra, hogy a bíróság az érintettek jövedelmének vagy vagyonának egy fore eso átlagát vegye számításba. 
A személyes költségmentesség ennél az eseténél a bíróság - a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 6. § (1) 
bekezdésének és a Pp. 84. § (1) bekezdésének egyértelmu rendelkezése folytán - a fél által saját háztartásában 
nevelt kiskorú, vagy általa tartott nagykorú gyermeket nem veheti figyelembe. 
A 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 6. § (2) bekezdése a bíróságnak mérlegelési jogkörében eljárva akkor teszi 
lehetové a költségmentesség engedélyezését, ha a fél körülményei alapján a létfenntartásának veszélyeztetett 
volta állapítható meg. Az e címen történo engedélyezés kivételességére történo jogszabályi hivatkozás nem 
azonos a méltányossággal és arra utal, hogy a fél körülményei által igazolt - és nem a pusztán vélelmezett - 
esetekben juthat csak a bíróság a létfenntartás veszélyeztetett voltának megállapítására. A rendelet nem 
részletezi a mérlegelendo egyéb körülményeket. A gyakorlatban a bíróságok e körben az igazolt jövedelmi és 
vagyoni viszonyok mellett a fél tényleges életkörülményeit vizsgálják. Ennek során jelentosége van annak, 
hogy a fél köteles-e másnak az eltartásáról is gondoskodni és ha igen, erre figyelemmel, hogyan alakul 
családjában az egy fore eso jövedelem. De mérlegeli a bíróság a fél személyében rejlo olyan körülményeket 
is, amelyek az átlagostól eltéro magasabb állandó kiadást jelentenek (pl. a fél beteg és rendszeres 
gyógykezelésre szorul), de figyelembe veszi a fél jövedelmét terhelo átlagos és rendszeres havi rezsi-költséget 
is. A vagyoni helyzet körében általában azt kell mérlegelni, hogy a vagyon értéke és összetétele nem teszi-e 
indokolttá, hogy a fél azok részbeni értékesítésével a megélhetése költségeit kiegészítse;, hogy e vagyon 
hasznosításával a fél jut-e jövedelemhez és ha nem, akkor van-e elfogadható magyarázat a fél helyzetében 
ennek elmaradása. Önmagában a fél ingatlan tulajdonnal rendelkezése a költségmentesség e címen történo 
kivételes engedélyezésének nem akadálya különösen akkor, ha az átlagos méretu és értéku ingatlan egyúttal a 
fél lakóhelye, vagy ha például a kérelmezonek haszonélvezettel terhelt és a haszonélvezo által használt 
ingatlan tulajdona van. 
Személyes illeték-feljegyzési jogot a bíróság mérlegelése alapján és akkor engedélyezhet, ha a lerovandó 
illeték összegének és a kérelmezo jövedelmi - vagyoni viszonyainak egybevetésével az elozetes megfizetés 
aránytalan megterheléssel járó voltát állapítja meg [Itv. 60. § (1)]. Az illetéktörvény hivatkozott 
rendelkezésének második mondatrésze e mérlegeléshez ad iránymutatást azzal, hogy maga a törvény rögzíti a 
jövedelem és illeték arányában azt a mértéket, amely mellett a kérelem e szempontból alaposnak tekintheto 
(az együttélo házastársak és eltartott kiskorú gyermekeik elozo évi egy fore eso teljes adóköteles jövedelme 
negyedrészét a lerovandó illeték meghaladja). Ebben az esetben sem mellozheti a bíróság a kérelmezo 
vagyoni viszonyainak vizsgálatát, s csak a jövedelem és vagyoni helyzet együttes mérlegelésének 
eredményeként dönthet a kérelem teljesítése vagy megtagadása felol. 
A bíróság az érdemi döntésénél a kérelemben, annak mellékleteiben foglaltakon kívül a köztudomás vagy 
hivatalos tudomása szerinti adatokat és tényeket is figyelembe veheti. A fél a vagyoni, jövedelmi, családi 



viszonyait érinto kérdésekben büntetojogi felelossége mellett teszi meg nyilatkozatát [2/1968. (I. 24.) IM 
rendelet 3. § (1)], ezért a bíróság az abban foglaltaktól eltéro megállapítást feltételezésre vagy 
életszerutlenségre hivatkozással nem, csak a közölt adat valótlanságát egyértelmuen bizonyító tény 
ismeretében tehet, amelyet a végzése indokolásának részletesen tartalmaznia kell. 
A bíróság döntése 
A kérelem tárgyában végzéssel az elso fokú bíróság határoz akkor is, ha a fél a fellebbezésével egyidejuleg 
terjeszti elo a mentesség iránti kérelmét [6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 10. § (2)]. 
A kérelemnek helyt adó végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. 
A bíróság a mentességi kérelmet elutasító végzést hoz ha a fél a hiánypótlási kötelezettségének határido alatt 
nem tett eleget, míg végzésében megtagadja a kérelem teljesítését 
- ha annak érdemi (vagy idobeli) elofeltételei nem állnak fenn, vagy 
- ha a jogszabály a mentesség megadását kizárja. 
Itt megjegyezzük, hogy a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 7. § (2) bekezdésének rendelkezésével szemben szinte 
kivétel nélkül a bíróságok ez utóbbi esetekben is a kérelem megtagadása helyett annak elutasításáról 
rendelkeznek. 
Az elutasító, illetve megtagadó végzés ellen külön fellebbezésnek van helye (6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 16. 
§ a)], ezért az ilyen végzését a bíróság indokolni köteles. Ha a másodfokú vagy felülvizsgálati eljárásban hoz 
a bíróság ilyen tartalmú végzést, az ellen a fél fellebbezéssel nem élhet, de kifogást (Pp. 259/A. §) 
eloterjeszthet. A fellebbezés és a kifogás illetékmentes [Itv. 57. § (1) b)]. 
Az elutasítás vagy megtagadás jogkövetkezménye, hogy a fél köteles a meg nem fizetett illeték pótlására. A 
6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 7. § (2) bekezdésének egyértelmu rendelkezésével szemben a bíróságok gyakran 
a felet a 8 naptól eltéro határido megjelölésével és úgy hívják fel az illeték lerovására, hogy a végzés nem 
tartalmazza azt, hogy e határido csak a végzés jogerore emelkedését követoen kezdodik. A felet a bíróságnak 
figyelmeztetnie kell a határido elmulasztásának jogkövetkezményére is [elutasítás vagy az Itv. 65. § (2) 
bekezdése szerinti leletezés]. 
A pártfogó ügyvéd kirendelése iránti kérelem felol a bíróság a Pp. 87. §-ának rendelkezései szerint dönt. Míg 
a költségmentesség tényéhez a Pp. 84. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban szabályozott kedvezmények 
(mentességek) automatikusan kapcsolódnak, a pártfogó ügyvédre a költségmentes félnek nincs alanyi joga. Az 
ügy körülményeinek mérlegelése során a bíróság nemcsak a jogvita jellegét, jogi megítélése nehézségi fokát, 
de a fél személyében rejlo körülményeket is vizsgálja. Ha a fél ez utóbbi okok miatt nem képes a személyes 
eljárásra, a bíróság azt is mérlegeli, hogy adott esetben a pártfogó ügyvéd kirendelése helyett - ha annak 
feltételei fennállnak - nem indokoltabb-e a Pp. 2. § (1) és (4) bekezdése alapján az ügyész megkeresése a 
perbeni fellépésre. 
A pártfogó ügyvéd jogállása a meghatalmazott ügyvédével azonos azzal, hogy a bíróság székhelyén kívüli 
eljárásra nem köteles, illetve a kirendelés hatálya - székhelyazonosság hiányában - a másodfokú eljárásra 
nem terjed ki (BH1997. 129.). Pártfogó ügyvéd esetében a meghatalmazást a bíróság kirendelo végzése 
pótolja. 
A kirendelt pártfogó ügyvéd köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. Ilyen esetben a pártfogó 
ügyvédet fel kell menteni. A pártfogó ügyvéd a jelenleg hatályos jogszabály szerint [1983. évi 4. törvényereju 
rendelet 16. § (2)] kérheti a felmentését ez alól, ha az irodája székhelyén kívüli eljárással jár annak ellátása. 
Az 1998. július hó 1. napjától hatályos 1998. évi XI. törvény 34. § (3) bekezdése értelmében a felmentés iránti 
kérelem alapítható a kamara muködési területén kívüli eljárás tényére vagy olyan körülményre, amely a 
kirendelés ellátását akadályozza. A bíróságnak a fenti kérelmek megalapozottsága esetén, valamint a 
költségmentesség megvonásakor kell a felmentésrol határoznia. Ugyancsak felmenti a bíróság a pártfogó 
ügyvédet, ha a fél jelenti be, hogy az eljárás további szakában nem tart igényt e képviseletre, vagy alapos 
okkal kéri a pártfogó ügyvéd felmentését [1998. évi XI. törvény 34. § (3)]. 
A pártfogó ügyvéd díjazására a 3/1984. (V. 27.) IM rendelet vonatkozik. 
A mentesség felülvizsgálata, megvonása, a tárgyi mentesség fenn nem állásának megállapítása a bíróság 
hivatalbóli kötelessége és kizárólagos hatásköre [Pp. 86. § (1)] 
Felülvizsgálatra köteles a bíróság az eljárás folyamán (ide értve a fellebbezési és felülvizsgálati eljárást is) 
akkor, ha olyan adat merül fel, amely a feltételek meglétének hiányára vagy az eljárás folyamán történo 
megszunésére utal. Ettol függetlenül a bíróság az eljárás jogeros befejezéséig évente, végrehajtás esetén 
pedig akkor köteles e felülvizsgálatra, ha a határozat jogerore emelkedésétol a végrehajtási kérelem 
eloterjesztéséig több mint egy év eltelt. Ha szükséges, a bíróság a felet az igazolások ismételt csatolására is 
felhívhatja és az indokolt körben hivatalból bizonyítást is lefolytathat [6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 8. § (1)-
(2)]. 



Végzéssel - az eljárás megindításáig visszaható hatállyal - megvonja a bíróság a mentességet a féltol, ha a 
felülvizsgálat eredményeként azt állapítja meg, hogy annak feltételei az engedélyezéskor sem álltak fenn, vagy 
a fél felhívás ellenére nem tett eleget az ismételt igazolás csatolási kötelezettségének. Ha a megvonásra azért 
kerül sor, mert a feltételek késobb megszuntek, a megvonás hatálya ettol az idoponttól áll be. 
A megvonásról rendelkezo végzés ellen a fél illetékmentes fellebbezéssel élhet [6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 
16. § b); Itv. 57. § (1) b)]. Ha a megvonásról a másodfokú vagy felülvizsgálati eljárásban dönt a bíróság, a 
felet a kifogás joga (Pp. 259/A. §) illeti meg. 
A megvonás jogkövetkezménye, hogy a fél a végzés jogerore emelkedésétol számított 8 napon belül köteles a 
megvonás hatályától esedékes illetékek lerovására és az állam által elolegezett valamennyi költség 
végrehajtás terhével történo megfizetésére [6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 8. § (3)]. 
Nem rendelkezik arról a jogszabály, hogy a bíróságnak kell-e és ha igen, milyen alakszeruség mellett 
határozatot hoznia akkor, ha a felülvizsgálat a mentesség változatlan fennállását megállapító eredménnyel 
zárul. Az nyilvánvaló, hogy az iratokból ki kell tunnie, hogy a bíróság eleget tett a jogszabályi 
kötelezettségének. Miután az e körben tett bírósági megállapítás ellen jogorvoslatnak nincs helye, a bíróság a 
felülvizsgálat tényét és eredményét alakszeru határozat nélkül (hivatalos feljegyzés formájában) rögzítheti, de 
nem kifogásolható az sem, ha e tárgyban végzést hoz. 
Ha az eljárás során derül ki, hogy a tárgyi költségmentesség vagy a tárgyi illeték-feljegyzési jog feltételei nem 
álltak fenn, a bíróság ezt megállapító végzést hoz. A végzés elleni fellebbezés (vagy kifogás) jogára, a 
megállapítás jogkövetkezményeire a megvonással azonos szabályok vonatkoznak [6/1986. (VI. 26.) IM 
rendelet 11. §, 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 16. § c)], s attól a bíróság sem méltányosságból, sem más okból 
nem térhet el. A gyakorlatban nem egy esetben fordul elo, hogy a tárgyi költségmentesség vagy tárgyi illeték-
feljegyzési jog fennállására történo téves hivatkozás miatt a fél nem terjeszt elo személyes költségmentesség 
vagy illeték-feljegyzési jog iránt kérelmet, holott annak elofeltételei adottak voltak. Kérdés tehát, hogy ha a 
bíróság utóbb megállapítja a tárgyi mentesség fennállásának hiányát, a fél - megalapozott kérelme esetén - a 
perindításig visszaható hatállyal részesítheto-e személyes mentességben A gyakorlat egységes abban, hogy 
ilyen esetben a személyes mentességi kérelem benyújtásának elmaradása nemcsak a fél, de a bíróság hibájára 
is visszavezetheto, mert a tárgyi mentességre hivatkozás téves voltát annakidején nem ismerte fel. Ez az 
indoka annak, hogy a bíróságok ilyen esetben az indokolt személyes mentességet akkor is az eljárás 
megindításáig visszaható hatállyal engedélyezik, ha annak jogszabályi elofeltételei hiányoznak. A tárgyi 
mentesség fenn nem állásának jogkövetkezményét ilyenkor a bíróság csak abban a körben vonja le, amelyre 
az utólag engedélyezett személyes mentesség nem terjed ki (pl. tárgyi költségmentesség hiányában a fél csak 
illeték-feljegyzési jog kedvezményben részesült, ezért az állam által elolegezett költségek megtérítésére 
kötelezése nem mellozheto). 
A mentesség folytán elolegezett illeték és költség viselésérol a bíróság a perköltség viselésének szabályai 
szerint rendelkezik [6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2)] az alábbi kivételekkel 
- Egyezség esetén a pervesztesség - és nyertesség arányában, ennek megállapíthatatlansága esetén, illetve ha 
a bíróság a perköltség felol a határozathozatalt mellozte, a felek azonos arányban kötelesek az elolegezett 
illeték és költség megfizetésére. 
- Ha a per megszüntetésére a keresettol elállás, illetve erre irányuló közös kérelem folytán kerül sor és a felek 
megállapodtak az elolegezett illeték és költség viselésérol a megállapodás szerint, ha a felperes okirattal 
igazolja, hogy az elállást vagy közös kérelmet a keresetlevél benyújtása utáni alperesi teljesítés vagy 
elismerés indokolta - az alperes, minden más esetben a felperes köteles megfizetni. 
A költségmentes fél a teljes vagy részleges pervesztessége esetén az illeték és az állam által elolegezett 
költségek viselésére - a Pp. 84. §-nál ismertetett kivételektol eltekintve - nem kötelezheto. 
BH1997. 444. A kereseti követelés jogcímének ismételt megváltoztatása - egyéb feltételek hiányában - nem 
nyújt alapot az illetékfeljegyzést jog megvonására [Pp. 85. § (3) bek., 88. §, 1990. évi XCIII. tv. 61. § (2) bek., 
6/1986. (VI. 26.) IM r. 8. § (1) bek., 16/A. § (1) bek.]. 

Perköltségbiztosíték 

89. § (1) A külföldi felperes a perrel felmerülo költségek fedezése céljából az alperes kívánságára biztosítékot 
köteles adni, kivéve ha: 

a) a magyar állam által kötött nemzetközi megállapodás másként rendelkezik, vagy eltéro viszonossági gyakorlat 
áll fenn; 

b) a felperesnek az alperes által elismert követelése elegendo biztosítékul szolgál, vagy 
c) a felperest a bíróság teljes költségmentességben részesítette (84. §). 



(2) A viszonosság fennállása tekintetében az igazságügyminiszter nyilatkozata irányadó. 
A perköltség-biztosíték intézménye azt a célt szolgálja, hogy az alperesnek pernyertessége esetére 
megkönnyítse a külföldi felperest terhelo és ot megilleto perköltség (részperköltség) kiegyenlítését és ne 
kelljen hosszadalmas végrehajtási eljárást kezdeményeznie a behajtásra. 
Az (1) bekezdés értelmében a bíróság e kérdésben hivatalból nem, csak az alperes kérelmére dönthet a 
külföldi felperes által indított perben. Bár a törvény arról külön nem rendelkezik, e szabályokat - a feltételek 
megléte esetén - a viszontkeresetre is megfeleloen alkalmazni kell. 
Külföldinek a nem magyar állampolgár, illetve a külföldi jogi személy fél tekintendo. A magyar állampolgár 
akkor sem minosül külföldinek, ha ténylegesen külföldön él (BH1990. 453.). Ha az egységes pertárs 
felperesek (vagy viszontkeresetet eloterjeszto alperesek) között bel - és külföldi fél is szerepel, az érintett 
külföldi fél a belföldi pertárs (vagy pertársak) létére figyelemmel nem mentesül e kötelezettsége alól. Nincs 
jelentosége a külföldi felet terhelo perköltség-biztosíték adásának kötelezettsége szempontjából annak, hogy 
az ellenérdeku fél bel- vagy külföldi személy-e (BH1994. 606.) 
A perköltség-biztosíték adásának kötelezettsége alóli kivételeket az a)-c) pontok határozzák meg. Ilyen 
rendelkezést tartalmaz például az ún. hágai perjogi egyezmény (kihirdette az 1966. évi 8. törvényereju 
rendelet) 17. Cikke, amely a szerzodésben részes valamennyi államra nézve kötelezoen írja elo, hogy a másik 
szerzodo állam állampolgára felperesként vagy beavatkozóként lép fel a bíróság elott, azért mert külföldi, 
biztosítékadásra nem kötelezheto. 
A mentesülést eredményezo feltételek meglétét a bíróság hivatalból köteles vizsgálni. A c) pont rendelkezése - 
miután a hatályos 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet a korábbi szabályban ismert teljes és részleges 
költségmentesség intézményét nem tartotta fenn -, helyesen a személyes költségmentességben részesítésre 
vonatkozik. Tárgyi költségmentesség esetén a perköltség-biztosíték letétele alól a külföldi csak akkor 
mentesül, ha azt nemzetközi szerzodés vagy viszonossági gyakorlat teszi lehetové [Pp. 89. § (1) a), Pp. 85. § 
(4)]. 
A kérelemrol a bíróság végzéssel határoz. Ha a kérelemnek helyt ad, a külföldi felet megfelelo határido 
kituzésével kötelezi a meghatározott perköltség-biztosíték letét útján történo teljesítésére. Ha a külföldi fél e 
kötelezettségét elmulasztja, a bíróság a pert - az ellenérdeku fél kérelmére - megszünteti [Pp. 157. § c)]. Ilyen 
kérelmet azonban a fél csak az érdemi ellenkérelme eloterjesztése elott terjeszthet elo. Ha azonban a 
biztosítékadási kötelezettség ezt követoen keletkezett vagy arról a fél csak késobb szerzett tudomást, a fél ez 
utóbbi idopontban is jogosultan kérheti a per megszuntetését [Pp. 158. § (4)]. A kérelmet elutasító vagy 
annak helyt adó végzés ellen a Pp. 92. § értelmében külön fellebbezésnek van helye. Kizárt viszont a 
fellebbezés a perköltség-biztosíték összege tekintetében. 
A másodfokú eljárásban - kérelemre - a bíróság további biztosíték adására csak a külföldi fél fellebbezése 
esetén kötelezheti e felet akkor, ha az ellenérdeku fél kimutatja, hogy a már megítélt követelés nem fedezi a 
költségeket. A kimutatás tartalmilag a költségek felszámítását és szükséghez képest igazolását jelenti. A 
további biztosíték letételére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezménye a fellebbezés 
elutasítása de csak abban az esetben, ha az ellenérdeku fél ezt kéri (Pp. 242. §). A másodfokú bíróság 
elutasító vagy további biztosítékadást elrendelo végzése ellen fellebbezésnek nincs helye, a fél azonban 
kifogással (Pp. 259/A. §) élhet. Az összegszeruséget érintoen kifogásnak nincs helye. 
BH2003. 26. A perköltség-biztosíték letétbe helyezése alóli mentesülést csak az egyértelmu "elismerés" 
alapozhatja meg [Pp. 89. § (1) bek. b) pont]. 
BH2001. 288. A perköltség-biztosíték letétele alóli mentesség csak a természetes személy felperest vagy 
beavatkozót illeti meg. A jogi személy felperes ilyen mentességben nem részesülhet [Pp. 89. § (1) bek., 1996. 
évi 8. tvr-rel kihirdetett Hágai Nemzetközi Egyezmény III. fejezet 17. cikkelye]. 
BH1994. 606. I. A devizagazdálkodásról szóló szabályok alkalmazása a perköltség-biztosíték adása iránti 
kérelem elbírálása során [Pp. 89. §. (1) bek., 1974. évi 1. tvr. 3. § (2) bek. a) pont]. 
BH1994. 606. II. Eltéro nemzetközi megállapodás hiányában a külföldi felperes az alperes kívánságára akkor 
is köteles perköltség-biztosítékot adni, ha pertársa belföldi személy [Pp. 51. § a) pont, 89. § (1) bek. 90. § (1) 
bek., 12/1991. (IX. 29.) IM. r. l. § d) pont]. 
BH1990. 453. II. A nem külföldi állampolgár, csupán külföldön élo magyar állampolgár felperest nem lehet 
perköltség-biztosíték adására kötelezni [Pp. 89. § (1) bek.]. 

90. § (1) A biztosíték összegét - a költségek valószínu összegének, valamint az alperes által elismert követelés 
összegének figyelembevételével - a bíróság állapítja meg, s a megállapított összeget a szükséghez képest utóbb meg 
is változtathatja. 

(2) A biztosítékot - ha a felek másképp nem állapodtak meg - készpénzben kell letétbe helyezni. 



A perköltség-biztosíték összegét a bíróság mérlegeléssel határozza meg [Pp. 90. § (1)]. A költségek alatt e 
rendelkezésnél is a perköltség számításánál figyelembe veheto költségeket kell érteni (Pp. 75. §). 
Szükségessé válhat a megállapított perköltség-biztosíték összegének módosítása (felemelése vagy leszállítása) 
a kereset módosítása folytán de akkor is, ha a per során olyan változás következett be, amely lényeges 
kihatással van az ellenérdeku fél valószínu költségeinek mértékére. Indokolhatja az összegszeruség 
leszállítását az is, ha az alperes az eredetit meghaladó további követelésrészt ismer el. Az összegszeruség 
felülvizsgálatára csak a fél kérelmére kerülhet sor, a hivatalbóli eljárás e körben is kizárt. 
Ha a bíróság utóbb a perköltség-biztosíték összegét felemeli, a különbözet letétbehelyezésérol kell 
rendelkeznie. A mérték leszállításakor a bíróságnak a külföldi felet meghatározott összegben fel kell mentenie 
a perköltség-biztosíték adásának kötelezettsége alól és a letétbol vissza kell utalnia a külföldi fél számára a 
végzés folytán többletnek minosülo részt. 
E végzések ellen fellebbezésnek nincs helye (Pp. 92. §), hiszen azok kizárólag a perköltség-biztosíték 
összegszeruségét érintik. 
Ugyancsak kérelem alapján - és az ellenérdeku fél meghallgatása után - menti fel e kötelezettség alól a 
bíróság a külföldi felet, ha a biztosíték-adás feltételei idoközben - de még a kötelezettség teljesítése elott - 
megszuntek. 
Ha e feltételek a biztosíték letételét követoen szuntek meg, a bíróságnak a végzésében a biztosíték 
visszaadásáról és a letét visszautalásáról kell rendelkeznie. E végzések ellen külön fellebbezésnek van helye. 
BH1994. 606. II. Eltéro nemzetközi megállapodás hiányában a külföldi felperes az alperes kívánságára akkor 
is köteles perköltség-biztosítékot adni, ha pertársa belföldi személy [Pp. 51. § a) pont, 89. § (1) bek. 90. § (1) 
bek., 12/1991. (IX. 29.) IM. r. l. § d) pont]. 

91. § Ha a biztosíték adásának oka a per folyamán megszunik, a biztosítékot a felperes kérelmére - az alperes 
meghallgatása után - vissza kell adni, illetoleg a felperest a biztosítékadás alól fel kell menteni; ez a rendelkezés 
megfeleloen irányadó a biztosíték összegének leszállítása esetében is. 

92. § A biztosíték összege tekintetében fellebbezéssel élni nem lehet; egyébként a 89-91. §-ok alapján hozott 
határozatok ellen külön fellebbezésnek van helye. 

Lásd a Pp. 89-91. §-hoz fuzötteket. 

VII. FEJEZET 

Egyéb általános szabályok 

Beadványok 

93. § (1) A beadványokon fel kell tüntetni a bíróságot, amelyhez a beadványt intézik, továbbá a felek nevét, 
lakóhelyét és a per tárgyát, a folyamatban levo ügyekben pedig ezenfelül a bírósági ügyszámot is. 

(2) A beadványokat a per bíróságánál eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelve 
van; ha több félnek közös képviseloje (meghatalmazottja) van, részükre együttesen egy példányt kell számításba 
venni. A beadvány mellékleteinek egy-egy másolatát csatolni kell a beadvány többi példányához is. 

(3) Ügyvédi képviselet esetében az ügyvédnek a beadvány minden példányát aláírásával kell ellátnia; egyébként a 
beadvány elso példányát a 196. §-nak megfeleloen kell kitölteni. 

Ez a rendelkezés a bírósághoz címzett nyilatkozatok minimális formai és tartalmi követelményeit rögzíti, a 
peres, valamint a nem peres eljárásokra kiterjedoen. Eloírásai a felekre - és megfeleloen az eljárás más 
résztvevoire (beavatkozó, szakérto) is - irányadóak. A perrendtartás néhány beadvány esetében, speciális 
feltételekhez köti az eloterjesztést, így a keresetlevél (Pp. 121. §), a fizetési meghagyás [Pp. 315. § (1)] vagy a 
felülvizsgálati kérelem [Pp. 272. § (1), (3)] szabályozása kapcsán. 
A Pp. 93. §-ban megfogalmazott elvárások egy része az ügyintézés gördülékeny ellátását szolgálja, a 
beadvány érkeztetéséhez, illetve azonosításához fontos adatok közlésének követelményével [Pp. 93. § (1)] és 
az eloterjesztést követo intézkedések megkönnyítése érdekében [Pp. 93. § (2)]. A (3) bekezdésben írtak az irat 
hitelességét hivatottak biztosítani. 
A beadványt adott esetben nemcsak az érintett félnek, de az eljárás más résztvevojének is meg kell küldeni 
(beavatkozó, ügyész, szakérto). Ezért a példányszám meghatározásakor a Pp. 93. §-ának (2) bekezdésében 
írtakon túl erre is figyelemmel kell lenni. 
A perrendtartás az ügyvédi (jogi) képviselettel és az enélkül eloterjesztett beadványok hitelességét érinto alaki 
követelményeket eltéroen szabályozza. 



- Jogi képviselet esetében elégségesnek tekinti, ha annak minden példányát aláírja a képviselo. Ilyenkor a fél 
aláírására egyáltalán nincs szükség. 
- Ügyvédi képviselet hiányában azonban a beadvány elso példányát teljes bizonyító ereju magánokiratba kell 
foglalni (Pp. 196. §), és a félnek a másolatokat is alá kell írnia. 
A beadványok postai úton vagy személyesen juttathatók el a bírósághoz. 
A személyes átadásra ügyfélfogadási idoben a kezeloirodákban, vagy munkaido alatt bármikor, a bíróság 
bejáratánál felállított gyujtoszekrénybe helyezéssel, illetve a tárgyaláson kerülhet sor. 
A beadvány benyújtásához, határidoben való eloterjesztéséhez számos jogkövetkezmény fuzodik. Ezért 
eminens érdek, hogy azok tartalmának megjelölését és a megérkezés idopontját az iraton feltüntessék, s 
átvételük igazolható legyen. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 123/1973 (IK 1974. 1.) IM utasítás (a 
Legfelsobb Bíróság eljárása esetén az 1/1994. számú legfelsobb bírósági elnöki utasítás) e körben számos 
rendelkezést tartalmaz. Így eloírja, hogy a bírósághoz érkezett minden irat minden példányán fel kell tüntetni 
- egyebek mellett - az érkezés idejét, az elso példányra rávezetve a példányok és kelloen részletezve a 
mellékletek számát. 
Közvetlenül a munkaido vége elott átvett vagy a gyujtoszekrénybol kivett iraton az érkezési idot még aznap fel 
kell jegyezni. Ha a beadvány határidohöz kötött cselekményt tartalmaz, a postai úton eljuttatott küldemény 
borítékát a beadványhoz csatolni kell. 
Az átvétel igazolására az azt eloterjeszto, bármely ügyirat esetében jogosult, a bíróság pedig köteles. A 
beadványt átvevo dolgozónak a felzeten vagy a megszövegezett elismervényen az érkezés megjelölésére 
szolgáló bélyegzovel kell igazolnia az átvételt. A postabélyeggel ellátott elismervényt pedig, postán kell a 
félnek megküldenie. [123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás 27. §]. 
Ha az irat csatolására a tárgyaláson (személyes meghallgatáson) kerül sor, ennek a jegyzokönyvbol ki kell 
tunnie (Pp. 117. §). 
A bíró minden beadványt köteles elintézni, s ennek tényét az adott iraton feltüntetni [123/1973. (IK 1974. 1.) 
IM utasítás 15. §]. 
BH2002. 69. II. Nem lehet célszeru eljárásnak tekinteni, ha a fél az - egyébként jogveszto határidohöz nem 
kötött - adósságrendezési eljárás megindítása iránti kérelmet nem ajánlott postai küldeményként küldi meg a 
bíróságnak, hanem saját gépkocsijával közlekedve személyesen nyújtja be. Ezért az azzal kapcsolatban 
felmerült költség megfizetésére az ellenérdeku fél nem kötelezheto [Pp. 75. § (1) bek., 93. §]. 
BH1995. 119. A per megszüntetése jogszabálysérto, ha erre vonatkozólag a bíróság a felperesnek a keresettol 
távbeszélon bejelentett elállása folytán hoz határozatot [Pp. 93. §, 96. § (3) bek., 157. §, 160. § (1) bek.]. 
BH1992. 340. A felperest (jogosultat) terheli az alperes (kötelezett) lakcímének (székhelyének, telepének) 
bejelentési kötelezettsége. Az arra irányuló hiánypótlás elmulasztása esetén nincs lehetosége a bíróságnak az 
ügy érdemében való döntésre, hanem - a felperes (jogosult) elolegezett költségviselése mellett - az alperes 
(kötelezett) részére ügygondnokot kell kijelölnie [Pp. 74. §, 76. § (2) bek., 93. § (1) bek., 95. § (1) bek., 212. § 
(1) bek.]. 
BH1980. 225. Lakásszavatossági perekben a hibajegyzék csatolása a keresetlevél kötelezo kelléke [Pp. 93. § 
(2) bek., 372. § (2) bek., 373. § (1) és (2) bek.]. 

94. § (1) A keresetet, valamint a per megindítását megelozo kérelmet az ügyvéd által nem képviselt fél bármely 
helyi bíróságnál vagy a perre illetékes megyei bíróságnál is jegyzokönyvbe mondhatja. A felet ilyenkor a szükséges 
útbaigazítással is el kell látni és az esetleges hiányok pótlására (95. §) nyomban fel kell hívni; ha a fél a hiányok 
pótlását figyelmeztetés ellenére is elmulasztja, a keresetet, illetoleg a kérelmet jegyzokönyvbe kell foglalni. 

(2) A jegyzokönyvre a 93. § megfeleloen irányadó. 
(3) Ha a perre nem az a bíróság illetékes, amelyik a keresetet (kérelmet) jegyzokönyvbe vette, a jegyzokönyvet az 

illetékes bírósághoz kell áttenni. 
(4) Folyamatban levo perben szóbeli kérelmeket - feltéve, hogy a törvény másként nem rendelkezik - 

jegyzokönyvbe mondani a perbíróság, továbbá a fél lakóhelye vagy munkahelye szerint illetékes helyi bíróság elott 
lehet; az elozo bekezdések rendelkezései egyébként ilyenkor is megfeleloen irányadók. 

A polgári eljárásban a bírósághoz intézett kérelmeket, bejelentéseket vagy egyéb nyilatkozatokat írásban kell 
megtenni (lásd a Pp. 93. §-ához fuzött magyarázat) vagy a perrendtartás fenti rendelkezése szerint 
jegyzokönyvbe kell mondani. 
A jegyzokönyv elkészítésérol a peres és nem peres ügyekben egyaránt, a bíróság köteles gondoskodni. Ha a 
bíróság elott szóban eloadott kérelemrol, bejelentésrol más hatóság dönt, errol az érdekeltet a tájékoztatni 
kell [a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 123/1973 (IK 1974. 1.) IM utasítás 4. § (3)]. 
a) A bíróság jegyzokönyv készítési kötelezettsége - e tárgyú hatásköre - attól függ, hogy az eljárás 
folyamatban van-e vagy sem. 



- Ha nincs, bármely helyi (városi, kerületi) bíróság eljárhat, mint ahogy a perre illetékes megyei bíróság is. 
Illetékes megyei bíróságnak azt kell tekinteni, amelyik a kérelem vagy kereset tárgyát képezo eljárás 
lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. 
- Amennyiben a per vagy nem peres eljárás már folyamatban van a szóbeli nyilatkozat csak a perbíróság, 
illetve a fél lakóhelye vagy munkahelye szerint illetékes helyi bíróság elott veheto jegyzokönyvbe. 
Perbíróság fogalmán fellebbezés szóbeli eloadása esetén a Pp. 234. § (2) bekezdésébol kitunoen az elso fokon 
eljárt bíróságot kell érteni. A csatlakozó fellebbezés tekintetében azonban - mivel a Pp. 244. § (2) bekezdése a 
Pp. 93. §-ára, valamint Pp. 94. §-ának (1) és (3) bekezdésére utal - a fél azt bármelyik helyi bíróságon vagy a 
perre illetékes megyei bíróság elott mondhatja jegyzokönyvbe. Ezzel a jogalkotó a folyamatban lévo ügyekre 
irányadó illetékességi szabályok alól kelloen át nem gondolt kivételt tett. A perújítási kérelem, mint eljárást 
megindító beadvány, bármelyik helyi bíróságnál jegyzokönyvbe mondható. 
Feltétel azonban valamennyi fenti esetben, a fél ügyvédi képviseletének hiánya. 
b) A kérelmek, nyilatkozatok jegyzokönyvezésének további szabályait a 123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás 4. 
§-a tartalmazza. 
A jegyzokönyvek alaki és tartalmi kellékei 
- A szóban eloadottak írásba foglalásakor a Pp. 93. §-ában írt alaki szabályok megfeleloen irányadók. Ha 
azonban a perrendtartásban nevesített olyan kérelem jegyzokönyvezésére kerül sor, melynek formai elemeit a 
törvény külön is meghatározza, úgy ezen rendelkezések betartása is kötelezo. Így például a keresetlevél, a 
fellebbezés vagy a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmek esetében. 
- A kifejtettek igazak a jegyzokönyvezés tartalmi követelményeinek meghatározásakor is. Azt úgy kell tehát 
elkészíteni, hogy "...az ügy alapos és gyors elintézését elosegíto valamennyi adatot tartalmazza" [123/1973. 
(IK 1974. 1.) IM utasítás 4. § (1)]. 
A jegyzokönyv készítése során a feleket az esetleges hiányok pótlására fel kell hívni. Ennek a bíróságon 
szerkesztett iratból ki kell tunnie. Elmaradásuk miatt azonban a jegyzokönyv felvétele nem mellozheto. 
Amennyiben a hiánypótlására vonatkozó felhívás megfelelo határido tuzése mellett, az annak elmulasztásához 
fuzodo joghátrányokra is kitért, nincs akadálya annak, hogy az ügyben eljáró bíróság további felhívás nélkül 
alkalmazza az adott mulasztás jogkövetkezményeit. 
c) Ha a perre nem az a bíróság illetékes, amelyik a keresetet (kérelmet) jegyzokönyvbe vette, a jegyzokönyvet 
az illetékes bírósághoz kell áttenni. Ilyen esetben azonban a Pp. 129. §-ának eloírásai nem alkalmazhatók. A 
bíróság a 123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás 4. §-ának (2) bekezdésében írtaknak megfeleloen köteles 
ugyanis intézkedni, azaz a jegyzokönyvet lajstromozás után haladéktalanul meg kell küldeni az illetékes 
bíróságnak. 
BH1977. 498. Ha az eloterjesztett kérelem - elnevezésétol függetlenül - tartalma szerint igazolási kérelemnek 
az minosül, azt a mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezések szerint kell elbírálni. Az igazolás tárgyában 
az a bíróság határoz, amelynek eljárása alatt a mulasztás történt [Pp. 3. § (1) bek., 109. § (1) bek., 94. § (1), 
(4) bek.]. 

Hiánypótlás 

95. § (1) A bíróság a beadványt legkésobb a bírósághoz való érkezését követo harminc napon belül megvizsgálja 
és annak alapján intézkedik. 

Valamennyi, a bírósághoz benyújtott beadványt a bíróságnak az ügyben teendo intézkedés érdekében meg kell 
vizsgálnia. Az (1) bekezdésnek e kötelezettséget nevesíto rendelkezése tehát nem csak a keresetlevélre, de 
minden beadványra vonatkozik. Az 1999. évi CX. törvénnyel megállapított rendelkezés 2003. január 1. 
napjától kezdodo hatállyal, és azt ezt követoen indult ügyekben alkalmazandóan a bíróságnak e kötelezettsége 
teljesítésére 30 napos határidot szab. Ez a szabály - összhangban a Pp. 2. § (1) bekezdésében foglaltakkal - 
azt a célt szolgálja, hogy ne legyen a per folyamatban léte alatt olyan "holt" idoszak, amikor az ügy érdemi 
befejezése érdekében semmilyen intézkedés nem történik, s ami nyilvánvalóan az ésszeru idotartamon belüli 
befejezés alapkövetelményét sérti. A határido be nem tartása adott esetben a bíróságnak a Pp. 2. § (3) 
bekezdésében foglalt kártérítési kötelezettségét is maga után vonhatja. 
A § (2)-(5) bekezdései a hiánypótlás szabályait nevesítik. E rendelkezéseket nem csak a peres, de a nemperes 
és a különleges, valamint - a Vht. 9. §-a alapján - a végrehajtási eljárásban is alkalmazni kell. A jogintézmény 
célja, hogy a beadvány érdemi elintézéshez szükséges adatok megfelelo formában és tartalommal álljanak a 
bíróság rendelkezésére. 
A (2) bekezdés megfogalmazásából kitunoen számtalan ok szolgálhat alapul a hiánypótlásra akár alaki, akár 
tartalmi fogyatékosságról van szó. Így például e rendelkezésnek megfeleloen kell eljárni, ha a fél beadványa 



nem felel meg a Pp. 93. §-ában írt elvárásoknak, mert azt nem foglalták teljes bizonyító ereju magánokiratban 
[Pp. 196. § (1)] és emiatt az iratnak az eloterjesztotol származó volta aggályos. Nem mellozheto akkor sem, 
ha például a keresetlevél nem jelöli meg a hatáskör szempontjából, és az illeték-lerovási kötelezettség 
mértékének meghatározásánál fontos pertárgy értéket, gátolva ezzel a bíróság további intézkedésének 
lehetoségét. 
Elvileg a hiánypótlásra a § (1) bekezdésének körébe vonható bármely okból sor kerülhet, tehát például akkor 
is, ha a fél jogi képviseloje a több példányban benyújtott beadvány egyikét nem írta alá. Az ilyen felhívás 
azonban nem szolgálja e jogintézmény célját és hátrányosan hat az idoszeru ítélkezésre is. Ezért - és mert a 
törvény a hiánypótlás kötelezo alkalmazását nem írja elo - minden esetben mérlegelni kell, hogy indokolt-e 
élni e lehetoséggel vagy sem. Azt kell tehát vizsgálni az intézkedés elott, hogy a beadvány fogyatékossága 
akadályozza-e az eljárás folytatását. Ha nem, úgy a hiánypótlásra vonatkozó felhívás nem indokolt, s a pótlás 
elmulasztása miatt a jogkövetkezmény alkalmazása is alaptalan. 
A hiánypótlási eljárásnak nemcsak mérlegelésen alapuló, de kötelezo esete is van, mégpedig a beadvány 
illetékhiánya esetén. A § (3) bekezdése szerint kell tehát eljárni minden olyan, illeték lerovása nélkül (vagy a 
törvény szerinti mértéket el nem éro illeték lerovásra mellett) eloterjesztett beadvány esetében, amely az 
illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. törvény értelmében illetékköteles. 
A hiánypótlásra a törvény értelmében a bíróságnak rövid határidot kell szabnia. E határido un. bírói 
határido, és mértékét a bíróság a Pp. 104. §-ának (1) bekezdésében írt keretek között állapítja meg: azaz 
annak idotartama legfeljebb 30 nap lehet, s meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 45 napot. A 
határidot úgy kell meghatározni, hogy az alatt a kívánt cselekmény reálisan elvégezheto legyen (BH1991. 
24.). 
A hiánypótlási kötelezettség elmulasztásához a törvény értelmében vagy a beadvány hiányos tartalom szerinti 
elbírálása, vagy annak elutasítása társul. 
A beadvány illetékhiányának esetét kivéve - melyre a (3) bekezdés szabálya vonatkozik - a pótlandó hiány 
jellege alapján kell meghatározni, hogy a fél mulasztása milyen jogkövetkezményt vált ki. Ha a hiány pótlása 
nélkül a beadvány fogyatékossága kizárja annak érdemi elintézését, a mulasztás jogkövetkezménye az 
elutasítás. Ezért ha a hiányos keresetlevél érdemben elbírálható, az eredménytelen hiánypótlási felhívás miatt 
az idézés kibocsátása nélkül nem utasítható el (BH1981. 280., BH1993. 316., BH1989. 109.). 
Az illetéklerovási kötelezettség elmulasztásához csak az elutasítás jogkövetkezménye fuzheto. 
Ha a bíróság a tárgyalás kituzése elott - bár annak helye lett volna - nem intézkedik a hiánypótlásról és 
tárgyalást tart, a kérelem érdemi elbírálását a hiánypótlás elmulasztása címén utóbb nem tagadhatja meg (azt 
nem utasíthatja el), hanem azt a hiányos tartalom szerint kell elbírálnia. Ugyanez az irányadó az 
illetékfizetési kötelezettség pótlására vonatkozó felhívás elmaradásának is. Ebben az esetben a bíróság a felet 
az illeték lerovására csak az eljárást befejezo határozatában kötelezheti leletezés terhével [Itv. 65. § (2), 
BH1977. 233.]. 
A Pp. 212. §-ának (1) bekezdésébol következoen a hiánypótlásról a bíróságnak végzéssel kell döntenie, s e 
határozattal együtt a kiegészítésre vagy kijavításra szoruló beadványt is vissza kell küldenie az 
eloterjesztonek. Nem helytelenítheto azonban az a gyakorlat, amely a hiány jellegétol függoen rendelkezik e 
körben: azaz ha a beadvány fogyatékossága annak visszaadása nélkül is kiküszöbölheto, annak visszaküldését 
mellozi. 
A hiánypótlásról szóló végzésnek világos megfogalmazással, pontosan - szükség szerint tételes felsorolással - 
kell tartalmaznia a beadvány hiányait. Illetékhiány esetében összegszeruen kell megjelölni a lerovandó illeték 
mértékét (BH1987. 371.), rögzítve az illetékfizetési kötelezettség módját. Ha a fél személyesen jár el, a 
bíróság ot tájékoztatni köteles a személyes költségmentesség (illetékfeljegyzési jog) engedélyezésének 
feltételeirol [6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 5. § (2)]. Az e követelményeknek megfelelo felhívás biztosíthatja 
csak azt, hogy a fél helyesen fogja teljesíteni a kötelezettségeit. 
Ha tartalmi vagy formai okokra visszavezethetoen a végzésbol nem állapítható meg egyértelmuen, hogy a 
felhívás mire irányul, a hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményei sem alkalmazhatók. Ezzel egyezo 
álláspontot foglalt el a Legfelsobb Bíróság abban az ügyben, amelyben a fél személyes meghallgatásán 
készült és alig olvasható jegyzokönyvben elrendelt hiánypótlás teljesítésének elmulasztása miatt került sor a 
kérelem elutasítására (BH1997. 89.). 
A jogkövetkezmények nem érvényesülhetnek akkor sem, ha a hiánypótlásra felhívó végzés a mulasztáshoz 
fuzodo hátrányokról nem vagy tévesen adott tájékoztatást. Ha a beadvány többféle hiányban szenved, és az 
azokhoz fuzheto jogkövetkezmény eltér, úgy a végzésben pontosan meg kell jelölni, hogy mely kötelezettség 
teljesítésének elmaradásához milyen szankció társul. Ezért különösen figyelni kell a bírói gyakorlatban 



gyakran használt nyomtatványok kitöltésekor, hogy azokból a fél számára egyértelmuen kitunjön a 
mulasztásának jogkövetkezménye. 
Amennyiben bíróság végzésében nem rendelkezik a határidorol, vagy az nyilvánvalóan nem elégséges a hiány 
pótlására, a felhívásban foglaltak teljesítését elmulasztó féllel szemben az ebbol származó jogkövetkezmények 
alkalmazása törvénysérto. Ugyanígy akkor is, ha a pótlásra kötelezett a határido meghosszabbítását kérte és 
arról a bíróság nem döntött (BH1994. 621.). 
Ha a fél képviselovel jár el, a végzést a képviselonek kell kézbesíteni. Ha a bíróság a felhívást a képviselovel 
eljáró fél részére kézbesítette, a hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményei nem vonhatók le (BH1992. 
46.). 
A hiánypótlásra felhívó végzés az eljárás folyamán hozott határozatok közé tartozik, ezért ellene 
fellebbezésnek nincs helye [Pp. 233. § (3), BH1992. 126.). Ezért ha az bármely okból sérelmes, csak a 
hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményét kimondó végzés elleni fellebbezésben kifogásolható. 
Amennyiben a kérelem elutasítására a hiánypótlási kötelezettség elmulasztása miatt került sor, az erre 
vonatkozó fellebbezés kapcsán a másodfokú bíróságnak vizsgálnia kell azt is, hogy maga a felhívás 
helyénvaló volt-e vagy sem (BH1986. 279.). 
Ha a fél személyesen jár el, a bíróság mérlegelheti, hogy a hiányok pótlására a felet írásban hívja-e fel, vagy 
személyes meghallgatásra idézi [(4) bekezdés]. Ez utóbbi lehetoséget azonban a bíróság csak akkor 
választhatja, ha a fél "helyben lakik", azaz a bíróság illetékességi területén. Budapest területén helyben 
lakónak minosül a fél akkor is, ha az adott kerületi bíróság illetékességi körén kívül eso, másik budapesti 
kerületben lakik. 
Az (5) bekezdés értelmében: ha a fél a beadvány hiányát a kituzött határido alatt pótolja, azt úgy kell 
tekinteni, mintha már eredetileg is helyesen adta volna be. Ugyanígy kell értékelni azt a beadványt is, 
amelynek fogyatékosságait a hiánypótlásra felhívó végzésben engedélyezett - vagy meghosszabbított - 
határido lejárta után, de a beadványt elutasító végzés meghozatala elott kiküszöbölték (BH1991. 245., 
BH1984. 153.). 
A késedelmes hiánypótlás joghatásai igazolási kérelemmel háríthatók el [Pp. 106. § (1)]. 
A Pp. néhány esetben külön is kiemeli a hiánypótlási felhíváshoz vezeto bírói vizsgálódás kötelezettségét. 
Ekként például a keresetlevél alapján teendo intézkedések körében [Pp. 124. § (1)], illetve a fellebbezés 
kapcsán [Pp. 235. § (2), Pp. 240. § (1) stb.]. A Pp. 95. § (1) bekezdésében írt eljárásra azonban e 
törvényhelyek értelmében is csak akkor kerülhet sor, ha az a fentiekben már kifejtettek szerint indokolt, akkor 
azonban nem mellozheto. 
A keresetlevél körében itt is fel kell hívnunk a figyelmet a Pp. 130. § (1) bekezdésének a 2000. január 1. 
napjától hatályba lépett - és az ezt követoen indult ügyekben alkalmazandó - új i) pontjára. Ennek értelmében, 
ha a felet jogi képviselo képviseli, a keresetlevél tételesen nevesített hiányai (így: ha nem tünteti fel az eljáró 
bíróságot; a felek és képviseloik nevét, lakóhelyét, perbeli állást; az érvényesíteni kívánt jogot az annak 
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat; azokat az adatokat, amelyekbol a bíróság hatásköre és 
illetékessége megállapítható; nem tartalmaz a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet; a képviselo 
nem csatolta a meghatalmazását, és nem fizették meg az eljárási illetéket) a hiánypótlási eljárás mellozésével 
vezetnek a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításához. 
A hiányok pótlása iránt a bíróság a szóbeli kérelmek jegyzokönyvezése kapcsán is intézkedhetik (Pp. 94. §), 
de módja van erre bizonyos körben - például példányszám vagy illetékhiány stb. esetén - a beadvány átvétele 
kapcsán a kezeloirodai dolgozónak is [123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás 31. §]. Ilyenkor azonban ha a fél a 
hiányt nem pótolja és ragaszkodik a beadáshoz, a beadványát át kell venni. Az ilyen hiánypótlási felhívás 
- nem teszi szükségtelenné a Pp. 95. §-ának alkalmazását, és 
- eredménytelensége természetesen nem vezethet elutasításhoz. 
BH2003. 424. III. A per megszüntetését eredményezo jogkövetkezmény alkalmazásához szükséges felhívás 
tartalmi követelményei [Pp. 95. § (2) bek., 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) pont]. 
BH2003. 248. A bizományossal adásvételi szerzodés alapján kapcsolatban álló vevo az adásvételi 
szerzodésbol eredo igényeit a megbízóval szemben nem, kizárólag a bizományossal szemben érvényesítheti 
[Ptk. 201. § (2) bek., 210. § (4) bek., 236. § (1) és (2) bek., 237. § (2) bek., 479. § (3) bek., 507. §, 509. § (1) 
bek., 513. § (2) bek., Pp. 95. § (2) bek., 121. § (1) bek., 213. § (2) bek.]. 
BH2003. 74. A tulajdonjog megállapítása a kábeltelevízió-hálózat kiépítésére és üzemeltetésére létrejött 
szerzodés megszunése miatt indult perben [Pp. 95. § (1) bek., 121. § (1) bek. c) pont, 124. § (1) bek., 147. § 
(1) bek., 163. § (1) bek.]. 



BH2002. 277. Ha a hiánypótlást elrendelo végzés nem rendelkezik a hiánypótlásra engedett határidorol, a 
felhívásban foglaltak teljesítésének elmulasztása miatt a mulasztó féllel szemben nem alkalmazható 
jogkövetkezmény [Pp. 95. § (1) bek., 235. § (2) bek.]. 
BH2001. 326. A feltaláló által indított perben az alperest is megilleti a tárgyi illetékfeljegyzési jog, így 
mentesül a bírósági meghagyás elleni ellentmondás illetékének elozetes lerovása alól [Pp. 77. §, 78. § (2) 
bek., 95. §, 130. § (1) bek. j) pont, 136/A. §, 1990. évi XCIII. tv. 35. § (1) bek., 42. § (1) bek., 59. § (1) bek., 
62. § (1) bek. j) pont]. 
BH2001. 46. A felülvizsgálati kérelemben pontosan meg kell jelölni azt a jogszabályt, illetve annak 
rendelkezését, amelyet a jogeros ítélet sért [Pp. 95. §, 270. § (1) bek., 272. § (2) bek., 275/B. §]. 
BH2000. 505. A bírósági meghagyással szembeni szabályos ellentmondás hiányában - pl. az illetéklerovás 
hiánya esetén - nem a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának, illetoleg a per megszüntetésének, 
hanem a Pp. 95. §-a (2) bekezdése alkalmazásának van helye [Pp. 86. § (2) bek., 95. § (2) bek., 130. § (1) bek. 
j) pont, 136/A. § (1)-(2) bek., 148. §, 157. § a) pont, 270. § (2) bek.]. 
BH1999. 589. Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 95. § (1) bek., 107. § (1) és (2) bek., 109. 
§ (3) bek.]. 
BH1997. 232. Amennyiben a személyesen eljáró fél a tárgyi illetékfeljegyzési jogú perben keresetleveléhez a 
vagyoni, jövedelmi viszonyait tartalmazó nyomtatványt csatolt, a bíróság köteles tájékoztatni, hogy 
költségmentességet csak erre irányuló kérelemre engedélyezhet [Pp. 3. § (1) bek., 86. § (1) bek., 95. § (1) 
bek., 1990. évi XCIII. tv. 39. § (1) bek., 62. § (1) bek.]. 
BH1997. 89. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, és ez kizárja a hiánypótlás elmulasztásához fuzött 
jogkövetkezmények alkalmazásának lehetoségét, ha a fél személyes meghallgatásán készült, kézzel írott s ezért 
alig olvasható jegyzokönyvben elrendelt hiánypótlás nem teljesítése miatt utasítja el a cégbejegyzésre 
vonatkozó kérelmet [Pp. 95. §, 107. § (1) bek., 109. § (2) és (4) bek.]. 
BH1996. 438. A bíróság eljárása során irányadó szempontok hiányos vagy részben alaptalan végrehajtási 
kérelem esetén [1994. évi LIII. törvény (Vht.) 9. §, 12. § (2) bek., 19. § (2) bek., 224. §, Pp. 95. § (1) bek., 130. 
§ (1) bek. j) pont, 247. § (1) bek. b) pont]. 
BH1996. 386. A hiánypótlási kötelezettség elmulasztása a cégeljárásban sem jár pénzbírság kiszabásával. 
Ebben az esetben a cégbejegyzési - változásbejegyzési - kérelem elutasításának van helye [Pp. 95. § (1) bek., 
1989. évi 23. tvr. 14. § (2)-(3) bek., 25. § (1) bek.]. 
BH1994. 621. A fellebbezésnek a bíróság által a hiánypótlásra megállapított határido elmulasztása miatt 
hivatalból történt elutasítása jogszabálysérto, ha a fellebbezo fél - fellebbezésének elutasítása elott - a 
határido meghosszabbítását kérte, és ezt a kérelmét a bíróság nem bírálta el [Pp. 95. § (1) bek., 237. §]. 
BH1994. 611. A törzsbetét-befizetési vagy az apport rendelkezésre bocsátási kötelezettség elmulasztása nem 
jogveszto jellegu mulasztás. Tekintettel arra, hogy a kötelezettség utólagos teljesítésére lehetoség van, a 
cégbíróság - elutasítás terhe mellett - fel kell hívja a bejegyzést kérot érvényes okirat benyújtására [1988. évi 
VI. tv. 161. § (2) bek., 1989. évi 23. tvr. 5. § (1) bek., 15. § (2) bek., 13/1989. (XII. 16.) IM r. 10. § (1) bek. c) 
pont, 39/1984. (XI. 5.) MT r. 2. § (1) bek., 2/A. § (2) bek., Pp. 95. §]. 
BH1994. 389. A Legfelsobb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet hivatalból akkor is elutasítja, ha a kérelmet 
eloterjeszto a hiánypótlásra való felhívás ellenére nem jelöli meg azt a jogszabályt, illetoleg rendelkezést, 
amelynek alapján a bíróság jogeros határozatát jogszabálysértonek tartja [Pp. 95 § (1) bek., 270. § (1) bek., 
272. § (2) bek.]. 
BH1994. 155. Ha a kötelezettnek nincs belföldön ismert lakhelye (székhelye), a fizetési meghagyást 
hirdetmény útján a részére kézbesíteni nem lehet. A keresetlevél hatályával bíró fizetési meghagyást - ha 
bármely okból kibocsátásának nincs helye - keresetlevélnek kell tekinteni, és akként elbírálni. Ebben az 
esetben, ha a fél felhívásra a hirdetményi kézbesítés költségeit elolegezi, nincs akadálya a hirdetményi 
kézbesítés elrendelésének, illetoleg ügygondnok kirendelésének [Pp. 74. §, 95. § (1) bek., 101. §, 102. § (3) 
bek., 314. §, 315. § (4) bek.]. 
BH1993. 316. A hiánypótlásra visszaadott keresetlevelet amiatt, hogy azt a felperes a kituzött határido alatt 
nem adta be, vagy újból hiányosan adta be, csak akkor lehet idézés kibocsátása nélkül elutasítani, ha a 
keresetlevél elbírálására nincs lehetoség [Pp. 95. § (1) és (2) bek., 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1993. 116. A felszámolás alá került cég - mind aktív, mind passzív pereiben - a felszámolására vonatkozó 
közlemény hivatalos lapban történo közzétételének napjától teljes illetékmentességet élvez. Eddig az idopontig 
azonban illetékfeljegyzési jogot csak a fizetésképtelenségének bizonyítása útján nyerhet [1986. évi 11. tvr. 12. 
§, 16. § (1) bek.  1990. évi XCIII. tv. 58. § i) pont, 62. § (1) bek., Pp. 95. §, 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1993. 37. A hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményei és az igazolás elbírálásának szempontjai [Pp. 
95. §, 106. §, 109. § (3) bek.]. 



BH1992. 589. Nincs helye hiánypótlás elrendelésének, ha a fél a határozat megváltoztatását az elsofokú 
eljárásban kifejtett álláspontjának fenntartásával, korábbi okfejtésére utalással kéri [Pp. 95. §, 235. § (1) 
bek., 237. § (1) bek., 238. § (1) bek.]. 
BH1992. 345. Az elofeltételek fennállása esetén a végrehajtási eljárásban is helye van hiánypótlás 
elrendelésének. Ha a végrehajtást kéro fél a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, a végrehajtási lap 
kibocsátása iránti kérelmet el kell utasítani. Ha a bíróság - bár ennek szükségessége felmerült - hiánypótlás 
elrendelése nélkül ún. mulasztásos határozattal tagadja meg a végrehajtási lap kiállítását, ez lényeges 
eljárási szabálysértésnek minosül [1979. évi 18. tvr. 14. §, 114. §, Pp. 95. § (1) bek., 130. § (1) bek. j) pont, 
14/1979. (IX. 17.) IM r. 1. § (2) bek., PK 223. sz.]. 
BH1992. 340. A felperest (jogosultat) terheli az alperes (kötelezett) lakcímének (székhelyének, telepének) 
bejelentési kötelezettsége. Az arra irányuló hiánypótlás elmulasztása esetén nincs lehetosége a bíróságnak az 
ügy érdemében való döntésre, hanem - a felperes (jogosult) elolegezett költségviselése mellett - az alperes 
(kötelezett) részére ügygondnokot kell kijelölnie [Pp. 74. §, 76. § (2) bek., 93. § (1) bek., 95. § (1) bek., 212. § 
(1) bek.]. 
BH1992. 326. A fellebbezés visszavonását tartalmazó okirat alaki kellékeinek vizsgálata [Pp. 196. § (1) bek., 
95. § (1) bek.]. 
BH1992. 126. A hiánypótlást elrendelo végzés ellen - még ha az eljárási illetéket érinto rendelkezés is - 
fellebbezésnek nincs helye, azt már az elsofokú bíróságnak hivatalból el kell utasítania [Pp. 95. § (1)-(2) bek., 
233. § (3) bek. b) pont, 237. §]. 
BH1992. 52. A cégeljárásokban az igazolási kérelmek elbírálásának szempontjai [Pp. 95. § (1) bek., 107. § 
(1) bek., 109. § (3)-(4) bek., 1989. évi 23. tvr. 15. § (2) bek., 25. § (1) bek.]. 
BH1992. 46. A hiánypótlás elmulasztásának következményei nem alkalmazhatók, ha a félnek a per vitelére 
meghatalmazottja van, és a hiánypótlásra való felhívást nem a meghatalmazott, hanem a fél részére 
kézbesítették [Pp. 95. § (1) bek., 97. §, 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1991. 361. Az eljárás lényeges szabályait sérti meg a bíróság, ha a viszontkeresetet érdemi tárgyalás 
nélkül azért utasítja el, mert az alperes a tárgyalásról távolmaradt, illetve az illeték lerovására vonatkozó 
kötelezettségének nem tett eleget [Pp. 95. § (1)-(2) bek., 147. § (1) bek., 252. § (2) bek.]. 
BH1991. 245. A fél - a hiánypótlásra felhívó végzésben engedélyezett határido (un. bírói határido) lejárta 
után - a beadványát elutasító végzés meghozataláig a hiányt jogkövetkezmények nélkül pótolhatja. Ezt 
követoen azonban a hiány már nem pótolható, a beadványt (keresetlevelet) a bíróság jogszeruen utasítja el 
[Pp. 95. §, 104. § (1) bek., 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1991. 24. II. A keresetlevél hiányainak pótlására a felet olyan tartamú határido kituzésével kell felhívni, 
ami elégséges a megjelölt adatok, okiratok beszerzésére [Pp 95. § (1) bek.]. 
BH1990. 484. A közzétételi díj befizetését tanúsító feladóvevény csatolása nélkül a cégbejegyzési kérelem nem 
teljesítheto. Ha a cég erre vonatkozó hiánypótlási kötelezettségének nem tesz eleget, kérelmét a cégbíróság 
elutasítja [Pp. 95. § (1) bek., 107. § (3) bek., 13/1989. (XII. 16.) IM r. 8. § c) pont]. 
BH1990. 429. Az ingatlan adásvételi szerzodés érvénytelenségének megállapítása iránt indított perben nincs 
helye a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának azon az alapon, hogy a felperes a szerzodési 
okiratot és a tulajdoni lap másolatot a felhívás ellenére a keresetlevélhez nem csatolta [Pp. 130. § (1) bek. j) 
pontja, 95. §]. 
BH1990. 275. I. A cégbíróság által elrendelt - a társasági szerzodés egyes pontjainak módosítására irányuló 
- hiánypótlási kötelezettség szövegezésében teljesen új társasági szerzodés benyújtásával is teljesítheto [Pp. 
95. § (1) bek., 6/1985. (XI. 6.) IM r. 19. §, 20. § (1) bek.]. 
BH1989. 275. A fellebbezés hiányosságainak kiküszöbölésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség 
alakulása [Pp. 3. §, 95. §]. 
BH1989. 152. Nincs helye a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításnak, ha a felperes igazolja, hogy 
az eljárási illetéknek megfelelo összeget az illetékhivatalnál - a keresetlevél benyújtásával egyidejuen - banki 
átutalással megfizetett [Pp. 95. § (2) bek., 130. § (1) bek. j) pont, 1986. évi I. tv. 27. § (1) bek. a) pont, 53. § 
(1) bek., 9/1986. (IV. 11.) PM sz. r. 75. § (2) bek., 80. § (1) bek.]. 
BH1989. 109. A keresetlevél elutasítására csak akkor kerülhet sor, ha a hiányosságok miatt a keresetlevél 
elbírálása lehetetlen. A nem ilyen hiányokat az eljárás során kell pótolni [Pp. 95. §, 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1989. 74. Lényeges eljárási szabály sért a bíróság, ha a hiánypótlás elmulasztását a felperes elállásának 
tekinti, s ezért a pert a Pp 157. §-ának e) pontja alapján megszünteti. A hiánypótlás elmulasztása esetén a 
keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának és nem a per megszüntetésének van helye [Pp 95. §. (1)-
(2) bek., 130. §. (1) bek. j) pont, 157. §. e) pont.]. 



BH1988. 111. A gazdálkodó szervezet jogtanácsosának betegsége és szabadsága nem menti a jogorvoslati 
illeték idoben való lerovásának elmulasztását [Pp. 95. §, 235. § (2) bek., 237. § (1) bek.]. 
BH1987. 371. Gazdasági perben is irányadó az a bírósági gyakorlat, hogy az illeték kiegészítésére felhívó 
végzésben meg kell határozni a fél által lerovandó eljárási illeték összegét, mert ennek elmaradása esetén a 
mulasztást nem lehet a fél terhére róni [Pp. 95. § (2) bek., 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1987. 176. Nincs helye a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának azon címen, hogy a 
keresetet valamely gazdálkodó szervezet jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezeti egysége ellen 
terjesztették elo. Ha ugyanis a keresetlevélbol kitunik annak a gazdálkodó szervezetnek a neve, amelyet a 
szervezeti egység vezetoje képviselhet, úgy a keresetet a gazdálkodó szervezet ellen eloterjesztettnek kell 
tekinteni, ha pedig ez nem állapítható meg, akkor a keresetlevelet hiánypótlásra kell visszaadni [Pp 48. §, 95. 
§ (1) bek., Ptk 30. § (2) bek.]. 
BH1987. 45. A fellebbezés a részletes indoklás elmulasztása miatt nem utasítható el, ha a fél a fellebbezésben 
megjelöli, hogy a határozat megváltoztatását mennyiben kéri [Pp. 235. § (1) bek., 95. § bek.]. 
BH1986. 279. Ha az elso fokú bíróság a keresetlevelet a hiánypótlási kötelezettség elmulasztása miatt 
elutasította, az erre vonatkozó végzés elleni fellebbezés elbírálásánál a másodfokú bíróságnak vizsgálnia kell 
azt is, hogy a hiánypótlásra történt felhívás helyénvaló volt-e, mert elutasításának csak akkor lehet helye, ha a 
hiány olyan természetu, hogy az eljárás folytatását akadályozza, egyébként a beadványt a hiányos tartalma 
szerint kell elbírálni [Pp. 95. § (1) bek. 124. § (1) bek.]. 
BH1984. 153. II. A fellebbezés részletes indokolásának elmaradása önmagában nem vezethet a fellebbezés 
érdemi vizsgálat nélküli elutasítására [Pp. 95. §]. 
BH1983. 160. I. Hiánypótlásnak akkor van helye, ha a fellebbezés nem felel meg a törvényben meghatározott 
kellékeknek. Ha a fél a fellebbezésében határozott fellebbezési kérelmet terjeszt elo, és megjelöli azt is, hogy 
milyen okból kéri az elso fokú határozat megváltoztatását, nincs helye hiánypótlás elrendelésének [Pp. 235., 
95. §]. 
BH1983. 160. II. Ha a fél a beadványa eloterjesztésével egyidejuleg nem teljesíti az illeték-lerovási 
kötelezettségét, a bíróság a jogi képviselo utján eljáró felet is köteles figyelmeztetni arra, hogy ha beadványát 
újból az illeték lerovása, illetoleg pótlása nélkül nyújtja be, a bíróság azt el fogja utasítani. Ha a 
rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy a felhívás jogszeru volt-e, a mulasztás jogi 
következményei nem alkalmazhatók [Pp. 95. § (2) bek.]. 
BH1982. 532. Olyan adatok megjelölésének hiánya miatt, amelyek az ügy érdemi elbírálásának során a 
bizonyítás körébe tartoznak, nincs helye a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának [Pp. 95. §, 
130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1982. 260. Ha a bíróság a per érdemi tárgyalásába bocsátkozik, a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli 
elutasításának már nincs helye [Pp. 95. § (1) bek., 130. § (1) bek. j) pont, 164. § (1) bek.]. 
BH1981. 280. Ha a hiányos keresetlevél elbírálható, eredménytelen hiánypótlási felhívás elmulasztása miatt 
a keresetlevél idézés kibocsátása nélkül nem utasítható el [Pp. 130. § (1) bek. j) pont. 95. § (1) bek.]. 
BH1980. 339. A beadvány hiányossága miatti jogkövetkezmények alkalmazása során vizsgálni kell, hogy 
olyan lényeges alaki vagy tartalmi hiányosságról van-e szó, amely kizárja az eljárás folytatását vagy csupán 
az indokolás hiányos. Ezért, ha a fellebbezés csupán azt tartalmazza, hogy a támadott határozatot mennyiben 
kéri megváltoztatni, a fellebbezési kérelem már elbírálható, és nincs helye a fellebbezés érdemi vizsgálat 
nélküli elutasításának, hanem azt hiányos tartalma szerint kell elbírálni [Pp. 95. § (1) bek., 237. § (1) bek.]. 
BH1980. 57. A kibocsátott fizetési meghagyásra a kötelezett által tett írásbeli bejelentés általában csak akkor 
tekintheto ellentmondásának, ha az érvényesített igény tekintetében érdemi nyilatkozatot tartalmaz. A fizetési 
meghagyásra is irányadó a Pp. 374. §-a [Pp. 95. §, 374. §, 376. § (2)-(4) bek., 391. § (1) bek., 393. § (1) és 
(2) bek.]. 
BH1977. 233. Ha a másodfokú bíróság a fellebbezési tárgyalás kituzése elott nem intézkedik a fellebbezés 
hiányosságainak pótlása iránt, hanem tárgyalást tart, a fellebbezés érdemi elbírálását a hiánypótlás 
elmulasztása címén már nem tagadhatja meg, hanem a fellebbezést a hiányok tartalma szerint kell elbírálnia, 
illetoleg - az illetéklerovás elmulasztása esetében - leletezésnek van helye (Pp. 240., 95. §, PK 232. sz.). 

(2) Ha a beadvány nem felel meg a törvény rendelkezéseinek, vagy más okból kiegészítésre vagy kijavításra 
szorul, az elnök a beadványt rövid határido kituzésével s a hiányok megjelölése mellett pótlás végett a félnek 
visszaadja, és egyben figyelmezteti, hogy ha a beadványt újból hiányosan adja be, a bíróság el fogja utasítani, 
illetoleg hiányos tartalma szerint fogja elintézni. 

(3) Ha az illeték lerovására kötelezett felet az illetékfeljegyzési jog vagy az illetékmentesség nem illeti meg, és a 
fél az illetéket egyáltalán nem vagy csak hiányosan rója le, a felet azzal a figyelmeztetéssel kell felhívni az illeték 



lerovására vagy a hiányzó illeték pótlására, hogy ha a beadványt újból az illeték lerovása, illetoleg pótlása nélkül 
nyújtja be, a bíróság azt el fogja utasítani. 

(4) Az elnök a helyben lakó felet a beadvány hiányainak pótlása végett maga elé is idézheti. 
(5) Ha a fél a beadvány hiányát a kituzött határido alatt pótolja, a beadványt úgy kell tekinteni, mintha már 

eredetileg is helyesen adta volna be. 

Idézés 

96. § (1) Az idézésben fel kell tüntetni az eljáró bíróságot és a bírósági ügyszámot, a felek nevét, perbeli állását és 
a per tárgyát, valamint a kituzött tárgyalás (meghallgatás) idejét és helyét. 

(2) Az idézésben figyelmeztetni kell a címzettet a meg nem jelenés következményeire, és ot perbeli állásához 
képest a megfelelo tájékoztatással egyébként is el kell látni. A meghatalmazottat abban az esetben is meg kell idézni, 
ha a bíróság a felet vagy annak törvényes képviselojét személyes megjelenésre idézi. 

(3) Idézésnek sürgos esetben rövid úton - távbeszélon, tárgyaláson szóban, illetoleg külön kézbesíto (küldönc) 
útján - is helye van. Az idézésnek ezt a módját az iratokban fel kell tüntetni. 

(4) A gyermek tartása, elhelyezése, illetoleg a szüléssel kapcsolatos követelések iránti, továbbá az apaság és a 
származás megállapítására irányuló egyéb perekben - az ismeretlen helyen lévo alperes, anya, illetve gyermek 
tartózkodási helyének megállapítása érdekében - a bíróság elrendelheti az alperes, az anya, illetve a gyermek 
felkutatását. 

(5) Az alperes, az anya, illetve a gyermek felkutatásának elrendelésérol hozott végzést a bíróság az illetékes 
rendorkapitánysághoz küldi meg. 

(6) Ha az alperes, az anya, illetve a gyermek felkutatása elrendelésének oka megszunt, errol a bíróság végzésének 
megküldésével haladéktalanul értesíti az illetékes rendorkapitányságot. 

A bíróság az idézés kibocsátásával arra szólítja fel a peres eljárás résztvevoit, hogy elotte jelenjenek meg. 
A Pp. 96. §-ának (1)-(2) bekezdése a felhívás tartalmi követelményeirol szól. A perrendtartás azonban máshol 
is rendelkezik e körben. Így a 2000. január 1. után indult elso fokú ügyekre irányadóan a Pp. 126. § (2)-(4) 
bekezdése (megelozoen a Pp. 125. § (3) és (4) bekezdése), mely részletesen szabályozza a felekkel közlendo 
tájékoztatást. A másodfokú eljárás sajátosságaiból eredo e tárgyú kötelezettségekrol a Pp. 243. § (3) és Pp. 
244. § (1) bekezdése rendelkezik. 
A tájékoztatás tartalma - a törvény szövegébol is kitunoen - a megidézett perbeli státusától függoen változó 
(fél, beavatkozó, tanú, szakérto stb.). Annak azonban minden esetben fel kell ölelnie az érintett idézéssel 
célzott percselekménybol származó jogokat és kötelezettségeket (pl. tanú esetében a tanúságtétel 
megtagadásának esetköreit, a vele szemben alkalmazható kényszerintézkedéseket stb.). Tartalmazhat azonban 
egyéb rendelkezéseket és kioktatásokat is (pl. a fél esetében azt, hogy valamely okirati bizonyíték eredeti 
példányát a tárgyalásra hozza magával, illetve a tárgyalási idoköz leszállítására vonatkozó döntést). 
A Pp. 96. §-ának (3) bekezdése az idézés közlésének néhány lehetséges módját rögzíti, a kézbesítés részletes 
szabályait azonban a Pp. 97-99. §-ai és külön jogszabályok tartalmazzák. 
A tárgyalt törvényhelyek rendelkezései kógensek. Ekként joghatás kiváltására az idézés csak akkor alkalmas, 
ha a fentiekben megfogalmazott valamennyi követelmény maradéktalanul érvényesült, azaz az idézés 
szabályszeru volt. 
- A törvény 96. §-ának (1) bekezdése értelmében az idézésben minden adatot fel kell tüntetni, amely az ügy 
azonosításához szükséges, és amelybol az érintett tájékozódhat arról, hogy milyen ügyben és milyen 
minoségben kell a bíróság rendelkezésére állnia. Ha az idézés a tárgyalás (meghallgatás) pontos idejét vagy 
helyét hibásan, illetve hiányosan tünteti fel, a mulasztáshoz fuzodo joghátrányok nem alkalmazhatók. Így 
például ha a bíróság a tárgyalást a bíróság épületén belül, de nem abban a helységben tartja meg, amely az 
idézésben meg van jelölve és a tárgyalás helyérol a megjelenteket megfeleloen nem tájékoztatja, a 
tárgyalásról távolmaradó fél idézése nem tekintheto szabályszerunek (BH1989. 329.). 
- Amennyiben az érintettet a távolmaradás szankcióiról nem vagy tévesen oktatták ki, azok érvényesítésére 
nincs lehetoség, hiszen az idézést ez esetben sem lehet szabályszerunek tekinteni. 
- Ha a fél (beavatkozó) nem személyesen jár el, a képviselojének megidézése nem mellozheto. Igaz ez akkor is, 
ha ez a jogosultság nem meghatalmazáson alapul. A § (2) bekezdésének kötelezo rendelkezésébol folyóan a 
bíróság a fél képviselojét akkor is köteles megidézni, ha egyébként a felet személyes megjelenés terhével 
idézte meg. 
Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, ha a tárgyalásra a bíróság a fél meghatalmazottját, törvényes 
képviselojét, ügygondnokát, eseti gondnokát, pártfogó ügyvédjét nem idézte meg (BH1995. 38.). Amennyiben 
ez elmarad, a tárgyalás megtartására nincs lehetoség [Pp. 135. § (1)] kivéve a meghatalmazott, illetve a 



pártfogó ügyvéd idézésének hiányában, amikor a személyesen megjelent fél - a fentiekre történt kioktatás után 
- ezt kéri. Ha a tárgyaláson a személyes megjelenés kötelezettségével idézett fél nem jelenik meg, de a 
képviseloje jelen van, a mulasztás jogkövetkezményei nem alkalmazhatók. 
Összegezve a kifejtetteket kitunik tehát, hogy a tájékoztatás hiánya vagy hibája, illetve a bíróság eljárásának 
perrendi, ügyviteli szabálytalansága nem eshet az érintett hátrányára. 
A bíróság az idézést rendszerint posta útján kézbesítve közli az érdekelttel [Pp. 99. § (1)]. A Pp. 96. §-ának 
(3) bekezdése sürgos esetben ez alól felmentést ad, szabályszerunek ismerve el más közlési módokat is. Ahhoz, 
hogy az idézéshez fuzodo joghatások beálljanak (a tárgyalás megtartására sor kerülhessen vagy az 
elmulasztásának hátrányos következményei érvényre jussanak), az idézés szabályszeruségét a bíróságnak meg 
kell állapítania. Erre - egyebek mellett - csak akkor van mód, ha annak címzettje igazoltan tud a megjelenési 
kötelezettségrol, ha pedig nem, úgy ez neki felróható (pl. a küldemény "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza). 
Így aggályosnak tunik fennállnak-e a szabályszeru idézés feltételei akkor, amikor annak továbbítására 
távbeszélon vagy faxon került sor. Nem lehet ugyanis kétségtelenül megállapítani azt, hogy a küldemény (fax 
vagy a szóbeli tájékoztatás) a címzetthez eljutott-e, hiszen távbeszélo útján a személyazonosításra nincs 
lehetoség, a fax átvétele pedig nem igazolható. 
A Pp. 3. § (3) bekezdésében foglalt alapelvbol következoen a megidézendo személy lakcímét vagy tartózkodási 
helyét a félnek kell megjelölnie. E kötelezo alapelv alól tesz kivételt a § (4) bekezdése, melynek rendelkezését 
kizárólag az itt nevesített pertípusokban, és csak akkor lehet alkalmazni, ha az anya, a gyermek, illetve az 
alperes lakó-, vagy tartózkodási helye ismeretlen. E feltételek fennállása esetén a bíróság megkeresésére a 
felkutatást a rendorség végzi. 
A személy és tárgykörözésrol szóló és 2001. november 1. napjától hatályos 2001. évi XVIII. törvény 1. § (2) 
bekezdésének a) pontja alapján a lakóhely felkutatása körözésnek minosül. A rendorség körözést csak az 
annak elrendelésére vonatkozó határozat alapján rendelhet el. Ilyen tárgyú határozatot a rendorség csak a 
saját hatáskörébe tartozó eljárásokban hozhat. Ez okból vált szükségessé az eljárásjogi törvény azon 
rendelkezésének módosítása, amelynek alapján ilyen esetben a bíróság - a megkeresés helyett - a felkutatás 
elrendelésérol hoz határozatot, és e határozatát küldi meg az illetékes rendorkapitányságnak. 
Azt, hogy adott esetben melyik rendorkapitányságot kell illetékesnek tekinteni, a 2001. évi XVIII. törvény 6. § 
(1)-(3) bekezdése szerinti sorrendben kell a bíróságnak vizsgálnia. Ennek alapján a rendorkapitányság 
illetékességét a felkutatandó személy bejelentett lakóhelye, ennek hiányában a bejelentett tartózkodási helye 
alapítja meg, ezek hiányában pedig az utolsó ismert tartózkodási helye, ha pedig ez sincs, akkor a határozatot 
a bíróság székhelye szerinti rendorkapitánysághoz kell megküldeni. 
A bíróság mind a felkutatás elrendelésérol, mind annak visszavonásáról végzéssel határoz. A visszavonásról a 
bíróság akkor rendelkezik, ha a felkutatandó személy tartózkodási helye ismertté vált. Az e tárgyban hozott 
végzését a bíróságnak meg kell küldenie ugyanannak a rendorkapitányságnak, amelynek az elrendelo 
határozatot továbbította. 
Mind az elrendelo, mind a visszavonó végzés az eljárás folyamán hozott végzésnek minosül, amely ellen 
fellebbezésnek nincs helye [Pp. 233. § (3) b)]. 
BH2002. 416. Bányaszolgalmi jog alapítása miatt megállapított kártalanításról szóló közigazgatási határozat 
felülvizsgálata iránt indult perben a szolgalmi jog jogosultjának perben állása szükséges [Ptk. 171. § (1) bek., 
1994. évi XLI. tv. 4. § (1) és (2) bek., 15. §, 1976. évi 26. tvr. 19. § (2) bek., 1993. évi XLVIII. tv. 38. § (3) 
bek., 1/1977. (IV. 6.) NIM r. 65 § (2) bek., Pp. 96. § (2) bek., 125. § (1) bek.] 
BH1995. 119. A per megszüntetése jogszabálysérto, ha erre vonatkozólag a bíróság a felperesnek a keresettol 
távbeszélon bejelentett elállása folytán hoz határozatot [Pp. 93. §, 96. § (3) bek., 157. §, 160. § (1) bek.]. 
BH1993. 237. A hirdetményi kézbesítés feltételeinek vizsgálata gyermek-elhelyezési perben [Pp. 101. § (1), 
(2) bek., 96. § (4) bek., 1986. évi 14. tvr.-tel kihirdetett egyezmény 1. és 16. cikke]. 
BH1989. 329. III. Ha a bíróság a tárgyalást a bíróság épületén belül, de nem abban a helyiségben tartja meg, 
amely az idézésben meg van jelölve, s a tárgyalás helyérol a megjelenteket megfeleloen nem tájékoztatja, a 
tárgyalásról távolmaradó fél idézése nem tekintheto szabályszerunek [Pp 96. § (2) bek.]. 
BH1984. 418. A bírósági tárgyalásra való szabályszeru idézés kézbesítésének hiányában nem állnak be a 
perindítás hatályai, ezért ilyen esetben nem érvényesülhet az a rendelkezés, amely szerint a tárgyalás 
megtartását, illetoleg a határozathozatalt a felek távolléte nem gátolja [Pp. 96. § (1) bek., 128. §, 380. § (3) 
bek.]. 
BH1981. 79. Lényeges eljárási szabálysértés, ha a bíróság a beavatkozót a tárgyalás idopontjának 
megváltoztatásáról nem értesíti és annak távollétében, illetoleg nyilatkozatának hiányában határozatot hoz 
[Pp. 96. §] 



Kézbesítés 

97. § Ha a félnek a per vitelére meghatalmazottja van, a bírósági iratokat a fél helyett a meghatalmazottnak kell 
kézbesíttetni. Ez a rendelkezés nem terjed ki az olyan idézésre, amelyben a bíróság a felet vagy annak törvényes 
képviselojét személyes megjelenésre kötelezi. 

A §-hoz fuzött magyarázatot lásd a Pp. 99. §-ánál. 
BH2000. 411. A jogi képviselo meghatalmazásának szabálytalansága esetén nem sért jogszabályt a 
cégbíróság, ha a bírósági iratokat nem a jogi képviselonek, hanem a cég képviselojének (ügyvezeto) kézbesíti 
[Pp. 97. §, 1983. évi 3. tvr. 2. §, 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 25. § (1) bek., 7/1983. (VIII. 25.) IM r. 2. §, 16. § (1) 
bek.]. 
BH1997. 129. I. Székhelyazonosság esetén a pártfogó ügyvéd a képviseletet a másodfokú eljárás során is 
köteles ellátni, így a részére kézbesített idézés szabályszeru [Pp. 270. § (1)-(2) bek., 70. § (2) és (4) bek., 87. § 
(1)-(2) bek., 97. §, 243. § (1), (3) bek.]. 
BH1995. 660. Ha a gazdálkodó szervezetet vele munkaviszonyban álló jogtanácsos képviseli, a bírósági 
iratokat a jogtanácsos részére a gazdálkodó szervezet címére - és nem a jogtanácsos lakcímére - kell 
kézbesíteni [Pp. 97. §, 1983. évi 3. törvényereju rendelet 2. §, 7. § (1) bek.]. 
BH1995. 38. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, ha a tárgyalásra a bíróság a fél meghatalmazottját 
nem idézi meg [Pp. 97. §, 252. § (2) bek.]. 
BH1994. 270. I. A per vitelére meghatalmazott jogi képviselo részére történo kézbesítése a bírósági iratoknak 
akkor is szabályos eljárás, ha a félnek más állandó jogi képviseloje is van (Pp. 71. §, 97. §). 
BH1994. 211. II. Ha a fél jogi képviseloje címére érkezett bírósági iratot a tértivevényen az egyéni ügyvéd 
"munkatársa" megjegyzéssel veszik át, ezt szabályosan kézbesítettnek kell tekinteni [Pp. 97. § (3) bek., 99. § 
(3) bek., 1/1966. (V. 15.) KPM r.]. 
BH1994. 99. Egy eljárásban a félnek több meghatalmazottja (képviseloje) lehet. Ilyen esetben a bíróság 
bármelyik képviselo részére joghatályosan kézbesíttetheti a bírósági iratokat. Ha a képviselok egymásnak 
ellentmondó nyilatkozatokat tesznek az ügyben, ezeket a bíróság úgy bírálja el, mintha magának a félnek a 
nyilatkozatai vagy cselekményei lennének eltéroek [Pp. 66. § (2) bek., 97. §, 109. § (3)-(4) bek., 1991. évi XL. 
tv. 6. § (2) bek.]. 
BH1992. 786. A végrehajtási lap kibocsátása iránti kérelemnek a hiánypótlás elmulasztása miatt való 
elutasítása törvénysérto, ha a hiánypótlásra történt felhívást - bár a jogosultnak jogi képviseloje volt - a 
jogosult és nem a jogi képviselo részére kézbesítették (Pp. 97. §, 1979. évi 18. tvr. 114. §). 
BH1992. 417. A fizetési meghagyás nem tekintheto szabályszeruen kézbesítettnek, ha a jogi személy címzett az 
adott címrol elköltözött, a tértivevényt aláíró személyrol pedig nem állapítható meg, hogy ö a címzett könyvelt 
küldeményeinek átvételére egyébként jogosult [Pp. 97. §, 1/1966. (V. 15.) KPM r. 60. § (2)-(3) bek.]. 
BH1992. 46. A hiánypótlás elmulasztásának következményei nem alkalmazhatók, ha a félnek a per vitelére 
meghatalmazottja van, és a hiánypótlásra való felhívást nem a meghatalmazott, hanem a fél részére 
kézbesítették [Pp. 95. § (1) bek., 97. §, 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1991. 176. Ha a félnek képviseloje van, a bíróság határozatát a képviselonek kell kézbesíteni. Magának a 
félnek, illetve a fél valamely jogi személyiséggel nem rendelkezo telephelyének történo kézbesítés idopontja a 
fellebbezési határido elmulasztása megállapításának alapjául nem szolgálhat [Pp. 97. §]. 
BH1988. 246. Cégbírósági ügyben is irányadó szabály az, hogy a bíróság az iratokat a képviselonek, ha 
pedig a cégnek jogi képviseloje is van, annak köteles kézbesíttetni [1957. évi IV. tv. 18. § (5) bek., Pp. 97. §, 
105/1952. (XII. 28.) MT sz. r. 13. § (3) bek.]. 
BH1982. 393. I. Ha a fél az egész pervitelre jogi képviselonek meghatalmazást ad, úgy a bíróság a perben 
keletkezo valamennyi iratot a meghatalmazott jogi képviselo címére kézbesíti [Pp. 97. §]. 
BH1979. 372. Ha a félnek a per vitelére meghatalmazottja van, a bírósági iratokat és igy az illeték 
lerovására felhívó végzést is a meghatalmazott részére kell kézbesíteni [Pp. 97. §]. 
BH1979. 32. A kötelezettel jogviszonyban álló pénzintézet átutalási késedelmének következményeit a 
jogosulttal szemben a megbízó köteles viselni [Ptk. 301. § (1) bek., Pp. 97. §]. 
BH1978. 491. Ha a félnek a per vitelére meghatalmazottja van, a jogorvoslatra nyitva álló határidot az 
ítéletnek nem a fél, hanem a meghatalmazott részére történt kézbesítésétol kell számítani [Pp. 97. §, 234. § (1) 
bek.]. 

98. § Ha az iratot a címzett halála miatt vagy azért nem lehet kézbesíteni, mert a címzett a bejelentett címen 
ismeretlen, vagy onnan ismeretlen helyre költözött, errol az érdekelt feleket értesíteni kell. 

A §-hoz fuzött magyarázatot lásd a Pp. 99. §-ánál. 



BH1993. 458. A bírósági eljárás szabályai, ha az adós felszámolását kéro hitelezo tévesen jelöli meg az 
adósának címét, ezért annak részére a bírósági iratok nem kézbesíthetok [Pp. 98. §, 99. § (3) bek., 6/1983. 
(XI. 20.) BM r. 22. § (1)-(2) bek., 1986. évi 11. tvr. 4. § (4) bek., 7. § (3) bek., 1989. évi 23. tvr. 22. § (1) bek., 
23. § (1) bek.]. 

99. § (1) A bírósági iratokat rendszerint posta útján kell kézbesíteni. 
(2) A postai úton küldött bírósági iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a 

címzett az átvételt megtagadta. Ha pedig a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át 
(nem kereste), azt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követo ötödik munkanapon kell kézbesítettnek 
tekinteni. Keresetlevél (fizetési meghagyás) kézbesítése esetén a bíróság e vélelem beálltáról az alperest 
(kötelezettet) értesíti, és egyúttal tájékoztatja a (3) bekezdésben, illetve a 128. §-ban foglaltakról. 

(3) A címzett a neki szóló iratot - a személyazonosságának igazolása mellett - a bírósági irodában is átveheti. 
(4) Egyébként a kézbesítés a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó külön jogszabályok szerint történik. 

PK 162. szám 

A Pp. 99. §-ának (4) bekezdésében említett hivatalos iratok kézbesítésére 
vonatkozó 43/1953. (VIII. 20.) MT rendelet, a postai tevékenységrol szóló 
133/1993. (IX. 29.) Korm. rendelet és a 13/1953. (IK. 17.) IM-KPM-BM 
utasítás alkalmazásánál szállásadónak kell tekinteni azt, aki a lakásba valakit 
- bármilyen jogcímen - befogad. Ilyennek kell tekinteni albérlet esetén a 
bérbeadót is. 

A polgári eljárásban érintett személlyel - érdekeltségétol függoen - közölni kell a távollétében vagy a törvény 
rendelkezése folytán a jelenlétében készült, illetve keletkezett ügyiratot. Erre a perrend eloírásai szerint 
szóban, vagy az irat átadásával, illetve kézbesítés útján kerülhet sor. 
A fenti rendelkezések a kézbesítés általános szabályait rögzítik, annak részletes feltételeit 
- a 2001. december 23. napján hatályba lépett, a hírközlésrol szóló 2001. évi XL. törvény, megelozoen a 
postáról szóló 1992. évi XLV. törvény, 
- a postai szolgáltatások ellátásáról szóló 254/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet, megelozoen a postai 
tevékenységrol kiadott 62/1997. (IV. 18.) Korm. rendelettel módosított 133/1993. (IX. 29.) Korm. rendelet, 
valamint 
- a hivatalos iratok kézbesítésének egyes kérdéseirol rendelkezo és a 33/1996. (II. 27.) Korm. rendelettel 
módosított 43/1953. (VIII. 20.) MT rendelet, illetve 
- az ügyviteli szabályok tartalmazzák. 
A perrendtartás az idézés esetében a Pp. 96. § (3) bekezdésében írt módon más kézbesítési formákat is 
szabályszerunek ismer el. 
Az irat megküldéséhez számos joghatás fuzodik. Így a perindítás hatályai a keresetnek, illetve a 
viszontkeresetnek az ellenféllel való közlésével állnak be (Pp. 128. §). A jogorvoslati határidok jórészt a 
kézbesítés napját követo naptól számíthatók (például ellentmondás bírósági vagy fizetési meghagyás ellen, 
fellebbezés az ítélet és egyes végzések ellen stb.). A Pp. 96. §-nál már leírtak szerint a tárgyalás 
megtartásának, illetve az elmulasztásához kapcsolódó szankciók alkalmazásának is elengedhetetlen feltétele 
az idézés kézbesítése. 
A jogkövetkezmények azonban csak akkor állnak be, ha a kézbesítésre a fenti rendelkezések megtartásával, 
azaz szabályszeruen került sor. Ezt a bíróságnak mindenkor körültekintoen kell vizsgálnia. A kézbesítésre 
vonatkozó szabályok mellozése a megtett bírósági percselekményeket jogellenessé teszik, lényeges eljárási 
szabálysértéshez vezethetnek. 
A Pp. 97. §-ából kitunoen a fél részére kézbesített iratot a félnek, ha pedig meghatalmazottja van, a 
képviselojének kell kézbesíteni. E törvényhely alkalmazásában meghatalmazotton nemcsak a Pp. 67. §-ában 
felsoroltakat kell érteni hanem mindazokat, akik a fél nevében és helyett egyéb eloírások folytán jogosultak 
eljárni (törvényes képviselo, ügygondnok, eseti gondnok, pártfogó ügyvéd). 
Ha a bíróság a felet vagy a törvényes képviselot személyes megjelenésre kötelezi, az errol rendelkezo iratot 
(idézés) az érintettnek kell kézbesíteni, a képviselo idézése azonban ilyenkor sem mellozheto [Pp. 96. § (2)]. 
Az, hogy adott esetben kit kell a fél képviselojének tekinteni és ekként kinek kell az iratot kézbesíteni, illetve 



mely esetben tekintheto a címzett személyére tekintettel a kézbesítés szabályosnak, a gyakorlatban több 
problémát is felvet (több személy képviseleti jogosultsága, képviseleti jog megszunése, perújítási eljárásban 
érvényesülo képviseleti szabályok stb.). Ennek részleteit a Pp. 66-73. §-aihoz fuzött magyarázat tartalmazza. 
A Pp. 98. §-ában jelölt tájékoztatási kötelezettség minden esetben egyéb kioktatással társul, hiszen a fél 
halála (nem természetes személy megszunése) az eljárás félbeszakadásához vezet, a címzett ismeretlen volta 
pedig egyéb feltételek fennállása esetén az eljárás szünetelését vonja maga után. A kioktatásnak tehát e 
jogintézmények érvényesülésére is figyelemmel kell lennie. Ha tehát a félnek címzett irat "meghalt" jelzéssel 
érkezett vissza, nem mellozheto az e tény valóságát alátámasztó egyéb okirat csatolására való felhívás sem. 
Amennyiben a fél ismeretlen, vagy ismeretlen helyre költözött a posta jelzése szerint, az újabb cím, ennek 
hiányában pedig a hirdetményi idézés iránti igény bejelentésére kell a felet felhívni. 
A Pp. 99. §-ának (2) bekezdése kézbesítési vélelmet állít fel, amely két esetben alkalmazható. Így akkor, ha 
- a fél megtagadta a küldemény átvételét, 
- a címzett azt a postán határido alatt nem vette át. 
Mindkét esetben csak akkor áll be a vélelem, ha az irat kézbesítésére a posta két ízben kísérletet tett és - ennek 
idopontjára is kiterjedoen - e tény a visszaküldött küldeménybol megállapítható. A bíróság tehát nem 
fogadhatja el azt az esetenként helytelen postai gyakorlatot, amely az irat átvételének egyszeri sikertelensége 
után tévesen a visszaküldés lehetoségével él. Észlelheto ugyanakkor olyan gyakorlat is, mely a vélelem 
beálltát csak akkor állapítja meg, ha az egy ízben már visszaérkezett küldemény második bírói utasításra tett 
kézbesítése is eredménytelen maradt. Ezzel szemben azonban az egyértelmu jogszabályi eloírásnak kell 
érvényesülnie, amely a kétszeri kézbesítési kísérletet feltételként a posta eljárásához fuzi. 
A szabályszeru közlés joghatásai a második kézbesítési kísérletet követo ötödik munkanapon következnek be. 
A törvény e helyütt a határido számítás általános szabályaitól eltéro, kivételes rendelkezést tartalmaz, amikor 
az egyéb határidok esetében irányadó naptári napokkal szemben itt munkanapokat nevesít. Vélhetoen ebbol 
származik az esetenként megmutatkozó helytelen gyakorlat, amely ilyenkor is naptári napokkal számol. 
A perrend eloírásaiból következoen, ha keresetlevél vagy fizetési meghagyás közlésére kerül sor, a vélelem 
beálltáról az alperest (kötelezettet) tájékoztatni kell. E tárgyban a bíróságnak - e jogintézmény 
rendeltetésébol következoen - soronkívül kell rendelkeznie. Másként ugyanis kizárt, hogy az alperes 
(kötelezett) a kézbesítés folytán szükségessé vált jognyilatkozatokat idoben megtehesse annak ellenére, hogy 
éppen erre kíván újabb lehetoséget biztosítani a törvény az értesítési kötelezettség szabályozásával. Az errol 
szóló küldeményt azonban nem kell tértivevénnyel kézbesíteni, mert ilyenkor már a bíróság a törvény alapján 
beállt jogkövetkezményekrol tájékoztat, ekként a kézbesítés szabályszeruségének vizsgálatára már nincs 
szükség. 
A tájékoztatási kötelezettség terjedelmét illetoen a bíróságokon eltéro gyakorlat alakult ki. Abban egyezo az 
álláspont, hogy az értesítésnek a vélelem és a perindítás hatálya beálltának tényét, a küldemény átvételének 
lehetoségét tartalmaznia kell. Helyes eljárásnak azonban az tekintheto, ha e szukszavú közlést meghaladóan - 
mint ahogy ezt egyes bíróságok alkalmazzák is - az értesítés kiterjed 
- a vélelmezett kézbesítési idopont dátum szerinti megjelölésére, 
- a kioktatásra arról, hogy ez az idopont az irányadó az utólagos irodai átvétel esetében is, és 
- megjelöli, hogy e személyes átvételre pontosan hol és mikor kerülhet sor. 
Ha a szabályszeru kézbesítés vélelmen alapul, az ehhez társuló mulasztás jogkövetkezményeit a fél igazolással 
háríthatja el [Pp. 106. § (1)]. Ilyenkor azonban a mulasztás vétlensége kizárólag akkor állapítható meg, ha a 
küldemény átvételének hiányára nem a félnek felróható okból került sor. Ebbol következoen nem fog helyt az 
igazolás olyan esetben, amikor a vélelem az átvétel megtagadásán nyugodott. 
BH2003. 287. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. törvény 107. §-a az állami tulajdonban lévo 
azoknak a vagyontárgyaknak a körét határozza meg, amelyek az állam tulajdonából a helyi önkormányzatok 
tulajdonába kerültek. A tényleges vagyonátadás egyrészt a törvény erejénél fogva bekövetkezett, a vagyon 
más része tekintetében pedig külön törvények alapján történt meg. Az e körben vizsgálandó körülmények [Ptk. 
200. § (2) bek., 1990. évi CXV. tv. (Ötv.) 107. § (1) bek. a), b) és c) pont, (2) bek., 1991. évi XXXIII. tv. 51. § 
(1) bek., 1991. évi LV. tv. 20. § (2) és (3) bek., 24. § (1) bek., 26. § b) pont, 1977. évi VI. törvény VII. fejezet, 
33/1984. (X. 31.) MT r. 47. § (1) bek., 63/1990. (X. 4.) Korm. r., Pp. 57. § (1) és (2) bek., 99. § (2) bek., 
136/B. § (2) bek., 141. § (4) bek., 206. §, 245. §, 275/A. § (1) bek.]. 
BH2001. 401. Az ügy érdemére kiható törvénysértés, ha sem az elsofokú, sem a másodfokú bíróság nem 
vizsgálja és ezáltal nem észleli a fellebbezés eloterjesztésének késedelmét [Pp. 99. § (2) bek., 107. § (1) bek., 
237. §, 274. § (1) bek., 275/B. §]. 
BH2000. 414. A felszámolási eljárásban is szabályszeru a bírósági iratoknak olyan postai kézbesítése, amikor 
a címzett távollétében a küldeményt ún. helyettes átvevo veszi át. A helyettes átvevo átvételi jogosultságának 



feltételei [Pp. 99. § (1) és (4) bek., 107. § (1) bek., 109. § (3) bek., 164. § (1) bek., Ptk. 685. § b) pont, 1993. 
évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek., 133/1993. (IX. 29.) Korm. r. 15. § 
(1) bek., (2) bek. a) pont]. 
BH1995. 223. A szabályszeru idézés hiánya olyan lényeges eljárási szabálysértés, ami a másodfokú eljárás 
során nem orvosolható [Pp. 99. § (1) bek., 142. § (1) bek., 252. § (2) bek., 43/1953. (VIII. 20.) MT r.]. 
BH1995. 162. I. A per folyamán jogutód nélkül megszunt gmk volt tagjaival szemben a per "folytatásánál" 
követendo eljárás [Pp. 125. § (1) bek., 99. § (3) bek., 43/1953. (VIII. 20.) MT r. 2. § (2) bek., 8. § (1) bek., 9. § 
(2) bek.]. 
BH1995. 101. I. Kézbesítési szabályok alkalmazása kereset kiterjesztése esetén [Pp. 99. § (3) bek., 125. § (1) 
bek., 252. § (2) bek., 43/1953. (VIII. 20.) MT r. 9. § (2) bek.]. 
BH1994. 211. II. Ha a fél jogi képviseloje címére érkezett bírósági iratot a tértivevényen az egyéni ügyvéd 
"munkatársa" megjegyzéssel veszik át, ezt szabályosan kézbesítettnek kell tekinteni [Pp. 97. § (3) bek., 99. § 
(3) bek., 1/1966. (V. 15.) KPM r.]. 
BH1993. 696. Gazdasági perben az erre hivatkozó gazdálkodó szervezetnek kell bizonyítania, hogy a címére 
érkezett postai küldeményt átvevo személy a hatáskörét túllépve járt el [Pp. 99. § (1) bek., 164. § (1) bek., 
43/1953. (VIII. 20.) MT r. 4. § (1) bek., 1/1966. (V. 15.) KPM r. 49. § (1) bek., 51. § (6)-(7) bek., 60. § (3) 
bek.]. 
BH1993. 458. A bírósági eljárás szabályai, ha az adós felszámolását kéro hitelezo tévesen jelöli meg az 
adósának címét, ezért annak részére a bírósági iratok nem kézbesíthetok [Pp. 98. §, 99. § (3) bek., 6/1983. 
(XI. 20.) BM r. 22. § (1)-(2) bek., 1986. évi 11. tvr. 4. § (4) bek., 7. § (3) bek., 1989. évi 23. tvr. 22. § (1) bek., 
23. § (1) bek.]. 
BH1992. 560. A félnek a tárgyalásra történt idézése csak akkor tekintheto szabályszerunek, ha az megfelel a 
hivatalos iratok kézbesítésérol szóló rendelet szabályainak [Pp. 99. § (30 bek., 135. § (1) bek., 43/1953. (VIII. 
20.) M r. 9. §]. 
BH1992. 250. Ha az alperes a keresetlevelet a postahivatalban öt munkanap alatt nem veszi át, a bíróság a 
felperes kérelmére ügygondnokot rendel ki és a keresetlevelet ennek kézbesítteti [Pp. 99. § (3) bek., 135. § (1) 
bek., 43/1953. (VIII. 20.) MT r. 2. § (2) bek., 6. §, 8. § (1) bek., 9. § (2) bek.]  
BH1989. 276. A bírósági meghagyás kézbesítésének szabályai [Pp. 99. § (1) és (3) bek., 136/A. § (1) bek., 
260. § (1) bek., 43/1953. (VIII. 20.) MT sz. r. 2. § (2) bek., 4. § (1) bek.]. 
BH1982. 51. Nincs helye bírósági meghagyás kibocsátásának azzal az alperessel szemben, akinek a 
keresetlevelet nem kézbesítették szabályszeruen [Pp. 99. § (3) bek., 43/1953. (VIII. 20.) MT sz. r. 8. § (1) bek., 
9. § (2) bek.]. 
BH1981. 281. Ha a bíróság a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok megsértésével rendeli el a 
fizetési meghagyás kézbesítését, a fizetési meghagyást nem lehet kézbesítettnek tekinteni [Pp. 99. §, 319. §, 
43/1953. (VIII. 20.) MT sz. r. 2. §]. 
BH1981. 194. Annak vizsgálatánál, hogy a fellebbezést az eloirt határidoben nyújtották-e be, csak a 
szabályszeru kézbesítés veheto figyelembe [Pp. 234. § (1) és (2) bek., 99. § (2) bek.] 
BH1980. 359. I. A szabályszeruen meg nem idézett fél távollétében a munkaügyi bíróság elotti eljárásban 
sincs helye a tárgyalás megtartásának. A tárgyalás csak a szabályszeruen megidézett felek távollétében 
tartható meg [Pp. 99. § (3) bek., 125. § (1) bek., 135. § (1) bek., 349. § (1) bek., 355. § (1) bek.]. 
BH1980. 105. Postai tudakozvánnyal igazolt átvétellel szemben a címzettnek kell bizonyítania, hogy a vitatott 
küldeményt nem vette át, illetve hogy az nem állított iratot tartalmazta [Pp. 99. § (1) bek.]. 

Kézbesítés külföldön 

100. § (1) A külföldön kézbesítendo iratot - ha a magyar állam által kötött nemzetközi megállapodás másként nem 
rendelkezik - intézkedés végett az igazságügyminiszterhez kell felterjeszteni. 

(2) A külföldön teljesített kézbesítést érvényesnek kell tekinteni, ha az akár a belföldi jogszabályok 
rendelkezéseinek, akár a kézbesítés helyén irányadó jogszabályoknak megfelel. 

A külföldi kézbesítés részletes szabályait a két- és többoldalú nemzetközi szerzodések tartalmazzák. Ezek 
hiányában a viszonossági gyakorlatban kialakult eljárás az irányadó, ha pedig ilyen gyakorlat sincs, de a 
postai forgalom az adott állammal fennáll, úgy az iratot az erre irányadó külön eloírások szerint kell 
kézbesíteni. 
Az igazságügyminiszter az e tárgyú rendelkezéseket a 8001/1995. (IK 8.) IM tájékoztatóban foglalta össze, 
mely 1995. november 1-jétol hatályos, de csak az 1995. március 15-ig megkötött és kihirdetett nemzetközi 
szerzodéseket tartalmazza. 



Hirdetményi kézbesítés 

101. § (1) Ha a fél tartózkodási helye ismeretlen, vagy olyan államban van, amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem 
nyújt, vagy ha a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, illetoleg ha a kézbesítés megkísérlése már elore 
is eredménytelennek mutatkozik, a kézbesítést hirdetmény útján kell teljesíteni. Hirdetmény útján kell a kézbesítést 
teljesíteni az ismeretlen örökösök részére is. 

(2) Hirdetményi kézbesítést a bíróság csak a fél kérelmére és csak az annak alapjául szolgáló ok valószínusítése 
esetében rendelhet el. Ha az eloadott tények valótlannak bizonyulnak, és a fél errol tudott, vagy kello gondosság 
mellett tudhatott volna, a hirdetményi kézbesítés és az azt követo eljárás érvénytelen, a felet pedig a felmerült 
költségben és ezenfelül pénzbírságban (120. §) is el kell marasztalni. Ezeket a következményeket a bíróság az 
eljárást befejezo határozat jogerore emelkedését megelozoen - a felek meghallgatása után - hivatalból, egyébként 
pedig perorvoslat alapján mondja ki. 

(3) Ha a hirdetményi kézbesítést követo eljárást - habár csak hallgatólagosan is - az ellenfél jóváhagyja, az eljárás 
nem válik érvénytelenné, a pénzbírságot azonban ilyen esetben is ki kell szabni, s a felet kötelezni kell a felmerült 
költségtöbblet megfizetésére. 

Hirdetményi kézbesítésre a perrendtartásban nevesített esetekben kerülhet sor, a Pp. 101. §-ának (1) 
bekezdése tehát kimeríto taxációt tartalmaz. 
Amennyiben annak jogszabályi elofeltételei fennállnak, a kézbesítésnek e módja a gazdálkodó szervezetek 
között folyó perekben is alkalmazható (BH1995. 234.). Kizárt azonban akkor, ha ekként fizetési meghagyást 
kellene a kötelezettnek megküldeni (Pp. 314. §, BH1994. 115.). 
A hirdetményi kézbesítés további együttes feltételéül szabja a törvény az erre irányuló kérelem eloterjesztését, 
az ok valószínusítését (BH1984. 315.), és a költségek elolegezését. 
Hivatalból tehát ilyenkor a bíróság nem intézkedhet. Kérelem hiányában az eljárás a Pp. 137. §-ának (1) 
bekezdés c) és d) pontjában írtaknak megfeleloen szünetel. 
A hirdetményi kézbesítés elrendelése elott a bíróságnak körültekintoen kell vizsgálnia, hogy az annak alapjául 
szolgáló ok megfeleloen valószínusített-e. Nem elegendo tehát az ilyen intézkedéshez, ha a fél ismeretlen 
helyen tartózkodó voltát csupán egy, a pert megelozoen visszaküldött küldemény támasztja alá. Ez igaz akkor 
is, ha a visszajelentésre a per során és bírósági küldemény tekintetében került sor. A kérelemmel élo fél 
nyilatkozata és az általa benyújtott bizonyítékok akkor elegendok az intézkedéshez, ha azokból nagy 
bizonyossággal következik, hogy a Pp. 101. § (1) bekezdésében írt és valószínusítésre szoruló valamelyik 
feltétel fennáll. Ilyen lehet adott esetben a fél felkutatását célzó újsághirdetés eredménytelen volta, 
lakcímfigyelo beszerzése, valamely családtagjának nyilatkozata, stb. 
Ha a hirdetményi idézés kibocsátásakor a keresetlevelet is kézbesíteni kell, úgy a fél részére ügygondnok 
kirendelése is szükséges (lásd ennek részletes szabályait a Pp. 74. §-hoz fuzött magyarázatnál). 
Ha a fél által eloadott és valószínusített tényen alapuló hirdetményi idézésre jogellenesen azért került sor, 
mert a hivatkozott tények valótlannak bizonyultak és errol az arra hivatkozó tudott vagy kello gondosság 
mellett tudnia kellett volna, a hirdetményi kézbesítés jogkövetkezménye attól függ, hogy az ilyen módon idézett 
ellenfél azt jóváhagyja-e vagy sem. Amennyiben nem, maga a kézbesítés és az azt követo eljárás érvénytelen. 
Ha azonban igen - akárcsak hallgatólagosan is -, az érvénytelenség nem következik be. 
Az alaptalanul hivatkozó felet ugyanakkor a bíróságnak mindkét esetben kötelezoen pénzbírsággal kell 
sújtania. 
A fenti jogkövetkezményeket hivatalból kell kimondani, de azok alkalmazása elott a felek meghallgatása nem 
mellozheto. 
BH2002. 371. A hirdetményi kézbesítés elrendelése és ügygondnok kirendelése - amennyiben annak törvényi 
feltételei fennállnak - a felszámolási eljárásban sem mellozheto [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és 1997. évi XXVII. 
tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 6. § (2) bek., 24. § (2) és (3) bek., 25. § (1) bek. c) 
pont, 27. § (2) bek. b) pont, 63/A. § (3) bek., 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 56-58. §-ai, Pp. 101. § (1) bek., 102. § 
(3) bek.]. 
BH1996. 271. Az eljárás lényeges szabályait sérti meg a bíróság, ha a fél kérelmére hirdetményi kézbesítést 
rendel el, holott nem a másik fél, hanem jogi képviseloje tartózkodási helye ismeretlen [Pp. 101. § (1) bek.]. 
BH1995. 234. Hirdetményi kézbesítésnek - amennyiben annak jogszabályi elofeltételei fennállnak gazdálkodó 
szervezetek közötti perekben is helye van (Pp. 101-102. §-ai). 
BH1994. 155. Ha a kötelezettnek nincs belföldön ismert lakhelye (székhelye), a fizetési meghagyást 
hirdetmény útján a részére kézbesíteni nem lehet. A keresetlevél hatályával bíró fizetési meghagyást - ha 
bármely okból kibocsátásának nincs helye - keresetlevélnek kell tekinteni, és akként elbírálni. Ebben az 
esetben, ha a fél felhívásra a hirdetményi kézbesítés költségeit elolegezi, nincs akadálya a hirdetményi 



kézbesítés elrendelésének, illetoleg ügygondnok kirendelésének [Pp. 74. §, 95. § (1) bek., 101. §, 102. § (3) 
bek., 314. §, 315. § (4) bek.]. 
BH1993. 298. A föld megoszthatósága mint egy része elbirtoklásának feltétele - Hirdetményi kézbesítés 
elrendelésének feltételei [Pp. 101. § (2) bek.]. 
BH1993. 237. A hirdetményi kézbesítés feltételeinek vizsgálata gyermek-elhelyezési perben [Pp. 101. § (1), 
(2) bek., 96. § (4) bek., 1986. évi 14. tvr.-tel kihirdetett egyezmény 1. és 16. cikke]. 
BH1992. 386. Meghalt személy alpereskénti perbe vonására, részére ügygondnok kirendelésére nincs jogi 
lehetoség [Ptk. 22. §, Pp. 3. § (1) bek., 48. §, 50. § (1) bek., 74. §, 101. § (2) bek., 102. § (3) bek.]. 
BH1984. 315. I. Hirdetményi kézbesítést a fél kérelmére és csak annak alapjául szolgáló ok valószínusítése 
esetén rendelhet el a bíróság [Pp. 101. § (1) és (2) bek.]. 
BH1981. 507. Hirdetményi kézbesítés csak a hirdetményi idézés feltételeinek körültekinto vizsgálata után 
rendelheto el [Pp. 101. § (1) és (2) bek.]. 

102. § (1) A hirdetmény útján kézbesítendo iratot tizenöt napra ki kell függeszteni a bíróság hirdetotáblájára és a 
fél - illetoleg ismeretlen örökösök részére való kézbesítés esetében az örökhagyó - utolsó ismert lakóhelyén a 
polgármesteri hivatal hirdetotáblájára. 

(2) Ha a fél olyan államban lakik, amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem nyújt, de amellyel a postai forgalom 
fennáll, a hirdetményt - lehetoleg ajánlott levélként - a fél ottani címére is meg kell küldeni. 

(3) Ha keresetlevelet kell az alperesnek hirdetmény útján kézbesíteni, részére a bíróság ügygondnokot (74. §) 
rendel és a keresetlevelet annak is kézbesítteti. 

PK 164. szám 

Az ismeretlen helyen tartózkodó alperes részére a Pp. 102. §-ának (3) 
bekezdése alapján kirendelt ügygondnok e minoségében a perben hozott 
jogeros ítélet ellen perújítási kérelmet újabb kirendelés nélkül is eloterjeszthet. 

(4) A hirdetményi kézbesítéssel felmerülo költséget az köteles elolegezni, aki a hirdetményi kézbesítést kérte. 
(5) Hirdetményi kézbesítés esetében az iratot - amennyiben a bíróság másként nem rendelkezik - a bíróság 

hirdetotábláján való kifüggesztéstol számított tizenötödik napon kell kézbesítettnek tekinteni. 
(6) A hirdetményi kézbesítésrol az eljáró bíróság számítógépes nyilvántartást vezet, amelyben rögzíti a bíróság 

nevét, az ügy számát, az utolsó ismert lakóhely (székhely) megjelölésével a fél nevét, akinek részére a kézbesítés 
hirdetmény útján történt, továbbá azt az okot, amelynek következtében a kézbesítés szükségessé vált, illetve a 
kézbesítés megtörténtére vonatkozó vélelem beálltának idopontját. Az országosan összekapcsolt számítógépes 
közhiteles nyilvántartást az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala kezeli, az abban foglalt adatokról az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala jogszabályban meghatározott költségtérítés ellenében a felvilágosítást 
kéro személyére vonatkozóan, kérelmére felvilágosítást ad. 

(7) Más személy kérelmére felvilágosítás csak akkor adható, ha a bíróság, ügyészség, nemperes eljárást lefolytató 
közjegyzo vagy közigazgatási szerv törvényben meghatározott feladatainak teljesítéséhez, illetve a felvilágosítást 
kéro személynek törvényben biztosított jogai gyakorlásához szükséges. A törvényes jogcímet valószínusíteni kell. 
Ilyen esetben az adatszolgáltatás tényét a számítógépes rendszerben oly módon kell rögzíteni, hogy az 
adatszolgáltatás idopontja, jogcíme és az adat felhasználója megállapítható maradjon. A jogellenes adatkérés és 
felhasználás jogkövetkezményeit a felvilágosítást kéro viseli. 

E szakasz gyakorlati alkalmazása nem vet fel problémát. 
2002. január 1. napjával hatályba lépoen e § rendelkezését az 1999. évi CX. törvény - az új (6) és (7) 
bekezdés beiktatásával - kiegészítette a hirdetményi idézéseknek az egész országra kiterjedo központi 
számítógépes nyilvántartásának, s ehhez kapcsolódóan a felvilágosítás kérésének szabályaival. 
BH2002. 371. A hirdetményi kézbesítés elrendelése és ügygondnok kirendelése - amennyiben annak törvényi 
feltételei fennállnak - a felszámolási eljárásban sem mellozheto [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és 1997. évi XXVII. 
tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 6. § (2) bek., 24. § (2) és (3) bek., 25. § (1) bek. c) 
pont, 27. § (2) bek. b) pont, 63/A. § (3) bek., 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 56-58. §-ai, Pp. 101. § (1) bek., 102. § 
(3) bek.]. 
BH1995. 234. Hirdetményi kézbesítésnek - amennyiben annak jogszabályi elofeltételei fennállnak gazdálkodó 
szervezetek közötti perekben is helye van (Pp. 101-102. §-ai). 



BH1994. 155. Ha a kötelezettnek nincs belföldön ismert lakhelye (székhelye), a fizetési meghagyást 
hirdetmény útján a részére kézbesíteni nem lehet. A keresetlevél hatályával bíró fizetési meghagyást - ha 
bármely okból kibocsátásának nincs helye - keresetlevélnek kell tekinteni, és akként elbírálni. Ebben az 
esetben, ha a fél felhívásra a hirdetményi kézbesítés költségeit elolegezi, nincs akadálya a hirdetményi 
kézbesítés elrendelésének, illetoleg ügygondnok kirendelésének [Pp. 74. §, 95. § (1) bek., 101. §, 102. § (3) 
bek., 314. §, 315. § (4) bek.]. 
BH1992. 386. Meghalt személy alpereskénti perbe vonására, részére ügygondnok kirendelésére nincs jogi 
lehetoség [Ptk. 22. §, Pp. 3. § (1) bek., 48. §, 50. § (1) bek., 74. §, 101. § (2) bek., 102. § (3) bek.]. 
BH1984. 315. II. Ha az alperes ismeretlen helyen tartózkodik, a keresetlevelet nemcsak az ügygondnok 
részére kell kézbesíteni, hanem azt az idézo végzéssel együtt hirdetményi úton is kézbesíteni kell [Pp. 102. § 
(3) bek.]. 

Határidok 

103. § (1) A határidoket napok, hónapok vagy évek szerint kell számítani. 
(2) A napokban megállapított határidobe a kezdonap nem számít bele. Kezdonap az a nap, amelyre a határido 

megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény (pl. kézbesítés, kihirdetés) esik. 
(3) A hónapokban vagy években megállapított határido azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdonapnak 

megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján. 
(4) Ha a határido utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határido csak az azt követo legközelebbi munkanapon 

jár le. 

MK 69. szám 

A Pp. 103. §-a (4) bekezdésének alkalmazása szempontjából mind a 
szombatot, mind a vasárnapot - amikor a bíróságon a munka szünetel - 
munkaszüneti napnak kell tekinteni. 

(5) A határido az utolsó nap végével jár le, a bírósághoz intézett beadvány eloterjesztésére és a bíróság elott 
teljesítendo cselekményre megállapított határido azonban már a hivatali ido végével lejár. 

A kívánt joghatás kiváltására alkalmas eljárási cselekmények általában csak a jogszabályban meghatározott 
idohöz kötve végezhetok el. Ilyen eloírások az anyagi és az eljárásjog területén egyaránt fellelhetok. 
1. Az anyagi jog az e körbe eso feltételeket részben a bírói út igénybevételérol szóló, részben pedig az 
elévülési szabályok kapcsán rögzíti, megszabva ezzel a polgári eljárás megindításának idohatárait. Az ilyen 
típusú korlátozás alól a törvény akkor ad felmentést, ha a feltétlen igényérvényesítés lehetoségét kívánja 
biztosítani (így például a tulajdon iránti követelés kapcsán). 
2. A perrendtartás az eljárás során végzendo cselekmények idotartamát szabályozza. A kereset benyújtásának 
határidejérol csak a különös eljárások körében, a közigazgatási (társadalombiztosítási) határozatok 
felülvizsgálata iránti perek kapcsán [Pp. 330. § (1), Pp. 341. § (1)], valamint a sajtó-helyreigazítási ügyekben 
[Pp. 343. § (3)] rendelkezik. 
Az eljárási cselekmények 
- egy része csak meghatározott idotartam (határido) alatt végezheto el jogszeruen. A határido mértékét a 
törvény esetenként pontosan rögzíti mint pl. perorvoslatok eloterjesztése tekintetében (törvényi határido), 
máskor az - például a hiánypótlás esetében -, a bíróság döntésétol függ (bírói határido). 
- teljesítését máskor a perrend az eljárás stádiumára utalva korlátozza - például: viszontkereset [Pp. 147. § 
(1)], vagy beavatkozási kérelem [Pp. 51. § (1)] esetében. 
- bizonyos köre pedig kizárólag egy meghatározott idopontban teljesítheto. Az ilyen idopont kituzése a 
bíróság, adott esetben a szakérto feladata (például tárgyalás, szakértoi szemle). 
Az anyagi és eljárásjogi határidok számítási módja egymástól lényegesen eltér és különbözoek e kétféle 
határido elmulasztásának jogkövetkezményei is. 
Anyagi jogi határido 
Az anyagi jogi határido a jogszabályban megjelölt napon feltétlenül lejár. A számítására a 1960. évi 11. 
törvényereju rendelet 3-4. §-ában írt rendelkezések az irányadók. 



Az eljárást megindító beadványok az eljárás folyamatba helyezésének jogkövetkezményét a bírósághoz való 
tényleges megérkezésük napján váltják ki (BH1995. 352.) 
Az anyagi jogi határido elmulasztása jogvesztéssel jár, igazolással nem orvosolható. "Kimentésre" csak 
elévülési határido esetében és csak a vonatkozó anyagi jogi szabályok szerint van mód. 
Eljárásjogi határido 
A perrendtartás határidokre vonatkozó rendelkezései kizárólag az eljárásjogi határidok esetében 
alkalmazhatók. Ezek számítási módja aszerint változik, hogy azt a bíróság vagy a törvény napokban, 
hónapokban vagy években határozta-e meg. A napokban megjelölt határidobe ugyanis a kezdo nap nem 
számít bele, a hónapokban, valamint években kikötött határidobe azonban - mivel az a kezdo nap számának 
megfelelo napon jár el - igen. 
Kezdo napnak azt kell tekinteni, amelyre a határido megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény 
esik. 
Ha a határidohöz kötött eljárási cselekmény bírói határozaton alapul (hiánypótlás stb.), kezdo napnak a 
közlés idopontját kell tekinteni (lásd a Pp. 215-219. §-ához fuzött magyarázatot). 
Az eljárásban a per a törvény rendelkezése folytán szünetel (lásd a Pp. 137. § és Pp. 255. §-ához fuzött 
magyarázatot), így a folytatásra irányuló kérelem eloterjesztésének kezdo napja az a nap, amelyre a 
szünetelésre okot adó esemény (cselekmény) esik (BH1994. 434.). 
A perújítási kérelem eloterjesztési határidejének kezdo napja - ha az nem a tudomásszerzéstol vagy az 
akadály megszunésétol számít - a sérelmes határozat jogerore emelkedésének napjával azonos (Pp. 261. §). 
A másodfokú bíróság határozatával jogerore emelkedett döntés elleni perorvoslat (perújítási vagy 
felülvizsgálati kérelem) benyújtási határideje azonban azon a napon kezdodik, amikor a fellebbezés 
eredményeként született döntést a féllel közölték (azt számára kézbesítették). 
A határido számításánál - függetlenül attól, hogy azt, hogyan határozták meg - közömbös, hogy a tartamára 
hány munkaszüneti nap esett. Ez csak az utolsó nap meghatározásánál bír jelentoséggel. A fenti szabály a Pp. 
99. § (2) bekezdésébol kitunoen a kézbesítés napjának vélelmezett számításakor nem érvényesül, ehelyütt 
ugyanis csak a munkanapok száma az irányadó. Természetesen akkor, amikor a vélelmezett kézbesítési ido 
szombatra (vasárnapra, ünnepnapra) esik, a küldeményt a legközelebbi munkanapon lehet csak kézbesítettnek 
tekinteni (BH1986. 74.). 
A határido megtartásának vizsgálatakor a bírói gyakorlat a munkaszüneti nappal egyként értékeli azt is, 
amikor a lejárat szombatra vagy vasárnapra, a heti két pihenonapra esik. A Pp. 103. §-ának (4) bekezdésében 
megfogalmazott kedvezményt így a szombati és vasárnapi napokra is figyelembe veszi. 
A Pp. 103. §-ának (5) bekezdésébol következoen a határido az utolsó napon éjfélkor jár le. A határidohöz 
kötött eljárási cselekmény tehát az utolsó napon 24 óráig teljesítheto. Ha azonban az, a bíróság elott 
végzendo el, a bírói munkaido végével lejár. E korlátozó rendelkezéseken enyhít a Pp. 105. § (4) bekezdése. 
A helyes határido számítás érdekében a bírósági ügyviteli szabályok az irat érkezési idopontjának feltüntetési 
rendjét részletesen rögzítik. Így a 123/1973. (IK. 1974. 1.) IM utasítás 29. §-a értelmében a bírósághoz 
érkezett minden iraton meg kell jelölni az érkezés napját. Arra - amennyiben azt az érdekelt a munkaido vége 
elott nyújtotta be vagy gyujtoszekrénybe helyezte el - az érkezés idejét még aznap fel kell vezetni. Olyankor, 
amikor a postai küldemény határidohöz kötött cselekményt tartalmaz, a levélborítékot a beadványhoz csatolni 
kell. Azonos követelményeket fogalmaz meg a Legfelsobb Bíróság ügyvitelérol szóló 1/1994. Legfelsobb 
Bírósági elnöki utasítás is a 32. §-ában. Ha a postai feladás napja kétséges, annak idejét az érintettnek kell 
igazolnia. Erre az ajánlott feladóvevény, a postai feladókönyv vagy a posta igazolása egyaránt alkalmas 
lehet. 
BH2003. 377. A perfeljegyzés tárgyában a bíróságnak az erre irányuló kérelmet tartalmazó keresetlevél 
benyújtását követoen nyomban - a perindítás hatályának beállta elott - intézkednie kell. Ha a feltételek 
fennállnak, a per feljegyzése érdekében a földhivatalt meg kell keresnie [1997. évi CXLI. tv. 17. § (1) bek. j) 
pont, 64. § (1) bek. b) pont, Pp. 103. § (2) és (5) bek., 121. § (1) bek. b) pont, 124. § (2) bek., 128. §, 130. § 
(1) bek. i) és j) pont, 157. §]. 
BH2003. 198. A feladás idopontjának vizsgálata a borítékon szereplo idopontnak a "postakönyv" adataival 
való egybevetése útján. [Pp. 103. § (5) bek., 105. § (4) bek.]. 
BH1998. 601. II. A perújítás szubjektív - hat hónapos - határidejének számítása jogeros fizetési meghagyás 
esetén. A jogeros ítélet (fizetési meghagyás) végrehajtási cselekménye a perújítási határido kezdo 
idopontjaként veheto figyelembe [Pp. 103. § (3) bek., 260. § (1) bek. a) pont, 266. § (1)-(2) bek.]. 
BH1997. 345. A felülvizsgálati kérelem eloterjesztésére biztosított határido számítása és az igazolási 
lehetoség [Pp. 272. § (1) bek., 103. § (2) bek., 105. § (2) és (4) bek.]. 



BH1996. 334. Váltóügyekben az ún. bírói határidoket - a követelés privilegizált jellege folytán - úgy kell 
megállapítani, hogy azok ne lépjék túl a fél részérol az intézkedés megtételéhez szükséges idotartamot. A 
bíróság az általa megállapított határidot csak egyszer hosszabbítja meg [Pp. 103. § (3) bek., 104. § (1) bek., 
124. § (3) bek., 227. § (2) bek.]. 
BH1995. 219. Biztosítási szerzodés felmondásánál az anyagi jogi határido számításának módja [Ptk. 551. § 
(4) bek., Ptké. 3. § (2) bek., Pp. 103. § (2) bek.]. 
BH1994. 434. A szünetelo per folytatására irányuló kérelem eloterjesztésére nyitvaálló határido számításánál 
irányadó szempontok [Pp. 103. § (2), (3) és (5) bek., 105. § (4) bek.]. 
BH1993. 617. Határido-számítás a csatlakozó fellebbezés eloterjesztésével kapcsolatban, ha a határido 
utolsó napja munkaszüneti napra esik [Pp. 103. § (4) bek., 244. § (2) bek.]. 
BH1991. 121. A felszámolási eljárásban az igényét késedelmesen eloterjeszto hitelezo javára - igazolási 
kérelmének elbírálása során - nem veheto figyelembe az a körülmény, hogy a késedelmét felügyeleti szervének 
magatartása idézte elo [Pp 103. § (2) és (4) bek., 106-110. §-ok, 1986. évi 11. tvr. 4. § (4) bek., 13. § d) pont]. 
BH1990. 272. Az ellentmondást nem lehet elkésettnek tekinteni, ha a fizetési meghagyás kézbesítésének 
idopontját a Posta nem tudja tanúsítani [Pp. 103. § (2) bek., 393. § (1) bek.]. 
BH1987. 454. Az a körülmény, hogy a gazdálkodó szervezet a munkavégzést a jogszabályban meghatározott 
munkaszüneti napokon kívül is szünetelteti, nem mentesíti a gazdálkodó szervezetet attól, hogy gondoskodjék 
az ez ido alatt érkezett postai küldemények átvételérol [Pp. 103. § (4) bek., 393. § (1) bek., 10/1973. (XII. 30.) 
IM sz. r. GKT 4/1973. sz.]. 
BH1987. 372. Az ellentmondás benyújtására nyitvaálló határidot nem érinti, hogy ez alatt munkaszüneti nap 
is van, ha az nem a határido utolsó napja [Pp. 103. § (4) bek.]. 
BH1986. 297. Ha a keresetlevél benyújtása határidejének utolsó napja szabad szombatra esik, az azt követo 
elso munkanapon benyújtott keresetlevelet kello idoben beadottnak kell tekinteni [Pp. 103. § (4) bek., MKT-
PKT-GKT 1/1979. sz.]. 
BH1986. 74. A szombat a vélelmezett postai kézbesítési ido szempontjából is munkaszüneti napnak minosül, 
ezért ha a kézbesítési ido lejárata szombatra esik, a küldeményt a legközelebbi munkanapon kézbesítettnek 
kell tekinteni [Pp. 103. § (4) bek., 10/1973. (XII. 30.) IM sz. r. 1. § (2) bek., MKT-PKT-GKT 1/1979. sz.] 
BH1985. 439. Az élelmiszerek fogyaszthatósági határidejének, illetoleg a minoségmegorzés idotartamának 
számítása megfelel a határidoszámítás általános szabályainak [Ptké. 3. § (1) bek., Pp. 103. § (2) bek., 
25/1976. (VII. 11.) MÉM sz. r. 42. § (5) bek.]. 
BH1983. 320. Annak a rendelkezésnek az alkalmazása szempontjából, amely szerint ha a határido utolsó 
napja munkaszüneti napra esik, a határido csak az azt követo legközelebbi munkanapon jár le, azt a 
szabadszombatot is munkaszüneti napnak kell tekinteni, amikor a bíróságon a munka szünetel [Pp. 103. § (4) 
bek., MKT-PKT-GKT 1/1979. sz.]. 
BH1981. 464. Ha a kötelezett fizetési késedelembe esik, arra a napra is kamatot kell fizetnie, amelyen 
teljesített [1960. évi 11. sz. tvr. 3. § (3) bek., Pp. 103. § (5) bek., 408/1976. MNB Tájékoztató 1/33. pont.]. 
BH1981. 40. I. Ha a jogszabály a keresetlevél benyújtására határidot szab meg, és a határido utolsó napja 
munkaszüneti napra esik, a következo munkanapon 24 óráig ajánlott küldeményként történo postára adással a 
fél joghatályosan terjesztheti elo a keresetlevelet [Pp. 103. §, 105. § (4) bek., 349. § (1) bek.]. 
BH1978. 98. Ha a perbeli cselekményre megállapított határido utolsó napja munkaszüneti nap, a fél a 
cselekményt a következo napon még hatályosan teljesítheti [Pp. 103. § (4)-(5) bek., 105. § (4) bek., 349. § (1) 
bek., MK 69. sz.]. 
BH1977. 246. Gazdasági per szünetelésének, illetoleg megszunésének szempontjából a határido utolsó 
napján ajánlott küldeményként postára adott, az eljárás folytatását kéro beadványt kello idoben beadottnak 
kell tekinteni [Pp. 381. § (1) és (2) bek., 365. § (3) bek., 103. § (3) bek.]. 

104. § (1) A bíróság az általa megállapított határidot fontos okból egyszer meghosszabbíthatja; a határido - 
meghosszabbítással együtt - negyvenöt napnál hosszabb nem lehet, kivéve, ha a szakértoi vélemény elkészítése 
hosszabb határidot tesz szükségessé. A törvényben megállapított határidot csak a törvényben meghatározott esetben 
lehet meghosszabbítani. 

(2) Ha a meghosszabbítást a fél kéri, kérelmét a határido lejárta elott kell eloterjesztenie; a kérelem tárgyában a 
bíróság az ellenfél meghallgatása nélkül határozhat. 

A perrendtartás csak a meghosszabbításról szóló rendelkezések kapcsán nevesíti a bírói és törvényi határidot. 
Egyébként azokat úgy különbözteti meg, hogy az adott jogintézmény szabályozásakor határidore utal vagy 
meghatározott idotartamot jelöl. 
a) A bírói határido tartamát a Pp. 104. §-ának (1) bekezdésében írt keretek között lehet csak meghatározni. 
Azt - e korlátok betartásával - akként kell kituzni, hogy a kívánt percselekmény elvégzésére reális lehetoséget 



adjon. Ugyanakkor a Legfelsobb Bíróság az 1996. 334. számú eseti döntésében rámutatott arra is, hogy váltó 
ügyekben az un. bírói határidoket - a követelés privilegizált jellege folytán - úgy kell megállapítani, hogy azok 
ne lépjék túl a fél részérol az intézkedés megtételéhez szükséges idotartamot. Hasonlóan kell értelmezni a 
határido engedélyezésének szabályait az ideiglenes intézkedés iránti kérelemre teendo észrevételek körében 
is. Helyesnek tunik tehát követni ezt az álláspontot minden olyan esetben, amikor az ügy soronkívüli 
elbírálásáról jogszabály rendelkezik. Így például a szüloi felügyelet megszüntetése [Pp. 302. § (2)] vagy a 
sajtó-helyreigazítás [Pp. 334. § (2)] iránti ügyekben, illetve akkor, ha arra a törvény más módon utal (pl. 
munkaviszonyból származó, gyermektartásra, apaság megállapítására irányuló jogvitákban [Pp. 126. § (1)]. 
A bírói határido a fél kérelmére hosszabbítható meg. Az e tárgyú kérelmet minden esetben a határido lejárta 
elott kell eloterjeszteni. 
A törvény a bírói határido maximumát is rögzíti amikor kimondja, hogy az - a szakértoi vélemény 
eloterjesztésére megállapított idotartamot ide nem értve - 45 napnál hosszabb nem lehet. 
A határido meghosszabbítása iránti kérelemrol a bíróságnak alakszeru határozattal (végzéssel) kell döntenie, 
s azt a kérelmezovel közölnie kell. A bíróság szabadon mérlegeli, hogy a kérelem tárgyában történo döntése 
elott az ellenérdeku felet meghallgatja-e, vagy sem. A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye [Pp. 233. § (3) 
b)], de a feleket megilleti a kifogásolás joga (lásd a Pp. 114. §-ához fuzött magyarázatot). 
A 2000. január 1. napját követoen indult ügyekben a fél az adott bírói határido meghosszabbítása iránt csak 
egy ízben terjeszthet elo kérelmet. Az ekkor már folyamatban lévo ügyekben továbbra is a törvény korábbi 
szabálya az irányadó. Ennek értelmében a fél ugyanannak a bírói határidonek a meghosszabbítása iránt 
ismételten is eloterjeszthet kérelmet, ebben az esetben azonban kötelezo, hogy a bíróság a döntése elott az 
ellenérdeku felet meghallgassa. 
Ha a fél az adott percselekményre megállapított határidot elmulasztja, azt foszabályként többé hatályosan 
nem teljesítheti. E súlyos joghátrány csak a Pp. 106. §-ában szabályozott módon hárítható el. 
b) A törvényi határido kizárólag a törvény külön felhatalmazása alapján módosítható. Az eljárási törvény e 
körben hosszabbítást engedo szabályt nem tartalmaz. A rövidítésre azonban a perrendtartás a tárgyalási 
idoköz szabályozása kapcsán az elso fokú és a perújítási eljárásban [Pp. 126. § (1), Pp. 269. § erre utaló 
szabálya], valamint a végzés elleni fellebbezésre teheto észrevételek 8 napos határideje tekintetében [Pp. 257. 
§ (1)] lehetoséget ad. 
BH1998. 245. II. A felszámolási eljárásban a hiánypótlásra a jogszabályban megállapított határido törvényi 
határido, melyet a bíróság nem hosszabbíthat meg [mód. Cstv. 25. § (1) bek. c) pont, Pp. 104. § (1) bek.]. 
BH1996. 442. I. A csodeljárás iránti kérelemmel kapcsolatban a hiánypótlásra a törvényben megállapított 
határidot a bíróság nem hosszabbíthatja meg [Pp. 104. § (1) bek., 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 6. § (2) bek., 10. § 
(3) bek. b) pont]. 
BH1996. 334. Váltóügyekben az ún. bírói határidoket - a követelés privilegizált jellege folytán - úgy kell 
megállapítani, hogy azok ne lépjék túl a fél részérol az intézkedés megtételéhez szükséges idotartamot. A 
bíróság az általa megállapított határidot csak egyszer hosszabbítja meg [Pp. 103. § (3) bek., 104. § (1) bek., 
124. § (3) bek., 227. § (2) bek.]. 
BH1996. 221. II. Az ún. bírói határidok meghosszabbításának feltételei [Pp. 104. § (1)-(2) bek.]. 
BH1996. 220. A hiánypótlási határido meghosszabbítására irányuló kérelmet elutasító végzés pervezeto 
végzésnek minosül, amely ellen fellebbezésnek a cégbejegyzési eljárásban sincs helye [1989. évi 23. tvr. 25. § 
(1) bek., Pp. 104. §, 233, § (3) bek. b) pont]. 
BH1992. 718. II. A cégeljárásban a hiánypótlásra általában hosszabb idot célszeru biztosítani. Ez az 
idotartam a háttérjogszabályban meghatározott 45 napot is meghaladhatja [Pp. 104. § (1) bek., 1989. évi 23. 
tvr. 25. § (1) bek., 13/1989. (XII. 16.) IM. r.]. 
BH1991. 245. A fél - a hiánypótlásra felhívó végzésben engedélyezett határido (un. bírói határido) lejárta 
után - a beadványát elutasító végzés meghozataláig a hiányt jogkövetkezmények nélkül pótolhatja. Ezt 
követoen azonban a hiány már nem pótolható, a beadványt (keresetlevelet) a bíróság jogszeruen utasítja el 
[Pp. 95. §, 104. § (1) bek., 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1981. 462. A bíróság által a hiánypótlásra megállapított határido meghosszabbítása iránt kello idoben 
benyújtott kérelem figyelmen kívül hagyásával a mulasztás következményeit nem lehet alkalmazni [Pp. 104. 
§]. 

Mulasztás 

105. § (1) A fél az elmulasztott perbeli cselekményt - ha a törvény másként nem rendelkezik - többé hatályosan 
nem teljesítheti. 



(2) A mulasztás következményei - a törvényben meghatározott eseteket kivéve - elozetes figyelmeztetés nélkül, 
maguktól állanak be. Ha a törvény szerint a mulasztás következményei csak elozetes figyelmeztetés esetén vagy az 
ellenfél kérelmére állanak be, az elmulasztott cselekményt a figyelmeztetésben megjelölt ido alatt, illetoleg a 
kérelem eloterjesztéséig, ha pedig a kérelmet tárgyaláson adták elo, az arra vonatkozó határozat meghozataláig 
pótolni lehet. 

(3) Nem tekintheto mulasztásnak, ha a felet a perbeli cselekmény teljesítésében valamely köztudomású természeti 
esemény vagy más elháríthatatlan akadály gátolta. 

(4) A határido elmulasztásának következményeit nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt 
legkésobb a határido utolsó napján ajánlott küldeményként postára adták. 

4/2003. Polgári jogegységi határozat 

a bírósági eljárást megindító keresetlevél vagy kérelem késedelmes 
benyújtásáról 

Az (1)-(2) bekezdés a mulasztás tényének általános és a törvény erejénél fogva beálló jogkövetkezményét 
rögzíti. A mulasztás fogalma e rendelkezés szempontjából sem szukítheto a határido vagy határnap 
elmulasztására, hanem a törvényben eloírttól eltéro joggyakorlás (pl. a beadványra eloírt alaki és tartalmi 
feltételek be nem tartása stb.) minden formája ide tartozik. A mulasztott határido vagy cselekmény jellegétol 
függoen alkalmazandó sajátos jogkövetkezményeket a törvény számtalan külön rendelkezése tartalmazza (pl. 
a keresetlevél idézés kibocsátása, illetve egyes kérelmek hivatalból vagy érdemi vizsgálat nélkül történo 
elutasítása, a permegszüntetés egyes esetei, az eljárás szünetelése, bírósági meghagyás kibocsátása stb.) 
Vannak a törvénynek olyan rendelkezései, amelyek a perbeli cselekmények megtételének határidejét úgy 
szabályozzák, hogy a mulasztás jogkövetkezményérol nem rendelkeznek. Így pl. csak az elso fokú ítélet 
meghozatalát megelozo tárgyalás berekesztéséig kerülhet sor beavatkozásra [Pp. 54. § (1)], perbehívásra 
(Pp. 58. §), a felperes ez idopontig vonhatja perbe a helyes alperest [Pp. 64. § (2)], változtathatja meg a 
keresetét (Pp. 146. §), az alperes pedig eddig terjeszthet elo viszontkeresetet (Pp. 147. §). Ezekben az 
esetekben a késedelem jogkövetkezményét a bíróságnak az általános szabályok alkalmazásával kell levonnia. 
Az (1)-(2) bekezdés általános szabálya alól a törvény több kivételt fogalmaz meg. 
- A fél késedelme nem tekintheto mulasztásnak, ha azt sikeres igazolási kérelemmel [Pp. 109. § (3)] 
kimentette, vagy a késedelemre a jelen szakasz (3) bekezdése szerinti okok valamelyike miatt került sor. Ez 
utóbbi körben a köztudomás mint feltétel mindkét eseményre vonatkozik. Ha a fél mulasztását nem 
köztudomású természeti esemény vagy elháríthatatlan akadály okozta, annak jogkövetkezményét csak 
igazolási kérelemmel háríthatja el. 
A bírósághoz intézett beadvány esetében a (4) bekezdés a határido számítására vonatkozó Pp. 103. § (5) 
bekezdése alóli kivételt fogalmazza meg. Nem alkalmazható azonban e szabály, ha a beadványt egyszeru és 
nem ajánlott postai küldeményként adták fel úgyszintén akkor sem, ha a fél ugyan e feltételeknek megfeleloen, 
de nem ahhoz a bírósághoz címzetten terjesztette elo, amelyikhez az tartozik. Leggyakrabban a fellebbezésnél 
fordul elo, hogy a fél (jogi képviselo) a küldeményt közvetlenül a másodfokú bírósághoz és nem az annak 
eloterjesztésére illetékes elso fokú bírósághoz címzi. Ilyen esetben a fellebbezés azzal a nappal tekintheto 
eloterjesztettnek, amikor az elso fokú bírósághoz ténylegesen beérkezett, és a határido számításánál az 
ajánlott feladás napja figyelmen kívül marad (BH1993. 102.) 
A Pp. 104. §-nál kifejtettekbol következoen a (3) bekezdés rendelkezése csak az eljárásjogi törvény keretében 
alkalmazható. Ha az anyagi jogi szabályok a keresetindítást jogveszto határidohöz kötik, a keresetlevélnek e 
határido utolsó napjáig a bírósághoz be kell érkeznie. A határido számításánál a postai feladás napja 
közömbös. 
- Egyes mulasztások esetén a törvény zárja ki az ahhoz kapcsolódó jogkövetkezmény alkalmazását. Így 
házassági perben ha az alperes, a perújítási eljárásban pedig ha a perújított fél bármelyik tárgyaláson nem 
jelenik meg (Pp. 288. §, Pp. 265. §) vele szemben a mulasztási szabályok nem alkalmazhatóak. 
Az elso tárgyalást írásbeli védekezés nélkül elmulasztó alperessel szemben a bírósági meghagyás kibocsátását 
zárja ki a törvény a közigazgatási perekben (Pp. 335. §), a gyakorlat pedig ezen felül abban az esetben is, ha 
a fizetési meghagyással szemben ellentmondással élo alperes részérol történt az elso tárgyalás elmulasztása. 
- A (2) bekezdés értelmében egyes mulasztások jogkövetkezményt csak további feltétel megléte (figyelmeztetés 
vagy az ellenérdeku fél kérelme) esetén váltanak ki. Az elozetes figyelmeztetés és a határido adása a bíróság 
kötelessége. Figyelmeztetés hiányában a mulasztáshoz fuzodo jogkövetkezmény akkor sem alkalmazható, ha a 



fél egyébként határido alatt hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, vagy valamely határnapról maradt 
távol. Ha a bíróság a hiány pótlására olyan határidot szab amelynek a fél nyilvánvalóan nem tud eleget tenni, 
a mulasztás jogkövetkezményét jogszeruen nem vonhatja le (BH1991. 24.). De nem utasíthatja el a bíróság a 
beadványt akkor sem, ha fél a megszabott határidon túl olyan késobbi idopontban tesz eleget hiánypótlási 
kötelezettségének, amikor a bíróság még az elutasításról nem döntött (BH1991. 245.). 
Az ellenérdeku fél kérelmére szüntetheti meg a pert a bíróság, ha a külföldi fél a perköltség-biztosíték 
letételére vonatkozó kötelezettségét (Pp. 157. § c) pont), vagy a felperes az elso tárgyalást [Pp. 157. § d)] 
elmulasztja. A tárgyalás elmulasztásának megfelelo jogkövetkezményét kell az ellenérdeku fél kérelmére 
alkalmazni akkor is, ha a fél a képviseleti jog igazolását mulasztotta el [Pp. 135. § (4)-(5)]. Ez utóbbi 
esetekben a fél a mulasztását mindaddig pótolhatja, amíg a bíróság a határozatát meg nem hozta. 
BH2003. 502. Az elsofokú bírósághoz a fellebbezési határido utolsó napján "faxon" beérkezo fellebbezést 
határidoben megérkezettnek kell tekinteni. [Pp. 105. § (4) bek., 234. § (1) és (2) bek.]. 
BH2003. 198. A feladás idopontjának vizsgálata a borítékon szereplo idopontnak a "postakönyv" adataival 
való egybevetése útján. [Pp. 103. § (5) bek., 105. § (4) bek.]. 
BH2002. 501. A felszámolás alatt álló adós gazdálkodó szervezet és hitelezoje között a csodtörvény 
rendelkezéseitol eltéro, kedvezobb besorolásra vonatkozó szerzodés - mint jogszabályba ütközo - semmis. 
Ezért a felszámolónak annak figyelmen kívül hagyásával kell a besorolást elvégezni [Ptk. 200. § (2) bek., 234. 
§ (1) bek., 240. § (3) bek., az 1993. évi LXXXI. törvénnyel és az 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított 1991. 
évi IL. tv. 6. § (2) bek., 51. § (1) bek., 57. § (1) bek. b) és f) pont, Pp. 105. § (4) bek., 109. § (4) bek.]. 
BH2001. 186. I. A társasági határozat felülvizsgálatára irányuló keresetindításra engedett határido anyagi 
jogi határido. E tekintetben tehát a Pp. 105. §-ának (4) bekezdésében írtak nem alkalmazhatóak. A 
keresetindításra engedett határido megtartásának vizsgálatára minden más vizsgálódást megelozoen kell, 
hogy sor kerüljön [1988. évi VI. tv.  45. §, Pp. 105. § (4) bek., Pp. 130. § (1) bek. h) és g) pont, 157. § a) 
pont]. 
BH2001. 47. A rossz helyre benyújtott fellebbezés nem veheto figyelembe avégett, hogy a határido utolsó 
napján ajánlott küldeményként postára adták [Pp. 105. § (4) bek., 107. § (1) bek., 234. § (1)-(2) bek., 237. §, 
275/A. §]. 
BH2000. 164. Szövetkezetek osztalékfizetési kötelezettségének megállapításánál az anyagi jogi és az 
eljárásjogi határidokre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazása [1992. évi I. tv. (Szvt.) 13. § (1)-(3) 
bek., 1960. évi 11. tvr. (Ptké.) 3. §, 4. §, Pp. 105. § (4) bek., 130. § (1) bek. h) pont, 157. § a) pont]. 
BH1999. 334. A jogszabály az egyeztetés eredménytelensége megállapításától számított 15 napon belül teszi 
lehetové a keresetlevél eloterjesztését. A perindítási határido tekintetében azonban nem a keresetlevél postára 
adása idopontjának, hanem a munkaügyi jogvitát megindító beadvány munkaügyi bírósághoz érkezése 
idopontjának van jelentosége, miután az adott esetben nem perbeli cselekmény teljesítési határidejének 
betartásáról van szó [1992. évi XXII. törvény 202. § (1) bek., 12. § (5) bek., Pp. 105. § (4) bek., 130. § (1) bek. 
h) pont]. 
BH1999. 139. I. Valamely anyagi jogszabály által a perindításra jogvesztés terhe mellett megszabott határido 
anyagi jogi határido, amely annak utolsó napján minden körülmények között lejár. Az ilyen határido 
lejártának szempontjából a postára adás idopontja nem értékelheto, hanem a keresetlevélnek a bírósághoz 
érkezése idopontját kell figyelembe venni [Pp. 105. § (1) bek.]. 
BH1999. 139. II. Nem vonható az anyagi jogi határido körébe a munkaügyi jogvitát a bíróság elott megindító 
keresetlevél. A Munka Törvénykönyvében meghatározott keresetindítási határido csak az egyeztetési 
eljárással indult munkaügyi vita részeként, azzal egységben és annak függvényében vizsgálható. Ebben az 
esetben a kereset benyújtása eljárási cselekménynek minosül, ezét ha azt legkésobb a határido utolsó napján 
ajánlott küldeményként postára adták, a határido elmulasztásának következményei nem alkalmazhatók [1992. 
évi XXII. törvény 202. § (1) bek., Pp. 105. § (4) bek.]. 
BH1997. 496. Ha a felülvizsgálati kérelmet a bíróság azért utasítja el, mert a kérelemmel élo fél az eloírt 
határidoben az elrendelt hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, utóbb azonban a fél bizonyítja, hogy a 
határido utolsó napján ajánlott küldeményként a hiánypótlást tartalmazó beadványát postára adta, a bíróság 
a kérelmet elutasító határozatát megváltoztathatja [Pp. 105. § (4) bek., 227. § (2) bek., 275/B. §]. 
BH1997. 345. A felülvizsgálati kérelem eloterjesztésére biztosított határido számítása és az igazolási 
lehetoség [Pp. 272. § (1) bek., 103. § (2) bek., 105. § (2) és (4) bek.]. 
BH1996. 21. Társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti per megindítására jogvesztés terhe mellett 
megszabott határido számításánál a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezése idopontját kell figyelembe 
venni [1988. évi VI. tv. (Gt.) 45. § (1) bek., Pp. 105. § (4) bek.]. 



BH1995. 352. Az eljárást megindító beadványok az eljárás 352 folyamatba helyezésének jogkövetkezményét a 
bírósághoz való tényleges megérkezésük napján váltják ki [Pp. 105. § (4) bek., 1993. évi LXXV. tv. 2. § (1) 
bek.]. 
BH1994. 434. A szünetelo per folytatására irányuló kérelem eloterjesztésére nyitvaálló határido számításánál 
irányadó szempontok [Pp. 103. § (2), (3) és (5) bek., 105. § (4) bek.]. 
BH1993. 156. Gazdasági társaság taggyulése által hozott határozat felülvizsgálata iránti kereset 
megindítására eloírt 30 napos határido számítására az anyagi jogi rendelkezéseket kell alkalmazni [1988. évi 
VI. tv. 45. § (1) bek., 182. §, Ptké. I. 3-4. §, Pp. 105. § (4) bek.]. 
BH1992. 274. A fizetési meghagyás elleni ellentmondást kello idoben terjesztették elo, ha az ellentmondást a 
fizetési meghagyás kézbesítésétol számított nyolc napot követoen, de a fizetési meghagyáson feltüntetett 
határidon belül nyújtották be [Pp. 105. § (2) bek., 392. § (1) bek., 393. § (1) bek.]. 
BH1991. 110. A társasági taggyulési határozat bírósági felülvizsgálata iránti kereset eloterjesztésének a 
törvényben meghatározott 30 napos határideje jogveszto jellegu, ezért a késedelem kimentésére nincs 
lehetoség [1988. évi VI. tv. 45. § (1) bek., Pp 105. § (4) bek.]. 
BH1990. 425. A bérlotársi jogviszony megszüntetése iránti kereset benyújtására eloírt 30 napos jogveszto 
határido anyagi jogi jellegu, így abban a kérdésben, hogy az igényt idoben érvényesítették-e a keresetlevélnek 
a bírósághoz való beérkezése, nem pedig a postáraadás idopontja az irányadó [1/1971. (II. 8.) Korm. r. 97. § 
(4) bek., Pp. 105. § (4) bek.]. 
BH1988. 276. A házassági bontóper elotti meghallgatás után a keresetlevél eloterjesztésére nyitvaálló 
határido számítására a Pp általános szabályai irányadók [Pp. 105. § (4) bek., 276. § (1) bek.]. 
BH1984. 68. II. Az elévülési ido számításánál az eljárásjogi szabályok nem alkalmazhatók [Ptk. 327. § (1) 
bek., Pp. 105. § (4) bek.]. 
BH1983. 15. A sajtó-helyreigazításra irányuló igény érvényesítésének anyagi jogi elofeltétele a peres eljárást 
megelozo igényérvényesítés a kifogásolt közleményt megjelenteto, illetoleg közvetíto szervvel szemben. Ezért a 
helyreigazítási kérelemnek az eloirt harminc napos határidon belül kell megérkeznie a címzetthez [Ptk. 79. §, 
Pp. 342. § (1) bek., 105. § (4) bek.]. 
BH1982. 250. Az anyagi és az eljárási jogszabályban megállapított határidok elteltének számítási módja 
különbözo, és az anyagi jogi határidot nem lehet egyben eljárásjogi határidonek is tekinteni [Ptk. 324. § (1) 
bek., 326. § (1) bek., 1960. évi 11. sz. tvr. 3. § (2) bek., Pp. 105. § (4) bek.]. 
BH1981. 40. I. Ha a jogszabály a keresetlevél benyújtására határidot szab meg, és a határido utolsó napja 
munkaszüneti napra esik, a következo munkanapon 24 óráig ajánlott küldeményként történo postára adással a 
fél joghatályosan terjesztheti elo a keresetlevelet [Pp. 103. §, 105. § (4) bek., 349. § (1) bek.]. 
BH1978. 98. Ha a perbeli cselekményre megállapított határido utolsó napja munkaszüneti nap, a fél a 
cselekményt a következo napon még hatályosan teljesítheti [Pp. 103. § (4)-(5) bek., 105. § (4) bek., 349. § (1) 
bek., MK 69. sz.]. 
BH1977. 569. II. Az igazolási kérelem elofeltételeinek fennállását méltányosan kell elbírálni. Tekintettel kell 
lenni a mulasztó személyi körülményeire, a mulasztás mérvére és a keresettel érvényesíteni kívánt igény 
jellegére [Pp. 105. § (4) bek., 106. § (1) bek., 109. § (3) bek.]. 

A mulasztás igazolása 

106. § (1) Ha a fél vagy képviseloje valamely határnapon hibáján kívül nem jelent meg, vagy valamely határidot 
hibáján kívül mulasztott el, a mulasztás következményei - az alábbi eseteket kivéve - igazolással orvosolhatók. 

PK 165. szám 

Ha a fizetési meghagyás ellentmondás hiányában jogerore emelkedett, az 
ellentmondás határidejét önhibáján kívül elmulasztó fél emiatt igazolással 
élhet. 

PK 166. szám 



Ha a bíróság valamelyik fél mulasztása esetén a tárgyaláson ítéletet hoz 
(Pp. 136. § (4) bek.), a mulasztó fél nemcsak fellebbezéssel, hanem a határnap 
elmulasztása miatt a Pp. 106. §-a szerint igazolással is élhet. 

(2) Igazolásnak nincs helye, ha: 
a) az igazolást a törvény kizárja; 
b) a mulasztás következményei igazolás nélkül is elháríthatók, vagy a mulasztás bírói határozatban kifejezésre jutó 

hátránnyal nem jár; 
c) a fél az igazolási kérelem folytán kituzött újabb határnapot mulasztja el. 
(3) Végrehajtási igényperben az igénylo igazolással nem élhet. 

Az (1) bekezdés szabálya értelmében kizárólag a saját hibán kívüli, azaz vétlen mulasztás orvosolható 
igazolással. A vétlenség a felróhatóság hiányát jelenti, ezért még a kisebb súlyú gondatlanságra, 
figyelmetlenségre visszavezetheto mulasztás is saját hibából ered. A Pp. 109. § (3) bekezdésében foglalt 
méltányos elbírálás követelménye azonban adott esetben e szigorú feltétel alól kivételt jelenthet. A gyakorlat 
ebben a körben a személyesen eljáró fél kisebb mértéku mulasztása és a felróhatóság alacsony foka mellett lát 
lehetoséget arra, hogy az egyébként nem vétlen mulasztást a méltányos elbírálással saját hibán kívülinek 
ismerje el (BH1977. 569.) Ha a mulasztás a fél felelotlen, hanyag magatartásából ered, a vétkesség 
megállapítása méltányossági szempontokra figyelemmel nem mellozheto (BH1979. 46.) Ha jogi képviselo 
vagy gazdálkodó szervezet, illetve jogi képviselettel rendelkezo más szerv ügyintézési, ügykezelési hibájára, 
tévedésére vagy figyelmetlenségére vezetheto vissza a mulasztás, azt a gyakorlat vétkesnek minosíti 
függetlenül a felróhatóság, illetve késedelem mértékétol (BH1990. 428., BH1991. 214., BH1996. 437.) 
Elofordul, hogy a bíróság ügyviteli, ügykezelési vagy eljárási hiba folytán tekinti a felet mulasztónak (pl. a 
határidoben benyújtott kérelmet nem szerelték az iratokhoz, vagy például a kézbesítési szabályok egyértelmu 
megszegése mellett a bíróság a felet szabályszeruen idézett és távol maradt félnek minosítette stb.) Ilyen 
esetben egyértelmu a fél teljes vétlensége, ezért a joghátrány elhárításához az igazolási kérelem eloterjesztése 
szükségtelen, illetve a perbeli helyzet kívül esik a Pp. 106. § (1) bekezdésében szabályozottakon. Ha azonban 
a bíróság - bár arra nem volt lehetosége - a mulasztás jogkövetkezményét levonta, saját hatáskörében csak 
akkor orvosolhatja e tévedését, ha nincs kötve saját határozatához. Olyan esetekben, amikor a törvény a 
bíróságot a határozata saját hatáskörben történo megváltoztatására nem jogosítja fel, a vétlen fél - külön 
törvényi rendelkezés hiányában - csak a jogorvoslat igénybevételével vagy igazolási kérelem eloterjesztésével 
háríthatja el a nem jogszeru jogkövetkezményt. 
A törvényi megfogalmazásból kitunoen a fél vagy képviselo fogalmába nem tartozó más perbeli személyek 
(beavatkozó, perbehívott) a mulasztásukhoz fuzodo joghátrányt nem igazolási kérelemmel, hanem a tanúkra 
vonatkozó szabályok szerinti kimentéssel háríthatják el (BH1989. 42.). 
A kérelem eloterjesztésére jogosított vagylagos megjelölése nem azt jelenti, hogy ha adott esetben a képviselo 
mulasztott, a fél igazolással élhessen a saját vétlenségét állítva és fordítva - azaz a mulasztás 
jogkövetkezményét csak a mulasztó háríthatja el a vétlenségét valószínusíto igazolási kérelemmel. 
A (2) bekezdés értelmében kizárt az igazolási kérelem a törvény szerint [a) pont] 
- az elmulasztott határnaptól vagy határido utolsó napjától számított hat hónap - a 2000. január 1. napja után 
indult ügyekben három hónap - eltelte után [Pp. 107. § (1)], 
- a szünetelés 6 hónapos határidejének elmulasztása [Pp. 137. § (3)], 
- a keresetlevél beadásának jogi hatályait fenntartó új kereset benyújtására nyitva álló 30 napos határido 
elmulasztása [Pp. 132. § (4)], 
- a permegszüntetés egyes eseteiben a perindítás jogi hatályait fenntartó újabb kereset eloterjesztésének 30 
napos határideje elmulasztása [Pp. 161. § (2)], 
- a megkeresett bíróság elott tartott tárgyalásról távolmaradás [Pp. 201. § (3)], 
- a határozat kiegészítése vagy kijavítása során kituzött határnap vagy engedélyezett határido elmulasztása 
[Pp. 224. § (2), Pp. 225. § (3)], 
- a másodfokú tárgyalásról távolmaradás (Pp. 245. §), 
- perújításnál a jogerotol számított öt év eltelte esetén [Pp. 261. § (3)], 
- sajtó-helyreigazítási perben [Pp. 344. § (3)], és 
- a végrehajtási igényperben az igénylo mulasztása esetén [Pp. 106. § (3)], 
- az elmulasztott határido utolsó napjától számított 
= 15 napon túl a kifogás (Pp. 259/A. §), 
= 30 napon túl a felülvizsgálati kérelem [Pp. 272. § (1)], 



= 15 napon túl házassági perben a tárgyalás felperes részérol történt mulasztása [Pp. 288. § (2)], és 
= 15 napon túl a bontóper folytatásánál az elso tárgyalást követo három hónapi [Pp. 285. § (4)] határido 
elmulasztása esetén, 
= 60 napon túl az 1998. január 1. napja után indult ún. kis perértéku ügyekben a fellebbezés esetén [1997. évi 
LXXII. törvény 19. §-ával beiktatott Pp. 256/C. § (3)]. 
A b) pont rendelkezése a felesleges igazolási kérelem kizártságáról rendelkezik. Ilyen például, amikor a fél a 
hiánypótlási kötelezettségének megkésve ugyan, de olyan idopontban tesz eleget, amikor még a bíróság a 
mulasztásra alapított határozatát nem hozta meg. De nem fuzodik semmilyen joghátrány ahhoz, ha a fél a 
határozathirdetésre halasztott tárgyalásról marad távol. 
A c) pont kizáró szabálya a Pp. 8. §-ának (1) és (2) bekezdésében [a 2000. január 1. elott indult ügyekben az 
akkor hatályos Pp. 5. § (1) bekezdésében] megfogalmazott alapelvével áll összhangban, szankcionálva a 
nyilvánvalóan perelhúzó ismételt mulasztás tényét. 
A bíróság a beadványokat tartalmuk és nem megnevezésük alapján bírálja el. Ezért ha a fél a beadványban a 
mulasztása kimentésére alapul szolgáló körülményeket hoz fel, a kérelmet elsodlegesen igazolási kérelemként 
kell elbírálni (BH1977. 498.). 
BH2003. 458. A társasház közgyulési határozatának megtámadására biztosított határido nem a határozat 
közlésétol, hanem annak meghozatalától számít és elmulasztása jogvesztéssel jár; így a mulasztás 
jogkövetkezményei igazolási kérelemmel nem orvosolhatók. [1997. évi CLVII. tv. 32. § (1) bek., Pp. 106. § (1) 
bek.]. 
BH2001. 281. A felülvizsgálati kérelemnek nem a törvényben megjelölt bíróságnál történt benyújtása miatti 
elkésettsége igazolási kérelemmel való orvosolhatósága [Pp. 106. § (1) bek., 109. § (3) bek., 272. § (1) bek.]. 
BH2000. 493. A jogi képviselo gyógykezelése nem alkalmas indok a mulasztás kimentésére, mert a 
helyettesítésrol az általa képviselt fél jogainak megóvása érdekében ebben az esetben is köteles gondoskodni 
[Pp. 106. § (1) bek.]. 
BH1999. 34. II. A Ctvr. 16. §-ának (2) bekezdése alkalmazása esetén is helye van a cégbejegyzési eljárásban 
igazolási kérelem benyújtásának [Ctvr. 16. § (2) bek., 25. § (1) bek., Pp. 106. § (1)-(3) bek.]. 
BH1996. 437. Nem alapozza meg a felülvizsgálati kérelem eloterjesztésére eloírt hatvannapos határido 
elmulasztásának vétlenségét az, ha a késedelem annak a következménye, hogy a jogi képviselovel eljáró fél a 
kérelmet nem az elsofokú határozatot hozó bíróságnál nyújtotta be [Pp. 106. § (1) bek., 272. § (1) és (3) bek.]. 
BH1996. 402. Az egyetértésre vonatkozó tájékoztatás hiányát akként kell értékelni, hogy a munkáltató 
elfogadja az egyeztetés kezdeményezésének a törvényben eloírt határideje elmulasztását. Ez önmagában 
pótolja a bíróság elotti kimentés kötelezettségét [1992. évi XXII. tv. (Mt.), 199. § (1) bek., 200. (2) bek., 202. § 
(2) bek., 6. § (3) bek., Pp. 106. §]. 
BH1996. 118. A felszámoló intézkedése vagy mulasztása ellen a bírósághoz eloterjesztheto kifogás 
benyújtására irányadó 8 napos határido nem elévülési, hanem eljárási határido, amelynek elmulasztása - a 
Polgári perrendtartásban megállapított feltételek fennállása esetén - igazolással orvosolható [1991. évi IL. tv. 
51. § (1) bek., Pp. 106. § (1) bek.]. 
BH1994. 325. A felülvizsgálati kérelemnek az elsofokú határozatot hozó bíróságnál való benyújtására nyitva 
álló határido elmulasztása miatt eloterjesztett igazolási kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 106. § (1) 
bek., 272. § (1) és (3) bek., 237. §, 275/B. §). 
BH1994. 36. Tárgyalási határnap elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelem elbírálásának szempontjai 
[Pp. 106. §, 136. § (2) bek.]. 
BH1993. 762. I. Az 1986. évi 11. törvényereju rendelet alapján indult felszámolási eljárásban a hitelezo 
követelésének bejelentésére nyitva álló határido elmulasztása esetén - a Polgári perrendtartás 
rendelkezéseinek megfeleloen - igazolásnak van helye [1986. évi 11. tvr.  4. § (4) bek., 13. §, Pp. 106. §, 107. 
§ (1) bek.]. 
BH1993. 386. A felszámolási eljárás az errol szóló közleménynek a hivatalos lapban történo megjelenésével 
veszi kezdetét, ezért az igény-bejelentési határido is e naptól - és nem a kézbesítés napjától - számítható. 
Megdöntheto vélelem szól amellett, hogy a hivatalos lapban a felszámolási eljárás megindítása kihirdetésének 
idopontja megegyezik a megjelenés dátumával [1986. évi 11. tvr. 7. § (3) bek. a) pont, 10. §, 37. §, 1991. évi 
IL. tv. 27. § (1) bek. b) pont, 28. § (1) bek., (2) bek. f) pont, 37. §, Pp. 106. § (1) bek. 109. § (2) bek.]. 
BH1993. 363. A mulasztás jogkövetkezményei csak akkor orvosolhatók, ha a mulasztó fél az igazolási 
kérelem eloterjesztésével egyidejuleg pótolja az elmulasztott cselekményt is [Pp. 106-107. §]. 
BH1993. 102. Fellebbezési határido elmulasztása nem igazolható azzal, hogy a fellebbezést más, arra nem 
illetékes bíróságnál terjesztették elo [Pp. 234. § (2) bek., 106. § (1) bek., 109. § (1) és (3) bek.]. 



BH1993. 37. A hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményei és az igazolás elbírálásának szempontjai [Pp. 
95. §, 106. §, 109. § (3) bek.]. 
BH1991. 214. A gazdálkodó szervezeteket és a jogi képviselettel rendelkezo egyéb szervezeteket az 
ügyintézésükben, ügykezelésükben eloálló hiányosság nem mentesíti az eljárásjogi szabályokban 
meghatározott határido elmulasztásához fuzodo következmények alól [Pp. 106. § (1) bek., 244. § (2) bek.]. 
BH1991. 121. A felszámolási eljárásban az igényét késedelmesen eloterjeszto hitelezo javára - igazolási 
kérelmének elbírálása során - nem veheto figyelembe az a körülmény, hogy a késedelmét felügyeleti szervének 
magatartása idézte elo [Pp 103. § (2) és (4) bek., 106-110. §-ok, 1986. évi 11. tvr. 4. § (4) bek., 13. § d) pont]. 
BH1990. 428. Állami vállalat igazgatójának akadályoztatása nem szolgál alapul a képviseletre jogosult 
jogtanácsos mulasztásának igazolására [Pp. 106. § (1) bek., 107. § (2) bek., 109. § (1) és (3) bek., 1983. évi 
3. tvr. 7. § (1) bek.]. 
BH1990. 392. A gazdasági perben a védekezésre nyitvaálló határido elmulasztásának következményei 
igazolási kérelem eloterjesztésével nem orvosolhatók, annak azonban nincs akadálya, hogy új tényként a 
kérelembe foglaltakra a fél a fellebbezésében hivatkozzék [Pp. 365. § (3) bek., 388. § (1)-(2) bek., 106. § (1)-
(2) bek., 235. § (1) bek.]. 
BH1990. 229. I. A felszámolási eljárásban az igény-bejelentési késedelem következményei - amennyiben 
ennek jogszabályi elofeltételei fennállnak - igazolási kérelem benyújtása útján orvosolhatók [1986. évi 11. tvr. 
4. § (4) bek., 13. § d) pont, Pp. 106. § (1) bek., 107. § (1)-(2) bek.]. 
BH1990. 61. A fellebbezési határido elmulasztása esetén eloterjesztett igazolási kérelem elbírálásának 
szempontjai [Pp. 106. § (9) bek., 109. § (1) bek., 237. §, 344. § (2) bek.]. 
BH1989. 368. I. Nem tekintheto vétlen mulasztásnak, ezért az azzal kapcsolatos igazolási kérelmet a bíróság 
elutasítja, ha a hitelezo a hivatalos közlönyben megjelent felszámolási hirdetményben foglaltakat figyelmen 
kívül hagyja [Pp. 106. § (1) bek., 109. § (2) bek., 1986. évi 11. tvr. 13. §]. 
BH1984. 42. A munkaügyi bíróság tárgyalása megtartásának a szabályszeruen idézett felek távolmaradása 
nem akadálya ugyan, ha azonban a félnek szándékában állt a tárgyaláson való megjelenés és a tárgyalás 
határnapját hibáján kívül mulasztotta el, igazolási kérelemmel élhet [Pp. 106. § (1) bek., 109. § (4) bek., 355. 
(1)-(2) bek.]. 
BH1983. 301. I. Ha a munkaügyi döntobizottság a dolgozó kérelmét elkésettség miatt utasította el, a 
munkaügyi bíróságnak a késedelem kimentésére eloadottakat nem az igazolási kérelem elbírálására 
vonatkozó eljárási szabályok szerint kell elbírálnia, hanem a pert érdemben eldönto határozatában kell állást 
foglalnia, hogy a mulasztás a dolgozó önhibáján kívül történt-e [Pp. 106-110. §, 19/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 
10. § (3) bek.]. 
BH1983. 27. Az örökös a hagyatéki tárgyalás kituzését a tárgyalás nélkül hozott hagyatékátadó végzés 
jogerore emelkedése elott kérheti. Nem érheti hátrány azonban amiatt, hogy a hagyatékátadó végzés 
kiadmányában elofordult leírási hiba folytán tévedésben volt a részére nyitva álló határido tartamát illetoen, 
és ezért kérelmét a törvényben megállapított határido lejárta után nyújtotta be. [Pp. 3. § (1) bek., 106. §, 
6/1958. (VII. 4.) IM sz. r. (He.) 69. § (4) bek., 89. § (1) bek.]. 
BH1981. 432. Az igazolási kérelmet benyújtó félnek a mulasztása vétségét nem kell perrendszeruen 
bizonyítani. Elegendo, ha a mulasztó fél által felhozott körülmények objektíve alkalmasak arra, hogy a 
vétlenségére megalapozottan következtethessen a bíróság [Pp. 106. § (1) bek., 109. § (3) bek.]. 
BH1981. 385. Ha a fél valamelyik határnapon hibáján kívül nem jelent meg, és a mulasztás csak késobb jutott 
a fél tudomására, vagy az akadály csak késobb szunt meg, az igazolási kérelem határideje a 
tudomásszerzéssel, illetoleg az akadály megszunésével veszi kezdetét. Hat hónapon túl azonban nem lehet 
igazolási kérelmet eloterjeszteni. A mulasztás oka és vétlensége tekintetében fennálló aggály esetén a bíróság 
köteles a feleket meghallgatni [Pp. 106. § (1) bek., 107. §, 109. § (3) bek.]. 
BH1980. 149. A munkaügyi (szövetkezeti) döntobizottság határozata ellen keresettel élo fél a keresetlevél 
benyújtására eloirt határido elmulasztását kimentheti annak valószínusítésével, hogy a mulasztás hibáján 
kívül történt. A mulasztást akkor lehet vétlennek tekinteni, ha a kimentésére eloadott körülmények objektíve 
alkalmasak arra, hogy azokból a bíróság a fél vétlenségére következtethessen [Pp. 106. § (1) bek., 109. § (3) 
bek., 350. § (1) bek.]. 
BH1979. 46. A keresetindítási határido elmulasztásának kimentésére eloadott olyan okot, amely a félnek az 
üggyel kapcsolatos felelotlenségére mutat, a bíróság méltányosság alkalmazásával sem fogadhatja el, mert ez 
ellentétes lenne az eljárásjogi törvény céljaival és a feleket felbátorítaná a perbeli cselekmények hanyag 
teljesítésére [Pp. 106. § (1) bek., 109. § (3) bek., 350. § (1) bek.]. 
BH1978. 139. III. A munkaügyi bíróság a keresetindítási határido megtartását hivatalból köteles vizsgálni, a 
határido igazolással ki nem mentett elmulasztása esetén a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell 



utasítania, illetve a pert meg kell szüntetnie [Pp. 106. § (1) bek., 128. §, 130. § (1) bek. h) pont, 157. § a) 
pont, 350. § (1) bek.]. 
BH1977. 569. II. Az igazolási kérelem elofeltételeinek fennállását méltányosan kell elbírálni. Tekintettel kell 
lenni a mulasztó személyi körülményeire, a mulasztás mérvére és a keresettel érvényesíteni kívánt igény 
jellegére [Pp. 105. § (4) bek., 106. § (1) bek., 109. § (3) bek.]. 
BH1977. 521. I. Ha a munkaügyi döntobizottság a dolgozó panaszát az elkésettsége miatt utasította el, a 
munkaügyi bíróságnak a késedelem kimentésére eloadottakat nem az igazolási kérelem elintézésére vonatkozó 
eljárási szabályok szerint kell elbírálnia, hanem a pert érdemben eldönto határozatában kell állást foglalnia, 
hogy a mulasztás a fél önhibáján kívül történt-e [Pp. 106-110. §, 34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 107. §, 
9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 18. §]. 

107. § (1) Az igazolási kérelmet tizenöt napon belül lehet eloterjeszteni. Ezt a határidot az elmulasztott 
határnaptól, illetoleg az elmulasztott határido utolsó napjától kell számítani. Ha azonban a mulasztás csak késobb 
jutott a félnek vagy képviselojének tudomására, vagy az akadály csak késobb szunt meg, az igazolási kérelem 
határideje a tudomásszerzéssel, illetoleg az akadály megszunésével veszi kezdetét. A mulasztástól számított három 
hónap eltelte után igazolási kérelmet eloterjeszteni nem lehet. 

E bekezdés szabálya az igazolási kérelem eloterjesztésének határidejét két idopont megjelölésével 
szabályozza. Az elmulasztott határnap vagy határido utolsó napjától számított három hónap a kérelem 
eloterjesztésének végso idopontja, egyebekben pedig ezen az objektív határidon belül a fél számára 15 napos 
határido áll rendelkezésre. A 2000. január 1. napja elott indult ügyekben változatlanul a módosítást 
megelozo, és az objektív határidot hat hónapban megállapító törvényi szabály az irányadó. A fél a kérelmet a 
mulasztott határnap vagy határido leteltétol számított 15 napon túl csak akkor terjesztheti elo, ha késobb 
szerzett tudomást a mulasztásról vagy az akadály késobb szunt meg. Ezeket a körülményeket a félnek 
ugyancsak megfeleloen valószínusítenie kell. 
A három hónapos (a 2000. január 1. napján már folyamatban lévo ügyekben hat hónapos) objektív határido 
letelte után a fél akkor sem élhet igazolási kérelemmel, ha a mulasztásról csak ezt követoen szerez tudomást 
vagy az akadály csak késobb szunik meg. Ha pedig az igazolási kérelem eloterjesztésének feltétele olyan 
idopontban valósul meg, amikor a három ( megelozoen hat) hónapos határido elteltéig 15 napnál kevesebb 
van hátra, a fél csak e határidon belül élhet igazolási kérelemmel. 
Egyes eljárásokban a törvény az objektív határidot eltéroen szabályozza. Így a másodfokú eljárásban 
eloterjesztheto kifogás (Pp. 259/A. §), a házassági perben a felperes tárgyalási mulasztása miatti 
permegszüntetés, valamint bontóperben az eljárás folytatása iránti kérelemre megszabott három hónapos 
határido elmulasztása [Pp. 288. § (2), Pp. 285. § (4)] esetén a határnaptól vagy határido utolsó napjától 
számított 15 nap, a felülvizsgálati kérelem [Pp. 272. § (1)] eloterjesztésére nyitva álló határido elmulasztása 
esetén annak utolsó napjától számított 30 nap, az 1998. január 1. napja után indult ún. kis perértéku 
ügyekben [1997. évi LXXII. törvény 19. §-ával beiktatott Pp. 256/C. § (3)] az ítélet elleni fellebbezés 
határidejének utolsó napjától számított 60 nap az igazolási kérelemre nyitva álló objektív határido. E külön 
szabályokból kitunoen a mulasztásról tudomásszerzés, illetve az akadály megszunésének napja mint az 
igazolási kérelem benyújtására nyitva álló 15 napos határido kezdo napja csak a felülvizsgálati kérelem és a 
kis perértéku ügyben hozott ítélet elleni fellebbezés esetén kerülhet szóba, meghaladóan az objektív határido 
azonos a kérelem eloterjesztésének törvényi határidejével. 

(2) Az igazolási kérelemben elo kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás 
vétlenségét valószínuvé teszik. 

E bekezdés értelmében az igazolási kérelem tartalmi követelményeit szabályozza. Határido mulasztása esetén 
ha a fél egyidejuleg nem pótolta az elmulasztott cselekményt, az igazolási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 
kell elutasítani [Pp. 109. § (2)]. 
A törvény megfogalmazásából kitunoen önmagában a mulasztás körülményeinek részletezése a kérelem 
alaposságához elégtelen, ugyanakkor a felhozottakat a félnek nem kell a bizonyítási eljárásban irányadó 
szigorú tartalmi feltételeknek megfeleloen bizonyítania. Igen gyakori, hogy a fél a kérelmében a mulasztását 
más hibájára utalással kívánja kimenteni (pl. arra hivatkozással, hogy a küldemény érkezésérol a posta 
értesítést nem hagyott hátra vagy azt más postaládába dobta be, vagy arra, hogy a beadványt határidoben a 
bírósági gyujtoládába tette és nem tehet arról, ha azt a kezeloiroda nem aznap vette ki). Ha a fél a 
hivatkozását erosíto valamilyen bizonyítékot nem csatol, puszta eloadása még a méltányos elbírálás mellett 
sem teszi az igazolási kérelmet megalapozottá. Ugyanakkor minden olyan igazolás, egyéb bizonyíték alkalmas 
lehet a vétlenség valószínusítésére, amelybol akár közvetlenül, akár közvetetten a hivatkozottak valóságára 
következtetni lehet. Ha például a fél a mulasztás okaként hirtelen rosszullétét, betegségét hozza fel, nemcsak 



az adott idopontra vonatkozó orvosi igazolás de más olyan a gyógykezelésére, betegségére vonatkozó irat is 
alkalmas a kimentésre, amely a betegséggel együttjáró tünetek tényét igazolja. 
Ha az igazolási kérelem hiányos, a bíróság a felet a hiány pótlására írásban is felhívhatja a mulasztás 
jogkövetkezményére történo utalással, de annak sincs akadálya, hogy e körben a felet személyesen 
meghallgassa. Nem vonatkozik ez arra az esetre, amikor a fél az elmulasztott cselekményt egyidejuleg nem 
pótolta, mert e tényhez a törvény eltérést nem engedo más jogkövetkezményt fuz. 

(3) Határido elmulasztása esetén az igazolási kérelem eloterjesztésével együtt pótolni kell az elmulasztott 
cselekményt is. 

A törvény egyértelmu kizáró szabálya magyarázatot nem igényel. 
BH2002. 304. A Magyar Szabadalmi Hivatal védjegyoltalom használat hiánya miatti megszunését 
megállapító határozatának megváltoztatása iránti nem peres eljárásban eloterjesztett igazolási kérelem 
elbírálása [1997. évi XI. tv. 42. § (1)-(2) bek., 77. § (4) bek., 79. §, 88. §, Pp. 107. § (1) bek., 109. § (2) bek.]. 
BH2001. 401. Az ügy érdemére kiható törvénysértés, ha sem az elsofokú, sem a másodfokú bíróság nem 
vizsgálja és ezáltal nem észleli a fellebbezés eloterjesztésének késedelmét [Pp. 99. § (2) bek., 107. § (1) bek., 
237. §, 274. § (1) bek., 275/B. §]. 
BH2001. 274. Az elozetes fogvatartással kapcsolatos kártalanítás iránti igény késedelmes eloterjesztése 
miatti igazolási kérelem elbírálásánál irányadó körülmények [Be. 383. § (1) bek., 384. § a) pont, 385. § (1) 
bek., Pp. 107. § (1) bek., 109. § (2) bek., 130. § (1) bek. h) pont]. 
BH2001. 47. A rossz helyre benyújtott fellebbezés nem veheto figyelembe avégett, hogy a határido utolsó 
napján ajánlott küldeményként postára adták [Pp. 105. § (4) bek., 107. § (1) bek., 234. § (1)-(2) bek., 237. §, 
275/A. §]. 
BH2000. 414. A felszámolási eljárásban is szabályszeru a bírósági iratoknak olyan postai kézbesítése, amikor 
a címzett távollétében a küldeményt ún. helyettes átvevo veszi át. A helyettes átvevo átvételi jogosultságának 
feltételei [Pp. 99. § (1) és (4) bek., 107. § (1) bek., 109. § (3) bek., 164. § (1) bek., Ptk. 685. § b) pont, 1993. 
évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek., 133/1993. (IX. 29.) Korm. r. 15. § 
(1) bek., (2) bek. a) pont]. 
BH2000. 254. Árverés megsemmisítésére irányuló végrehajtási kifogás elbírálásánál irányadó körülmények 
[Vht. 7. § (2) bek., 139 . § (1) bek., 217. §, 224. §, Pp. 107. § (1) bek., 109. § (2) bek., 110. § (2) bek.]. 
BH1999. 589. Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 95. § (1) bek., 107. § (1) és (2) bek., 109. 
§ (3) bek.]. 
BH1999. 371. Az igazolási kérelem benyújtására eloírt határido számítása hiánypótlására irányuló felhívás 
esetén [Pp. 107. § (1) bek., 109. § (2) bek.]. 
BH1997. 93. Ha a hitelezo követelése a felszámolási eljárás közzététele után vált esedékessé, a követelés 
bejelentésének határideje ugyancsak 30 nap, ezt azonban nem a felszámolási eljárás közzétételétol, hanem a 
követelés esedékessé válásától kell számítani. Jogszabályt sért tehát a bíróság, ha az ilyen követelés 
bejelentését az igazolásra vonatkozó szabályok alkalmazásával bírálja el [1986. évi 11. tvr.  4. § (4) bek., 13. 
§ d) pont, 17. § (2) bek., Pp. 107. §]. 
BH1997. 89. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, és ez kizárja a hiánypótlás elmulasztásához fuzött 
jogkövetkezmények alkalmazásának lehetoségét, ha a fél személyes meghallgatásán készült, kézzel írott s ezért 
alig olvasható jegyzokönyvben elrendelt hiánypótlás nem teljesítése miatt utasítja el a cégbejegyzésre 
vonatkozó kérelmet [Pp. 95. §, 107. § (1) bek., 109. § (2) és (4) bek.]. 
BH1995. 178. A késedelmesen bejelentett hitelezoi követelések elbírálásánál irányadó szempontok [1991. évi 
IL. tv. 28. § (2) bek., 37. §, 38. § (4) bek., 46. § (3) és (4) bek., 57. § (1) bek., Pp. 107. § (1) bek., 109. § (2) 
bek.]. 
BH1995. 164. A felülvizsgálati kérelem eloterjesztésére nyitva álló határido elmulasztásánál a kimentés 
lehetosége [Pp. 107. § (2) bek., 237. §, 275/B. §]. 
BH1994. 256. Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 107. § (1) bek., 109. § (1)-(2) bek., 234. § 
(1) bek.]. 
BH1993. 762. I. Az 1986. évi 11. törvényereju rendelet alapján indult felszámolási eljárásban a hitelezo 
követelésének bejelentésére nyitva álló határido elmulasztása esetén - a Polgári perrendtartás 
rendelkezéseinek megfeleloen - igazolásnak van helye [1986. évi 11. tvr.  4. § (4) bek., 13. §, Pp. 106. §, 107. 
§ (1) bek.]. 
BH1993. 639. Gazdálkodó szervezetek esetében az adminisztráció és a belso ügyvitel szervezetlenségébol 
adódó mulasztások a fellebbezési határido elmulasztásának igazolására általában nem adnak alapot, de ezek 
a körülmények - amennyiben szervezeti változások következményei - kivételesen indokolttá tehetik az igazolási 
kérelemnek való helytadást [Pp. 107. § (2) bek., 109. § (1) bek.]. 



BH1993. 363. A mulasztás jogkövetkezményei csak akkor orvosolhatók, ha a mulasztó fél az igazolási 
kérelem eloterjesztésével egyidejuleg pótolja az elmulasztott cselekményt is [Pp. 106-107. §]. 
BH1992. 52. A cégeljárásokban az igazolási kérelmek elbírálásának szempontjai [Pp. 95. § (1) bek., 107. § 
(1) bek., 109. § (3)-(4) bek., 1989. évi 23. tvr. 15. § (2) bek., 25. § (1) bek.]. 
BH1992. 33. Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 107. §]. 
BH1991. 334. A keresetindítási határido elmulasztásának kimentése végett benyújtott igazolási kérelmet 
érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a fél az igazolási kérelmet elkésetten terjesztette elo [1967. évi II. 
törvény 14. § (4) bek., Pp. 107. § (1) bek., 109. § (2) bek., 130. § (1) bek. h) pont, 157. § a) pont]. 
BH1991. 177. Az igazolási kérelem eloterjesztésének objektív határideje hat hónap, amelynek eltelte után 
igazolási kérelmet eloterjeszteni nem lehet. Ha a fél jogosult volt a keresetlevélnek a megtámadott határozatot 
hozó szervnél történo benyújtására, a keresetlevél eloterjesztése idopontjának az itt történt benyújtás 
idopontját kell tekinteni. Ha a fél a keresetlevélben igazolási kérelmet is eloterjesztett, a keresetlevél 
benyújtásának idopontjához képest kell vizsgálni, hogy az igazolási kérelem eloterjesztése az objektív 
határidon belül történt-e [Pp. 107. § (1) bek., 109. § (4) bek., 330. § (1) bek., 341. §, 1975: II. tv. 117. §]. 
BH1991. 121. A felszámolási eljárásban az igényét késedelmesen eloterjeszto hitelezo javára - igazolási 
kérelmének elbírálása során - nem veheto figyelembe az a körülmény, hogy a késedelmét felügyeleti szervének 
magatartása idézte elo [Pp 103. § (2) és (4) bek., 106-110. §-ok, 1986. évi 11. tvr. 4. § (4) bek., 13. § d) pont]. 
BH1990. 484. A közzétételi díj befizetését tanúsító feladóvevény csatolása nélkül a cégbejegyzési kérelem nem 
teljesítheto. Ha a cég erre vonatkozó hiánypótlási kötelezettségének nem tesz eleget, kérelmét a cégbíróság 
elutasítja [Pp. 95. § (1) bek., 107. § (3) bek., 13/1989. (XII. 16.) IM r. 8. § c) pont]. 
BH1990. 428. Állami vállalat igazgatójának akadályoztatása nem szolgál alapul a képviseletre jogosult 
jogtanácsos mulasztásának igazolására [Pp. 106. § (1) bek., 107. § (2) bek., 109. § (1) és (3) bek., 1983. évi 
3. tvr. 7. § (1) bek.]. 
BH1990. 351. A hitelezo igényének érvényesítési késedelmével kapcsolatos igazolási kérelmet legfeljebb a 
felszámolási értesítésben megjelölt - elmulasztott - határidotol számított hat hónapon belül terjeszthet elo 
[1986. évi 11. tvr. 13. § d) pont, Pp. 107. § (1) bek.]. 
BH1990. 229. I. A felszámolási eljárásban az igény-bejelentési késedelem következményei - amennyiben 
ennek jogszabályi elofeltételei fennállnak - igazolási kérelem benyújtása útján orvosolhatók [1986. évi 11. tvr. 
4. § (4) bek., 13. § d) pont, Pp. 106. § (1) bek., 107. § (1)-(2) bek.]. 
BH1983. 301. I. Ha a munkaügyi döntobizottság a dolgozó kérelmét elkésettség miatt utasította el, a 
munkaügyi bíróságnak a késedelem kimentésére eloadottakat nem az igazolási kérelem elbírálására 
vonatkozó eljárási szabályok szerint kell elbírálnia, hanem a pert érdemben eldönto határozatában kell állást 
foglalnia, hogy a mulasztás a dolgozó önhibáján kívül történt-e [Pp. 106-110. §, 19/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 
10. § (3) bek.]. 
BH1981. 385. Ha a fél valamelyik határnapon hibáján kívül nem jelent meg, és a mulasztás csak késobb jutott 
a fél tudomására, vagy az akadály csak késobb szunt meg, az igazolási kérelem határideje a 
tudomásszerzéssel, illetoleg az akadály megszunésével veszi kezdetét. Hat hónapon túl azonban nem lehet 
igazolási kérelmet eloterjeszteni. A mulasztás oka és vétlensége tekintetében fennálló aggály esetén a bíróság 
köteles a feleket meghallgatni [Pp. 106. § (1) bek., 107. §, 109. § (3) bek.]. 
BH1981. 150. I. Az igazolási kérelemnek helyt kell adni, ha a kérelmet eloterjeszto személy a mulasztás 
vétlenségét valószínuvé teszi [Pp. 107. §]. 
BH1979. 116. Ha a bíróság elott megtámadható jogeros államigazgatási határozat nem tartalmazza a 
bírósági út igénybevételének a lehetoségére, a keresetlevél benyújtásának a helyére és határidejére vonatkozó 
figyelmeztetést, az érdekelt fél által a keresetlevél eloterjesztésére nyitva álló 30 napos határidon belül 
bármelyik államigazgatási szervnél eloterjesztett - a jogeros határozatott sérelmezo - beadványt 
keresetlevélnek kell minosíteni [1957. évi IV. tv. 38. § b) pont, Pp. 330. § (1) bek., 107. § (1) bek.]. 
BH1977. 521. I. Ha a munkaügyi döntobizottság a dolgozó panaszát az elkésettsége miatt utasította el, a 
munkaügyi bíróságnak a késedelem kimentésére eloadottakat nem az igazolási kérelem elintézésére vonatkozó 
eljárási szabályok szerint kell elbírálnia, hanem a pert érdemben eldönto határozatában kell állást foglalnia, 
hogy a mulasztás a fél önhibáján kívül történt-e [Pp. 106-110. §, 34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 107. §, 
9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 18. §]. 

108. § Az igazolási kérelemnek sem az eljárás folytatására, sem a végrehajtásra nincs halasztó hatálya. Ha 
azonban az igazolási kérelem sikere valószínunek mutatkozik, a bíróság az eljárásnak vagy a határozat 
végrehajtásának felfüggesztését az ellenfél meghallgatása nélkül, hivatalból is elrendelheti. A felfüggesztés 
tárgyában hozott határozatot a bíróság kérelemre utóbb megváltoztathatja. 



Az igazolási kérelem halasztó hatályának hiánya azt jelenti, hogy a kérelem elbírálása nem akadályozhatja az 
ügy érdemében teendo további cselekményeket, illetve nem gátolja a jogeros határozat végrehajtását sem, 
kivéve ha azt a bíróság felfüggeszti. A felfüggesztés kiterjedhet magára az eljárásra vagy a végrehajtásra, s 
azt a bíróság akár kérelemre akár hivatalból rendelheti el. Az eljárás felfüggesztésének lehetoségével a 
bíróságok nem élnek, aminek az az indoka, hogy még elméletileg sem lehet olyan perbeli helyzetet ismertetni, 
ami indokolná az igazolási kérelem elbírálásáig az eljárás felfüggesztését. 
A végrehajtás felfüggesztésére nemcsak a már elrendelt végrehajtás esetén kerülhet sor, de megelozoen is. 
Ebben az esetben a felfüggesztés ténye kizárja az ezt követoen eloterjesztett kérelem alapján a végrehajtás 
elrendelését. A felfüggesztett végrehajtást csak a bíróság intézkedésére lehet tovább folytatni (1994. évi LIII. 
törvény 51. §). Bár a törvény szóhasználata szerint a felfüggeszto határozatát a bíróság utóbb csak kérelemre 
változtathatja meg, ténylegesen a bíróság hivatalból köteles a végrehajtás folytatását kimondani, vagy a 
végrehajtási kérelem alapján annak elrendelésérol határozni, ha jogeros végzéssel az igazolási kérelmet 
elutasította. Egyebekben pedig a bíróság az igazolási kérelem alapján hozott jogeros határozata tartalma 
szerint rendeli el a felfüggesztett végrehajtás folytatását. 
A végrehajtás felfüggesztésérol, illetve e határozata megváltoztatásáról rendelkezo végzés ellen külön 
fellebbezésnek nincs helye csakúgy mint a bíróság azon intézkedése ellen, amelyben az igazolási kérelem 
jogeros elbírálását követoen a hozott határozatnak megfelelo körben a végrehajtót a további eljárásra 
felhívja, vagy a kérelem jogeros elutasítása esetén a felfüggesztést megszünteti. 
BH2000. 548. Az a körülmény, hogy a fellebbezést elkésetten benyújtó fél igazolással élt, önmagában nem 
érinti a jogeros határozat végrehajthatóságát, mert az igazolási kérelemnek nincs halasztó hatálya [Pp. 108. 
§, 228. § (2) és (3) bek.]. 
BH1991. 121. A felszámolási eljárásban az igényét késedelmesen eloterjeszto hitelezo javára - igazolási 
kérelmének elbírálása során - nem veheto figyelembe az a körülmény, hogy a késedelmét felügyeleti szervének 
magatartása idézte elo [Pp 103. § (2) és (4) bek., 106-110. §-ok, 1986. évi 11. tvr. 4. § (4) bek., 13. § d) pont]. 
BH1983. 301. I. Ha a munkaügyi döntobizottság a dolgozó kérelmét elkésettség miatt utasította el, a 
munkaügyi bíróságnak a késedelem kimentésére eloadottakat nem az igazolási kérelem elbírálására 
vonatkozó eljárási szabályok szerint kell elbírálnia, hanem a pert érdemben eldönto határozatában kell állást 
foglalnia, hogy a mulasztás a dolgozó önhibáján kívül történt-e [Pp. 106-110. §, 19/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 
10. § (3) bek.]. 
BH1977. 521. I. Ha a munkaügyi döntobizottság a dolgozó panaszát az elkésettsége miatt utasította el, a 
munkaügyi bíróságnak a késedelem kimentésére eloadottakat nem az igazolási kérelem elintézésére vonatkozó 
eljárási szabályok szerint kell elbírálnia, hanem a pert érdemben eldönto határozatában kell állást foglalnia, 
hogy a mulasztás a fél önhibáján kívül történt-e [Pp. 106-110. §, 34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 107. §, 
9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 18. §]. 

109. § (1) Az igazolási kérelem tárgyában az a bíróság határoz, amelynek eljárása alatt a mulasztás történt, 
fellebbezési határido elmulasztása esetén pedig a másodfokú bíróság. 

(2) Ha az igazolást a törvény kizárja, vagy az igazolási kérelmet elkésetten terjesztették elo, a kérelmet érdemi 
vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ugyanez áll akkor is, ha az igazolást kéro - határido elmulasztása esetében - az 
elmulasztott cselekményt a kérelem eloterjesztésével együtt nem pótolta. 

(3) Az igazolási kérelem elbírálása elott a bíróság a feleket meghallgathatja (113. §). A felek megidézése esetében 
a határnapot - ha ennek helye van - az ügy érdemi tárgyalására is ki kell tuzni. Azt, hogy a kérelem elofeltételei 
fennállanak-e, méltányosan kell elbírálni. 

(4) Ha a bíróság az igazolási kérelemnek helyt ad, a mulasztó által pótolt cselekményt olyannak kell tekinteni, 
mintha azt az elmulasztott határidon belül teljesítette volna, az elmulasztott határnapon tartott tárgyalást pedig a 
szükséges keretben meg kell ismételni. Az új tárgyalás eredményéhez képest az elmulasztott tárgyalás alapján hozott 
határozat hatályban tartása vagy teljes, illetoleg részbeni hatályon kívül helyezése kérdésében is határozni kell. 

Az (1) bekezdés alkalmazása során a gyakorlat egységes abban, hogy az igazolási kérelem tárgyában - a 
fellebbezési határido elmulasztását kivéve - az a bíróság jogosult dönteni, amelynek eljárásában a mulasztás 
történt. Ha tehát a másodfokú bíróság a Pp. 240. § (1) bekezdése alkalmazásával a fellebbezo felet 
hiánypótlásra hívja fel, s a fél mulasztása folytán a fellebbezést hivatalból elutasítja, az igazolási kérelem 
tárgyában a másodfokú bíróság jogosult dönteni függetlenül attól, hogy ez esetben nem a fellebbezési 
határido elmulasztásáról van szó. 
E körben kell kitérni arra, hogy mi a helyes eljárás akkor, ha az elso fokú bíróság a hatáskörébe nem tartozó 
és a fellebbezési határidovel kapcsolatos igazolási kérelem tárgyában döntést hozott. A törvény kötelezo 
szabályából kiindulva az ilyen döntés hatálytalan, ezért a másodfokú bíróság nem mellozheti a kérelem 
alakszeru határozattal történo elbírálását még akkor sem, ha egyébként az elso fokú bíróság érdemi 



döntésével egyetért. A lényeges eljárási szabálysértés miatt a másodfokú bíróság az igazolási kérelmet 
elbíráló végzésében hatályon kívül kell, hogy helyezze az elso fokú bíróság végzését. Ha azonban az elso fokú 
bíróság igazolási kérelmet elutasító végzése ellen a fél nem élt fellebbezéssel és ezért az jogerore emelkedett, 
a másodfokú bíróságnak nincs jogi lehetosége sem a kérelem tárgyában határozni, sem pedig az elso fokú 
bíróság végzését hatályon kívül helyezni. 
A (2) bekezdésben felsorolt három esetben (kizárt vagy elkésett igazolási kérelem, illetve a mulasztott 
cselekmény egyideju pótlásának elmaradása) esetén a bíróságnak a kérelmet el kell utasítania. Az érdemi 
vizsgálat nélkül történo elutasítás törvényi kimondása azt jelenti, hogy e körben a bíróság a mulasztás 
kimentésére felhozott okokat nem vizsgálhatja és semmiféle méltányosságot nem gyakorolhat. 
A (3) bekezdés a bíróság számára csak lehetoséget és nem kötelezettséget ír elo a döntést megelozo 
meghallgatás körében. A kérelem elbírálása a per érdemi tárgyalását késlelteto hatással nem járhat. 
E bekezdés második mondata az alkalmazandó méltányosságot írja elo a bíróság számára a kérelem 
elofeltételeinek vizsgálata körében. Ez utóbbi alatt érteni kell a mulasztásról tudomásszerzésre vagy az 
akadály megszunésére vonatkozó, a mulasztást eloidézo és a vétlenséget valószínusíto körülményekre tett 
valamennyi eloadást. Önmagában azonban e feltételek vizsgálata nem elégséges. Nem mellozheto a 
mulasztáshoz fuzodo joghátrány és a mulasztás mértékének egybevetése, csakúgy mint a mulasztó 
személyében rejlo körülmények mérlegelése. Ez utóbbi körben a gyakorlat dönto jelentoséget tulajdonít 
annak, hogy a határidok betartása terén nem azonos az elvárhatóság mértéke a személyesen eljáró féllel, 
illetve a jogi képviselo, képviselettel rendelkezo gazdálkodó szervezettel szemben. Az elvárhatóság magasabb 
foka nemcsak a mulasztás vétlenségét eredményezo okok és körülmények körét, de a méltányosság 
alkalmazhatóságát is szukíti (BH1996. 217., BH1993. 639., BH1993. 175., BH1990. 428., BH1984. 316.). 
Bár tartalma szerint az elofeltételek fogalmi körébe esik, mégsem merülhet fel az elbírálás méltányossága, ha 
a kérelem nem tartalmazza a törvényben eloírt tartalmi kellékeket, vagy a fél elmulasztotta a kérelem 
eloterjesztésére nyitva álló határidot, illetve ha törvény által kizárt igazolási kérelmet terjesztettek elo. 
A sikeres igazolási kérelem jogkövetkezményérol a (4) bekezdés rendelkezik. Ha a bíróság a fél által 
elmulasztott tárgyaláson határozatot hozott, a sikeres igazolási kérelem alapján megismételt tárgyalás 
eredményeként új határozatot kell, hogy hozzon. Ez újabb határozat tartalma attól függ, hogy a megismételt 
tárgyalás eredményeként hozott döntés a korábbi döntéstol eltér-e és ha igen mennyiben. A korábbi határozat 
hatályban tartásáról akkor rendelkezik a bíróság, ha a megismételt tárgyalás alapján sincs lehetoség eltéro 
döntés meghozatalára, egyéb esetben pedig az új határozattal ellentétes korábbi határozatot részben vagy 
egészben hatályon kívül helyezi. 
A törvény nem rendelkezik arról, hogy a bíróság milyen alakszeru határozatot (végzést vagy ítéletet) hoz a 
hatályban tartás vagy hatályon kívül helyezés kérdésében, ha a korábbi határozat ítélet volt. A gyakorlatban 
nem egyszer fordul elo, hogy a bíróságok ilyen esetben végzést hoznak. E tévedés a (4) bekezdés 
rendelkezésének helytelen értelmezésébol fakad azaz abból, hogy e szabályt az igazolási kérelem elbírálásával 
összefüggo rendelkezésnek tekintik, s miután az igazolási kérelem tárgyában a bíróság mindig végzéssel 
határoz, ez alól e rendelkezés sem tekintendo kivételnek. Ezzel szemben az igazolási kérelemmel kapcsolatos 
eljárás azzal befejezodött, hogy a bíróság a kérelemnek helyt adott A megismételt tárgyaláson a bíróság úgy 
jár el, mintha a fél részérol nem történt volna mulasztás, azaz a tárgyalásra és eljárásra az általános 
szabályok az irányadóak. Nincs tehát semmilyen akadálya annak, hogy - bár a mulasztott de utóbb kimentett 
tárgyaláson a bíróság ítéletet hozott - a felek egyezséget kössenek, hogy a per megszüntetésére kerüljön sor 
vagy az eljárás szüneteljen, mint ahogy annak sem, hogy a bíróság ítélettel döntsön. A megismételt tárgyalás 
alapján hozott döntés alakszerusége tehát a Pp. 212. § (1) bekezdésében foglalt általános szabályhoz 
igazodik. Az újabb döntés azonban további rendelkezések hiányában olyan eredménnyel járhatna, hogy az 
ügyben két és esetleg egymással ellentétes tartalmú határozat is született. Ezt a helyzetet rendezi a (4) 
bekezdés szabálya azzal, hogy a bíróságnak kötelezo feladatává teszi a régi és új határozat érdemi 
rendelkezésének egybevetését, és az ellentétek körében kivételt tesz a már meghozott határozathoz kötöttség 
elve alól. Az új és a régi ítéleti döntés tartalmi azonossága vagy különbözosége tehát az új ítélet rendelkezo 
részének megfogalmazásában, a bíróság hivatalbóli döntési kötelezettségének körében és tartalmában jelenik 
meg és nem az érdemi döntés eltéro alakszeruségében. Lényeges eljárási szabályt sért ezért az elso fokú 
bíróság akkor, ha a megismételt tárgyalás eredményeként végzéssel rendelkezik a korábbi ítélet hatályban 
tartása, illetve részben vagy egészben történo hatályon kívül helyezése felol (BH1996. 217.). 
BH2002. 501. A felszámolás alatt álló adós gazdálkodó szervezet és hitelezoje között a csodtörvény 
rendelkezéseitol eltéro, kedvezobb besorolásra vonatkozó szerzodés - mint jogszabályba ütközo - semmis. 
Ezért a felszámolónak annak figyelmen kívül hagyásával kell a besorolást elvégezni [Ptk. 200. § (2) bek., 234. 



§ (1) bek., 240. § (3) bek., az 1993. évi LXXXI. törvénnyel és az 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított 1991. 
évi IL. tv. 6. § (2) bek., 51. § (1) bek., 57. § (1) bek. b) és f) pont, Pp. 105. § (4) bek., 109. § (4) bek.]. 
BH2002. 304. A Magyar Szabadalmi Hivatal védjegyoltalom használat hiánya miatti megszunését 
megállapító határozatának megváltoztatása iránti nem peres eljárásban eloterjesztett igazolási kérelem 
elbírálása [1997. évi XI. tv. 42. § (1)-(2) bek., 77. § (4) bek., 79. §, 88. §, Pp. 107. § (1) bek., 109. § (2) bek.]. 
BH2001. 497. A bíróságnak az igazolási kérelem tárgyában határoznia kell. Ha a kérelem elbírálásáról nem 
hozott alakszeru határozatot, de újabb tárgyalási határnapot tuzött ki, és a peres felet bizonyításra kötelezte, 
azt jelenti, hogy a tartalmában helyt adott az igazolási kérelemnek [Pp. 109. § (1) és (4) bek.]. 
BH2001. 281. A felülvizsgálati kérelemnek nem a törvényben megjelölt bíróságnál történt benyújtása miatti 
elkésettsége igazolási kérelemmel való orvosolhatósága [Pp. 106. § (1) bek., 109. § (3) bek., 272. § (1) bek.]. 
BH2001. 274. Az elozetes fogvatartással kapcsolatos kártalanítás iránti igény késedelmes eloterjesztése 
miatti igazolási kérelem elbírálásánál irányadó körülmények [Be. 383. § (1) bek., 384. § a) pont, 385. § (1) 
bek., Pp. 107. § (1) bek., 109. § (2) bek., 130. § (1) bek. h) pont]. 
BH2000. 414. A felszámolási eljárásban is szabályszeru a bírósági iratoknak olyan postai kézbesítése, amikor 
a címzett távollétében a küldeményt ún. helyettes átvevo veszi át. A helyettes átvevo átvételi jogosultságának 
feltételei [Pp. 99. § (1) és (4) bek., 107. § (1) bek., 109. § (3) bek., 164. § (1) bek., Ptk. 685. § b) pont, 1993. 
évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek., 133/1993. (IX. 29.) Korm. r. 15. § 
(1) bek., (2) bek. a) pont]. 
BH2000. 254. Árverés megsemmisítésére irányuló végrehajtási kifogás elbírálásánál irányadó körülmények 
[Vht. 7. § (2) bek., 139 . § (1) bek., 217. §, 224. §, Pp. 107. § (1) bek., 109. § (2) bek., 110. § (2) bek.]. 
BH2000. 111. A jogi képviselo gyógykezelése nem alkalmas indok a mulasztás kimentésére, mert a 
helyettesítésrol, az általa képviselt fél jogainak helyes érvényesítésérol köteles gondoskodni [Pp. 109. § (2) 
bek., 237. §]. 
BH1999. 589. Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 95. § (1) bek., 107. § (1) és (2) bek., 109. 
§ (3) bek.]. 
BH1999. 371. Az igazolási kérelem benyújtására eloírt határido számítása hiánypótlására irányuló felhívás 
esetén [Pp. 107. § (1) bek., 109. § (2) bek.]. 
BH1999. 224. A cégbejegyzési kérelemhez az apportálandó ingatlanokra vonatkozó tulajdoni lapokat csatolni 
kell. A tulajdoni hányadot igazoló földhivatali határozat a tulajdoni lap hiányát nem pótolja [13/1989. (XII. 
16.) IM r. 8. § c) pont, Pp. 109. § (2) bek.]. 
BH1997. 237. Azt igazolási kérelemnek helyt adó elsofokú állásfoglalás felülvizsgálatának lehetoségei [Pp. 
109. § (2) bek., 110. § (1), (2) bek., Ptké. 28. § (1) bek.]. 
BH1997. 89. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, és ez kizárja a hiánypótlás elmulasztásához fuzött 
jogkövetkezmények alkalmazásának lehetoségét, ha a fél személyes meghallgatásán készült, kézzel írott s ezért 
alig olvasható jegyzokönyvben elrendelt hiánypótlás nem teljesítése miatt utasítja el a cégbejegyzésre 
vonatkozó kérelmet [Pp. 95. §, 107. § (1) bek., 109. § (2) és (4) bek.]. 
BH1996. 595. A jogi képviselonek kötelessége - távolléte esetére - megfelelo helyettesítésrol gondoskodni, 
hogy a törvényes határidoket betarthassa. Ennek elmulasztása folytán a késedelmesen eloterjesztett 
fellebbezés kimentése végett eloterjesztett igazolási kérelem még méltányos elbírálása mellett sem tekintheto 
megalapozottnak [Pp. 109. § (1) bek.]. 
BH1996. 217. I. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha az igazolási kérelemnek való helyt adás folytán 
tartott új tárgyalás eredménye alapján a korábban hozott ítélet hatályában tartásáról végzéssel határoz [Pp. 
109. § (4) bek., 212. § (1) bek., 219. § (1) bek., 234. § (1) bek.]. 
BH1995. 379. Az igazolási kérelemnek helyt adó határozat 9 az ügyet befejezo határozat ellen eloterjesztett 
jogorvoslati kérelemben is csak akkor támadható meg, ha a bíróság olyan igazolási kérelemnek adott helyt, 
amelyet érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítania [Pp. 109. § (2) bek., 110. § (2) bek.] 
BH1995. 225. II. Az igazolási kérelem tárgyában hozott jogeros végzés ellen a felülvizsgálati kérelem 
eloterjesztését a törvény kizárja [Pp. 109. §, 270. § (2) bek.]. 
BH1995. 178. A késedelmesen bejelentett hitelezoi követelések elbírálásánál irányadó szempontok [1991. évi 
IL. tv. 28. § (2) bek., 37. §, 38. § (4) bek., 46. § (3) és (4) bek., 57. § (1) bek., Pp. 107. § (1) bek., 109. § (2) 
bek.]. 
BH1994. 257. Nincs helye felülvizsgálatnak az elsofokon jogerore emelkedett ítélet, az igazolási kérelmet és a 
fellebbezést elutasító jogeros végzés ellen [Pp. 109. § (2) bek., 130. §, 148. §, 157. §, 237. §, 270. § (1) és (2) 
bek., 271. § (1) bek. a) pont]. 
BH1994. 256. Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 107. § (1) bek., 109. § (1)-(2) bek., 234. § 
(1) bek.]. 



BH1994. 210. A fellebbezés határideje akkor is a határozat kihirdetésétol számított tizenöt nap, ha a 
határozatot már a kihirdetéssel közöltnek kell tekinteni, de a bíróság határozata szerint az ellen a 
kézhezvételétol számított tizenöt nap alatt lehet fellebbezéssel élni. Ilyen esetben azonban a határozat 
kézhezvételétol számított tizenöt nap alatt eloterjesztett fellebbezés és igazolási kérelem alapot ad a 
fellebbezési határido elmulasztásának igazolására [Pp. 109. § (1) és (4) bek., 219. § (3) bek., 234. § (1) bek.]. 
BH1994. 99. Egy eljárásban a félnek több meghatalmazottja (képviseloje) lehet. Ilyen esetben a bíróság 
bármelyik képviselo részére joghatályosan kézbesíttetheti a bírósági iratokat. Ha a képviselok egymásnak 
ellentmondó nyilatkozatokat tesznek az ügyben, ezeket a bíróság úgy bírálja el, mintha magának a félnek a 
nyilatkozatai vagy cselekményei lennének eltéroek [Pp. 66. § (2) bek., 97. §, 109. § (3)-(4) bek., 1991. évi XL. 
tv. 6. § (2) bek.]. 
BH1993. 639. Gazdálkodó szervezetek esetében az adminisztráció és a belso ügyvitel szervezetlenségébol 
adódó mulasztások a fellebbezési határido elmulasztásának igazolására általában nem adnak alapot, de ezek 
a körülmények - amennyiben szervezeti változások következményei - kivételesen indokolttá tehetik az igazolási 
kérelemnek való helytadást [Pp. 107. § (2) bek., 109. § (1) bek.]. 
BH1993. 386. A felszámolási eljárás az errol szóló közleménynek a hivatalos lapban történo megjelenésével 
veszi kezdetét, ezért az igény-bejelentési határido is e naptól - és nem a kézbesítés napjától - számítható. 
Megdöntheto vélelem szól amellett, hogy a hivatalos lapban a felszámolási eljárás megindítása kihirdetésének 
idopontja megegyezik a megjelenés dátumával [1986. évi 11. tvr. 7. § (3) bek. a) pont, 10. §, 37. §, 1991. évi 
IL. tv. 27. § (1) bek. b) pont, 28. § (1) bek., (2) bek. f) pont, 37. §, Pp. 106. § (1) bek. 109. § (2) bek.]. 
BH1993. 175. Egyéni ügyvéd külföldi útja méltányos elbírálás esetén sem alkalmas a fellebbezési határido 
elmulasztásának kimentésére [Pp. 109. § (1), (3) bek.]. 
BH1993. 102. Fellebbezési határido elmulasztása nem igazolható azzal, hogy a fellebbezést más, arra nem 
illetékes bíróságnál terjesztették elo [Pp. 234. § (2) bek., 106. § (1) bek., 109. § (1) és (3) bek.]. 
BH1993. 37. A hiánypótlás elmulasztásának jogkövetkezményei és az igazolás elbírálásának szempontjai [Pp. 
95. §, 106. §, 109. § (3) bek.]. 
BH1992. 588. A fellebbezési határido elmulasztása esetén az igazolási kérelem tárgyában a másodfokú 
bíróság határoz [Pp. 109. § (1) bek.]. 
BH1992. 52. A cégeljárásokban az igazolási kérelmek elbírálásának szempontjai [Pp. 95. § (1) bek., 107. § 
(1) bek., 109. § (3)-(4) bek., 1989. évi 23. tvr. 15. § (2) bek., 25. § (1) bek.]. 
BH1991. 415. II. Ha a fél a keresetlevél eloterjesztésére megállapított határidot a családi körülményei nem 
várt alakulásával kapcsolatos alapos és igazolható okból mulasztotta el, a bíróságnak az igazolási kérelmet 
méltányosan kell elbírálnia. [Pp. 109. § (3) bek., 350. §]. 
BH1991. 335. Ha a munkaügyi bíróság a felperesnek a keresetlevél benyújtására megszabott határido 
elmulasztásának kimentésére irányuló igazolási kérelmének jogeros határozatában helyt adott, a másodfokú 
bíróság ugyanezen mulasztás miatt nem szüntetheti meg a pert [Pp. 109. §, 110. § (2) bek., 130. § (1) bek. h) 
pont, 157. § a) pont, 251. § (1) bek.]. 
BH1991. 334. A keresetindítási határido elmulasztásának kimentése végett benyújtott igazolási kérelmet 
érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a fél az igazolási kérelmet elkésetten terjesztette elo [1967. évi II. 
törvény 14. § (4) bek., Pp. 107. § (1) bek., 109. § (2) bek., 130. § (1) bek. h) pont, 157. § a) pont]. 
BH1991. 177. Az igazolási kérelem eloterjesztésének objektív határideje hat hónap, amelynek eltelte után 
igazolási kérelmet eloterjeszteni nem lehet. Ha a fél jogosult volt a keresetlevélnek a megtámadott határozatot 
hozó szervnél történo benyújtására, a keresetlevél eloterjesztése idopontjának az itt történt benyújtás 
idopontját kell tekinteni. Ha a fél a keresetlevélben igazolási kérelmet is eloterjesztett, a keresetlevél 
benyújtásának idopontjához képest kell vizsgálni, hogy az igazolási kérelem eloterjesztése az objektív 
határidon belül történt-e [Pp. 107. § (1) bek., 109. § (4) bek., 330. § (1) bek., 341. §, 1975: II. tv. 117. §]. 
BH1991. 162. A meg nem engedett igazolási kérelem tárgyában az elsofokú bíróságnak kell határoznia [Pp. 
109. § (1) bek., 365. § (3) bek., 388. § (1) bek.]. 
BH1991. 121. A felszámolási eljárásban az igényét késedelmesen eloterjeszto hitelezo javára - igazolási 
kérelmének elbírálása során - nem veheto figyelembe az a körülmény, hogy a késedelmét felügyeleti szervének 
magatartása idézte elo [Pp 103. § (2) és (4) bek., 106-110. §-ok, 1986. évi 11. tvr. 4. § (4) bek., 13. § d) pont]. 
BH1990. 428. Állami vállalat igazgatójának akadályoztatása nem szolgál alapul a képviseletre jogosult 
jogtanácsos mulasztásának igazolására [Pp. 106. § (1) bek., 107. § (2) bek., 109. § (1) és (3) bek., 1983. évi 
3. tvr. 7. § (1) bek.]. 
BH1990. 61. A fellebbezési határido elmulasztása esetén eloterjesztett igazolási kérelem elbírálásának 
szempontjai [Pp. 106. § (9) bek., 109. § (1) bek., 237. §, 344. § (2) bek.]. 
BH1989. 484. Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 109. §]. 



BH1989. 368. I. Nem tekintheto vétlen mulasztásnak, ezért az azzal kapcsolatos igazolási kérelmet a bíróság 
elutasítja, ha a hitelezo a hivatalos közlönyben megjelent felszámolási hirdetményben foglaltakat figyelmen 
kívül hagyja [Pp. 106. § (1) bek., 109. § (2) bek., 1986. évi 11. tvr. 13. §]. 
BH1987. 455. A cégbejegyzésre vagy a cégbeli változások bejegyzésére irányuló kérelem benyújtásának 
késedelme esetén helye van igazolási kérelemnek; a késedelem ténye egymagában nem alapozza meg a 
pénzbírság kiszabását, a bíróságnak mérlegelnie kell, hogy fennállnak-e a pénzbírság alkalmazásának 
törvényes feltételei [Pp. 3. § (1) bek., 109. § (1) bek., 1985. évi 16. sz. tvr. 7. § (1) és (2) bek.]. 
BH1984. 316. Nem tekintheto alaposnak az olyan igazolási kérelem , amely a fellebbezési határido 
elmulasztásának okaként a nagy munkateherre hivatkozik [Pp. 109. § (3) bek.]. 
BH1984. 293. Ha a fél a fellebbezési határido elmulasztása miatt igazolással él, és azt a fellebbezéssel együtt 
eloterjeszti, a munkaügyi bíróság a fellebbezést az elkésettsége miatt nem utasíthatja el. Ilyen esetben az 
igazolási kérelem és a fellebbezés megengedettsége tárgyában a másodfokú bíróság határoz [Pp. 109. § (1) 
bek., 237. §]. 
BH1984. 42. A munkaügyi bíróság tárgyalása megtartásának a szabályszeruen idézett felek távolmaradása 
nem akadálya ugyan, ha azonban a félnek szándékában állt a tárgyaláson való megjelenés és a tárgyalás 
határnapját hibáján kívül mulasztotta el, igazolási kérelemmel élhet [Pp. 106. § (1) bek., 109. § (4) bek., 355. 
(1)-(2) bek.]. 
BH1983. 301. I. Ha a munkaügyi döntobizottság a dolgozó kérelmét elkésettség miatt utasította el, a 
munkaügyi bíróságnak a késedelem kimentésére eloadottakat nem az igazolási kérelem elbírálására 
vonatkozó eljárási szabályok szerint kell elbírálnia, hanem a pert érdemben eldönto határozatában kell állást 
foglalnia, hogy a mulasztás a dolgozó önhibáján kívül történt-e [Pp. 106-110. §, 19/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 
10. § (3) bek.]. 
BH1981. 432. Az igazolási kérelmet benyújtó félnek a mulasztása vétségét nem kell perrendszeruen 
bizonyítani. Elegendo, ha a mulasztó fél által felhozott körülmények objektíve alkalmasak arra, hogy a 
vétlenségére megalapozottan következtethessen a bíróság [Pp. 106. § (1) bek., 109. § (3) bek.]. 
BH1981. 385. Ha a fél valamelyik határnapon hibáján kívül nem jelent meg, és a mulasztás csak késobb jutott 
a fél tudomására, vagy az akadály csak késobb szunt meg, az igazolási kérelem határideje a 
tudomásszerzéssel, illetoleg az akadály megszunésével veszi kezdetét. Hat hónapon túl azonban nem lehet 
igazolási kérelmet eloterjeszteni. A mulasztás oka és vétlensége tekintetében fennálló aggály esetén a bíróság 
köteles a feleket meghallgatni [Pp. 106. § (1) bek., 107. §, 109. § (3) bek.]. 
BH1980. 149. A munkaügyi (szövetkezeti) döntobizottság határozata ellen keresettel élo fél a keresetlevél 
benyújtására eloirt határido elmulasztását kimentheti annak valószínusítésével, hogy a mulasztás hibáján 
kívül történt. A mulasztást akkor lehet vétlennek tekinteni, ha a kimentésére eloadott körülmények objektíve 
alkalmasak arra, hogy azokból a bíróság a fél vétlenségére következtethessen [Pp. 106. § (1) bek., 109. § (3) 
bek., 350. § (1) bek.]. 
BH1979. 46. A keresetindítási határido elmulasztásának kimentésére eloadott olyan okot, amely a félnek az 
üggyel kapcsolatos felelotlenségére mutat, a bíróság méltányosság alkalmazásával sem fogadhatja el, mert ez 
ellentétes lenne az eljárásjogi törvény céljaival és a feleket felbátorítaná a perbeli cselekmények hanyag 
teljesítésére [Pp. 106. § (1) bek., 109. § (3) bek., 350. § (1) bek.]. 
BH1977. 569. I. A keresetindítási határido elmulasztása miatt nem lehet a pert megszüntetni, ha a felperes 
igazolási kérelmet terjesztett elo és azt a bíróság nem bírálta el [Pp. 109. § (1) bek., 130. § (1) bek. h) pont, 
157. § a) pont]. 
BH1977. 569. II. Az igazolási kérelem elofeltételeinek fennállását méltányosan kell elbírálni. Tekintettel kell 
lenni a mulasztó személyi körülményeire, a mulasztás mérvére és a keresettel érvényesíteni kívánt igény 
jellegére [Pp. 105. § (4) bek., 106. § (1) bek., 109. § (3) bek.]. 
BH1977. 521. I. Ha a munkaügyi döntobizottság a dolgozó panaszát az elkésettsége miatt utasította el, a 
munkaügyi bíróságnak a késedelem kimentésére eloadottakat nem az igazolási kérelem elintézésére vonatkozó 
eljárási szabályok szerint kell elbírálnia, hanem a pert érdemben eldönto határozatában kell állást foglalnia, 
hogy a mulasztás a fél önhibáján kívül történt-e [Pp. 106-110. §, 34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 107. §, 
9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 18. §]. 
BH1977. 498. Ha az eloterjesztett kérelem - elnevezésétol függetlenül - tartalma szerint igazolási kérelemnek 
az minosül, azt a mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezések szerint kell elbírálni. Az igazolás tárgyában 
az a bíróság határoz, amelynek eljárása alatt a mulasztás történt [Pp. 3. § (1) bek., 109. § (1) bek., 94. § (1), 
(4) bek.]. 

110. § (1) Az igazolási kérelmet elutasító határozat ellen fellebbezésnek van helye. 



(2) Az igazolási kérelemnek helytadó határozat, valamint az eljárás, illetoleg a végrehajtás felfüggesztése 
tárgyában a 108. § alapján hozott határozat ellen külön fellebbezésnek helye nincs, és az az ügyet befejezo határozat 
elleni fellebbezésben is csak akkor támadható meg, ha a bíróság olyan igazolási kérelemnek adott helyt, illetoleg 
olyan igazolási kérelem alapján rendelte el az eljárás vagy a végrehajtás felfüggesztését, amelyet érdemi vizsgálat 
nélkül el kellett volna utasítania [109. § (2) bek.]. 

E szakasz rendelkezései az igazolási kérelem tárgyában hozott határozat elleni jogorvoslat szabályait 
tartalmazzák. E körben ki kell emelni, hogy a kérelem tárgyában a bíróságnak minden esetben végzéssel kell 
határoznia. Nem mellozheto a kérelemnek helyt adás esetén sem a végzés meghozatala azzal az indokkal, 
hogy e végzés ellen a fellebbezés lehetoségét a (2) bekezdés kizárja. 
A törvény nemcsak a kérelemnek helyt adó, az eljárás vagy végrehajtás felfüggesztése körében hozott 
végzések elleni fellebbezést zárja ki, de az ellenérdeku felet a Pp. 114. §-a alapján megilleto kifogásolás jogát 
is korlátozza arra az esetre, amikor a bíróság elkésett, a törvény által kizárt vagy olyan kérelemnek adott 
helyt, amikor a fél azzal egyidejuleg az elmulasztott cselekményt nem pótolta. Ha a fél az érdemi határozat 
elleni fellebbezésében más indokokra hivatkozással kifogásolja az igazolási kérelemnek helyt adó végzést, azt 
a másodfokú bíróság teljes egészében figyelmen kívül hagyja. 
A Pp. 270. § (2) bekezdésében a törvény tételesen sorolja fel azokat a végzéseket, amelyek ellen a 
felülvizsgálati kérelem megengedett. Az igazolási kérelem tárgyában hozott végzés e szabályok hatálya alá 
nem vonható, ezért e végzések ellen a felülvizsgálati kérelem kizárt (BH1994. 257., BH1995. 225.). 
BH2000. 254. Árverés megsemmisítésére irányuló végrehajtási kifogás elbírálásánál irányadó körülmények 
[Vht. 7. § (2) bek., 139 . § (1) bek., 217. §, 224. §, Pp. 107. § (1) bek., 109. § (2) bek., 110. § (2) bek.]. 
BH1997. 237. Azt igazolási kérelemnek helyt adó elsofokú állásfoglalás felülvizsgálatának lehetoségei [Pp. 
109. § (2) bek., 110. § (1), (2) bek., Ptké. 28. § (1) bek.]. 
BH1995. 379. Az igazolási kérelemnek helyt adó határozat 9 az ügyet befejezo határozat ellen eloterjesztett 
jogorvoslati kérelemben is csak akkor támadható meg, ha a bíróság olyan igazolási kérelemnek adott helyt, 
amelyet érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítania [Pp. 109. § (2) bek., 110. § (2) bek.] 
BH1991. 335. Ha a munkaügyi bíróság a felperesnek a keresetlevél benyújtására megszabott határido 
elmulasztásának kimentésére irányuló igazolási kérelmének jogeros határozatában helyt adott, a másodfokú 
bíróság ugyanezen mulasztás miatt nem szüntetheti meg a pert [Pp. 109. §, 110. § (2) bek., 130. § (1) bek. h) 
pont, 157. § a) pont, 251. § (1) bek.]. 
BH1991. 121. A felszámolási eljárásban az igényét késedelmesen eloterjeszto hitelezo javára - igazolási 
kérelmének elbírálása során - nem veheto figyelembe az a körülmény, hogy a késedelmét felügyeleti szervének 
magatartása idézte elo [Pp 103. § (2) és (4) bek., 106-110. §-ok, 1986. évi 11. tvr. 4. § (4) bek., 13. § d) pont]. 
BH1983. 301. I. Ha a munkaügyi döntobizottság a dolgozó kérelmét elkésettség miatt utasította el, a 
munkaügyi bíróságnak a késedelem kimentésére eloadottakat nem az igazolási kérelem elbírálására 
vonatkozó eljárási szabályok szerint kell elbírálnia, hanem a pert érdemben eldönto határozatában kell állást 
foglalnia, hogy a mulasztás a dolgozó önhibáján kívül történt-e [Pp. 106-110. §, 19/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 
10. § (3) bek.]. 
BH1977. 521. I. Ha a munkaügyi döntobizottság a dolgozó panaszát az elkésettsége miatt utasította el, a 
munkaügyi bíróságnak a késedelem kimentésére eloadottakat nem az igazolási kérelem elintézésére vonatkozó 
eljárási szabályok szerint kell elbírálnia, hanem a pert érdemben eldönto határozatában kell állást foglalnia, 
hogy a mulasztás a fél önhibáján kívül történt-e [Pp. 106-110. §, 34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 107. §, 
9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 18. §]. 

Az eljárás félbeszakadása 

111. § (1) Ha valamelyik fél meghal, vagy megszunik, az eljárás a jogutód perbelépéséig, illetve perbevonásáig 
(61-62. §) félbeszakad. 

PK 167. szám 

A szülonek az a joga, hogy a gyermeknek nála való elhelyezését igényelheti, 
olyan jog, amely a jogutódra nem száll át. Ezért, ha a gyermek elhelyezése 
iránt a szülok között folyó per során a felek valamelyike meghal, nem a 



félbeszakadás megállapításának (Pp. 111. §), hanem a per megszüntetésének 
van helye. 

(2) Ha az olyan fél, akinek a per vitelére nincs meghatalmazottja, cselekvoképességét elveszti, az eljárás 
mindaddig félbeszakad, míg a fél részére kirendelt törvényes képviselo személyét be nem jelentik. 

(3) Ha a fél törvényes képviseloje hal meg, és a törvényes képviselonek a per vitelére nem volt meghatalmazottja, 
az eljárás mindaddig félbeszakad, míg a fél részére kirendelt új törvényes képviselo személyét be nem jelentik. 
Ugyanez áll akkor is, ha a fél törvényes képviselojének ez a jogosultsága anélkül szunik meg, hogy az általa 
képviselt fél cselekvoképessé vált volna. 

(4) Ha a bíróság muködése háború vagy valamely elháríthatatlan esemény miatt szünetel, vagy a féllel ilyen okból 
nem lehet érintkezni, az eljárás az akadály megszunéséig félbeszakad. 

(5) Ha a (2) és (3) bekezdés esetében az eljárás félbeszakadása vagy annak túlságosan hosszú tartama valamelyik 
fél méltányos érdekeit sértené, a bíróság a fél részére akár kérelemre, akár hivatalból a 49. § (2) bekezdésének 
megfelelo alkalmazásával ügygondnokot (74. §) rendel ki; az ügygondnok kirendelésével az eljárás félbeszakadása 
megszunik. 

Ha a fél perképességét elveszti, illetve a per során bekövetkezett változás miatt kello képviselet hiányában 
nem képes a jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni, vagy a bíróság muködésének elháríthatatlan 
akadálya van, az eljárás a törvény rendelkezése folytán félbeszakad. 
Így félbeszakadást eredményez 
1. a fél halála 
Ezzel ugyanis a Pp. 48. §-a és a Ptk. 22. §-a értelmében a természetes személy jogképessége anyagi és 
eljárásjogi vonatkozásban egyaránt megszunik. Ezért amennyiben az eljárás alatt bármikor a fél halálára 
utaló adat merül fel (pl. a bírósági küldemény "a címzett meghalt" jelzéssel érkezik vissza) azt a bíróság a Pp. 
50. §-ának (1) bekezdése alapján körültekintoen vizsgálni köteles. A halál tényét aggálytalanul igazolni kell 
pl. halotti anyakönyvi kivonat felmutatásával vagy másolatának csatolásával. 
A félbeszakadás a halállal nem feltétlenül következik be. E jogintézmény érvényesülése attól függ, hogy a fél 
mikor hunyt el, illetve abból eredoen van-e helye jogutódlásnak az adott jogvitában. A félbeszakadás ugyanis 
csak akkor áll be, ha a fél az eljárás alatt - azaz a peres eljárást megindító keresetlevél beadását (fizetési 
meghagyás kibocsátása iránti kérelem eloterjesztését) követoen halálozott el (BH1993. 235.). 
a) Így tehát ha a felperes már meghalt személy ellen indított pert, a keresetlevelet a Pp. 130. §-ának (1) 
bekezdés e) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani (BH1991. 21.) vagy a Pp. 157. §-ának a) 
pontjának alkalmazásával a pert meg kell szüntetni. 
b) Noha a természetes személy halála esetén mindig van jogutód, egyes jogvitákban a követelés jellegébol 
következoen a jogutódlás kizárt (pl. személyhez fuzodo jog megsértése vagy házasság felbontása iránti, egyéb 
személyállapotra vonatkozó perekben stb.). Ilyenkor a bíróságnak a Pp. 157. § a) pontja értelmében a pert 
meg kell szüntetnie. 
- A Legfelsobb Bíróság PK 167. számú állásfoglalásában ennek megfeleloen kimondta: a szülonek az a joga, 
hogy a gyermeknek nála való elhelyezését igényelheti, olyan jog, amely a jogutódra nem száll át. Ezért ha a 
gyermek elhelyezése iránt a szülok között folyó per során a felek valamelyike meghal, nem a félbeszakadás 
megállapításának (Pp. 111. §), hanem a per megszüntetésének van helye. 
- Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tartási jog a jogosult halálával megszunik, ezért kizárt a jogutódlás 
és az eljárás félbeszakadása nem állapítható meg (BH1988. 103.). 
A fenti szabály alól azonban néhány pertípus kivételt képez. 
- Az ajándékozó örökösét általában nem illeti meg az a jog, hogy visszakövetelje az ajándékot illetoleg a 
helyébe lépett értéket. Az ajándékozó által már megindított pert azonban az ajándékozó örököse a perbeli 
jogutódlás szabályai szerint folytathatja. 
Az örökös ugyanakkor önálló keresettel a saját nevében kivételesen akkor követelheti vissza az ajándékot, 
illetve a helyében lépett értéket, ha az ajándékozás okát adó feltevés az o javára, illetoleg az o javára is szól, s 
e jog gyakorlása a feltevés jellegére és az ajándékozás körülményeire tekintettel a társadalmi felfogás szerint 
indokolt (PK 76. számú állásfoglalás IV. pont). 
- Az általánostól eltéro megítélés alá esnek e tekintetben a tartási és öröklési szerzodés megszüntetése iránti 
jogviták is. Az ilyen szerzodésbol eredo igény érvényesítése esetén az örökhagyó halálával a peresített anyagi 
jogi követelések nem vesztik jogalapjukat, azokban - a perben érvényesített keretben - jogutódlásnak van 
helye (BH1989. 13/II.). Ha az örökhagyó az öröklési szerzodés megszüntetése iránt pert indít és vagyonáról 



más részére végrendelkezik, de a per során meghal, a végrendeleti örökös jogosult a félbeszakadt eljárás 
folytatását kérni, és az örökhagyó jogutódaként perbe lépni (BH1985. 232.). 
- Ha a jogelod a személyhez fuzodo joga megsértése miatt indított per során meghal, hozzátartozója a perben 
a halott emlékének a megsértése miatt - jogutódként - felléphet. Nincs akadálya annak, hogy a jogelod által 
nem vagyoni kártérítés megfizetése iránt indított perbe a hozzátartozó - jogutódként - belépjen és o követelje a 
jogelodöt a haláláig megilleto nem vagyoni kártérítés összegét (BH1997. 435.). 
A félbeszakadás addig tart, amíg az elhunyt jogutódját nem vonják perbe, vagy önként perbe nem lép (Pp. 61-
62. §). A felperes halála miatt félbeszakadt eljárás folytatását bármelyik örökös egyedül is jogosult kérni 
(BH1984. 275.). 
A jogutód perbelépését illetoleg perbevonását a bíróságnak be kell jelenteni, valószínusítve a jogutódi 
minoséget is. Ehhez az elhunyt féllel fennállt és a törvényes öröklésre jogosító családjogi kapcsolat igazolása 
nem elegendo. Azt az erre hivatkozónak, okirattal (öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés) kell 
alátámasztania. 
A jogutódlásról az a bíróság határoz, amelynek eljárása alatt a félbeszakadás bekövetkezett (lásd a Pp. 61-
62. §, és Pp. 65. §-aihoz fuzött magyarázatot). 
2. a fél megszunése 
A perben nemcsak természetes személy lehet fél, hanem olyan szervezet is, amely törvényi rendelkezés folytán 
perbeli jogképességgel rendelkezik (lásd a Pp. 48. §-ához fuzött magyarázatot). A már kifejtettek ilyen esetben 
is irányadóak a megfelelo eltérésekkel. 
Ekként a konstitutív hatályú cégbejegyzés megtagadása miatt létre sem jött, vagy a keresetlevél benyújtása 
elott jogutód nélkül megszunt gazdasági társaság ellen indított perben a Pp. 130. § (1) bekezdésének e) 
pontjában vagy a Pp. 157. § a) pontjában írtakat kell alkalmazni. Úgyszintén akkor is, ha a félként jelölt 
szervezetnek perbeli jogképessége nincs (pl. építoközösség). Az eljárás félbeszakadására természetesen nem 
kerülhet sor azon az alapon sem, hogy a fél felszámolását rendelték el (BH1984. 241.). 
A szervezet megszunése nem feltétlenül jár együtt jogutódlással. Így amennyiben a megszunés felszámolással 
vagy végelszámolással következett be, jogutód nincs. Ezért - még akkor is, ha a megszunt szervezet 
tartozásaiért jogszabály rendelkezése folytán más személy vagy szervezet tartozik felelosséggel - a 
keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása vagy a per megszüntetése nem mellozheto. 
A jogkövetkezményt a határozat meghozatala elott a fél a Pp. 64. §-ának (2) bekezdése szerint - a mögöttes 
felelosségu - helyes alperes bejelentésével és perbevonásával háríthatja el. Egyébként a keresetlevél 
beadásához fuzodo joghatások csak akkor maradnak fenn, ha az elutasító határozat jogerore emelkedésétol 
számított 30 nap alatt a felperes a keresetlevelet - a helyes alperes megjelölésével - újból benyújtja [Pp. 130. 
§ (2)]. A Pp. 161. §-ának (1) bekezdésében írtakból következoen ekként a perindítás jogi hatásai is 
fenntarthatók. 
A kifejtettekbol kitunoen tehát a félbeszakadás csak akkor állapítható meg, ha a perbeli jogképességgel 
rendelkezo szervezet az eljárás tartama alatt jogutódlással szunt meg. 
3. ha a fél a cselekvoképességét elveszti 
Ebben az esetben az eljárás akkor szakad félbe, ha 
- a félnek a per vitelére nem volt meghatalmazottja és 
- a cselekvoképesség elvesztése a Pp. 49. § (1) bekezdésében írtaknak megfeleloen egyben a perbeli 
cselekvoképesség elvesztésével is járt (pl. a korlátozottan cselekvoképessé vált fél a személyállapotra 
vonatkozó perekben személyesen is eljárhat). 
4. ha a fél törvényes képviseloje meghal, vagy e jogosultsága megszunik 
Ez a per alatt bekövetkezett tény akkor eredményez félbeszakadást, ha a törvényes képviselonek a per vitelére 
nem volt meghatalmazottja vagy idoközben az általa képviselt fél nem vált cselekvoképessé. 
A 3. és 4. pontban jelölt esetekben a félbeszakadás addig tart, amíg valamelyik fél az új törvényes képviselo 
személyét be nem jelenti. 
5. ha a bíróság muködése háború vagy valamely elháríthatatlan esemény miatt szünetel, vagy a féllel ilyen 
okból nem lehet érintkezni 
Természetesen a bíróság átmeneti muködési zavara nem tekintheto olyan elháríthatatlan eseménynek, amely a 
félbeszakadás alapjául szolgálhat. 
A félbeszakadás 
- az eljárás bármely szakaszában bekövetkezhet. Az itt írt szabályok a Pp. 269. §-ának és Pp. 275/B. §-ának 
rendelkezése folytán a perújítás és a felülvizsgálat során is irányadók, 
- a törvény erejénél fogva áll be, ezért a perrendnek megfelelo feltételek mellett az eljárás félbeszakad 
olyankor is, amikor egyébként az szünetel vagy a bíróság a per tárgyalását felfüggesztette, 



- azon a napon következik be, amikor annak a törvényi feltétele beállt. Nincs tehát jelentosége annak, hogy a 
fél vagy a bíróság mikor szerzett tudomást az alapjául szolgáló okról, illetve a bíróság mikor állapította meg 
ezt a tényt. 
BH2002. 19. Az alperesi szövetkezetnek - a per során - a cégnyilvántartásból való törlése nem a per 
megszüntetésére, hanem a félbeszakadás megállapítására nyújt alapot [Pp. 48. §, 111. § (1) bek., 112. § (2) 
bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont]. 
BH2001. 391. Felszámolási eljárás esetén ha az adós gazdálkodó szervezetet a cégbíróság a 
cégnyilvántartásból törölte (esetleges jogszabálysérto törlés esetén is), az eljárás félbeszakadása helyett 
megszüntetésnek van helye, figyelemmel arra, hogy a felszámolási eljárásban a félbeszakadás kizárt [1997. 
évi CXLIV. tv. (Gt.) 53. § (2) bek., Pp. 111. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 1993. évi LXXXI. 
tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek.]. 
BH2000. 506. Felszámolási eljárásban - ha az adós céget törlik a cégjegyzékbol, s ezáltal jogképessége 
megszunik - nincs helye az eljárás félbeszakadása megállapításának, hanem a felszámolási eljárást folytató 
bíróság az eljárást megszünteti. Ennek illetékkövetkezményei [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi 
XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször módosított Cstv.) 6. § (2) bek., 27. §, 1997. évi CXLIV. 
tv. 53. § (2) bek., Pp. 111. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 158. § (1) bek., 275/B. §, 1990. 
évi XCIII. tv. 57. § (1) bek a) pont, 80. § (1) bek. i) pont, 81. § (2) bek.]. 
BH2000. 255. A kisebbségi települési önkormányzatok megszunésének szabályai. A kisebbségi 
önkormányzatok megszunése esetén vagyonuk a helyi önkormányzatok tulajdonába megy át, ezért a vagyon 
erejéig a helyi önkormányzatnak kell helytállnia [1990. évi LXIV. tv. 50/C. § (10)-(11) bek., 53. § (4) bek., 
1993. évi LXXVII tv. 21. § (1) bek., 22. § (1)-(2) bek., 23. § (1) bek., 25. § (1) bek., 60. § (4) bek., Pp. 111. § 
(1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 158. § (1) bek.]. 
BH2000. 79. Ha a munkáltató jogképessége a feloszlatásáról hozott döntéssel már a keresetindítást 
megelozoen megszunt, a bíróságnak a pert meg kell szüntetnie. Az eljárás félbeszakadását csak akkor lehet 
megállapítani, ha a fél a jogképességét a per során veszti el. Ebben az esetben a jogutód perbe vonható [Pp. 
111. § (1) bek., 157. § a) pont]. 
BH1999. 310. A tartási, életjáradéki szerzodésbol eredo igény érvényesítése esetén az eltartott halálával a 
peresített anyagi jogi követelések nem enyésznek el, azokban - a perben érvényesített keretben - jogutódlásnak 
van helye (Pp. 111. §). 
BH1996. 454. A gazdálkodó szervezetnek az ellene indított per során bírósági határozattal történt 
megszüntetése esetén nincs helye a per folytatásának és ítélet hozatalának. Ilyen esetben a bíróságnak az 
eljárás félbeszakadását kell megállapítania [Pp. 111. § (1) bek., 112. § (2) bek.]. 
BH1995. 727. Ha a jogi személy a felülvizsgálati eljárás során megszunik, a jogutód perbe lépéséig, illetoleg 
perbe vonásáig a felülvizsgálati eljárás félbeszakad [Pp. 61-62. §, 111. § (1) bek., 275/B. §]. 
BH1994. 192. Jogutódi minoség vizsgálata félbeszakadt eljárás esetén [Pp. 111. § (1) bek., 112. § (2)-(3) 
bek.]. 
BH1993. 761. A cégbejegyzési eljárás félbeszakad és nem folytatható, amíg a cég egyedüli, elhalt 
tulajdonosának - s egyben ügyvezetojének - örököse új ügyvezeto választásával a félbeszakadást eloidézo okot 
meg nem szünteti [Pp. 71. §, 111. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. 20. § (1) bek., 25. § (1) bek. 13/1989. (XII. 16.) 
IM r. 13. § (4) bek.]. 
BH1993. 618. A perfüggoség szempontjából a felfüggesztett és a félbeszakadt eljárás folyamatban levo 
pernek minosül [Pp. 111. §, 130. § (1) bek. d) pont, 152. §, 157. § a) pont]. 
BH1993. 235. Abban az esetben, ha az alperesként megjelölt személy halála nem az eljárás folyamán, hanem 
még a keresetlevél eloterjesztését megelozoen történt, az eljárás félbeszakadásának megállapítására nem 
kerülhet sor [Pp. 48. §, 111. §]. 
BH1991. 160. II. A peres fél halála esetére irányadó szabályok alkalmazhatók a jogi személyeknek - 
jogképességüket s ezzel együtt perképességüket is megszünteto - jogi személyiségu jogutód nélküli 
megszüntetése esetén is [Pp. 61. §, 62. §, 111. § (1) bek.]. 
BH1988. 103. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tartási jog a jogosult halálával megszunik, igy kizárt a 
jogutódlás, ezért az eljárás félbeszakadása nem állapítható meg [Pp. 111. § (1) bek., Ptk. 586. § (4) bek.]. 
BH1985. 232. Ha az örökhagyó az öröklési szerzodés megszüntetése iránt pert indit és vagyonáról más 
részére végrendelkezik, de a per során meghal, a végrendeleti örökös jogosult a félbeszakadt eljárás 
folytatását kérni, és az örökhagyó jogutódaként perbelépni [Ptk. 586. § (4) bek., 589. § (2) bek., 598. §, 657. § 
(1) bek., 658. § (1) bek., Pp. 111. §]. 
BH1984. 275. A felperes halála miatt félbeszakadt eljárás folytatását bármelyik örökös egyedül is jogosult 
kérni [Pp. 111. §, 61-62. §, Ptk. 682. §]. 



BH1984. 241. Nincs helye az eljárás félbeszakadása megállapításának azon az alapon, hogy elrendelték a 
felperes felszámolását [Pp. 111. § (2) bek., 37. 1978. (XII. 23.) PM sz. r. 5. § (4) bek., 11. § (1) bek.]. 
BH1980. 266. A fél halálával a peres eljárás félbeszakad és a jogi képviseloje részére adott meghatalmazás 
megszunik. A bíróság a jogutód perbelépéséig, illetoleg perbevonásáig - a félbeszakadással kapcsolatos 
rendelkezések és perbeli cselekmények kivételével - egyéb intézkedést nem lehet [Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 111. 
§ (1) bek., 112. §, 349. § (1) bek., Ptk. 22. §, 223. § (3) bek.]. 

112. § (1) Az eljárás félbeszakadásával minden határido megszakad; a félbeszakadás megszunésétol a határido 
újra kezdodik. 

(2) A félbeszakadás tartama alatt tett minden - a per érdemére vonatkozó - bírói rendelkezés, úgyszintén a felek 
által teljesített minden perbeli cselekmény hatálytalan, kivéve a félbeszakadással, illetve az annak megszüntetésével 
kapcsolatos bírói rendelkezéseket és perbeli cselekményeket. 

(3) A bíróságnak a félbeszakadást megállapító határozata ellen külön fellebbezésnek van helye; a bíróság azonban 
az ilyen határozatot maga is megváltoztathatja. 

A félbeszakadás két jogkövetkezménnyel jár. 
1. Annak kezdetével minden határido megszakad, s az a félbeszakadás megszunésétol újra kezdodik. 
- Ez a joghatás természetesen csak az eljárási határidok vonatkozásában érvényesül, függetlenül azonban 
attól, hogy bírói vagy törvényi határidorol van-e szó. 
- Kihatással van a félbeszakadást eloidézo okkal érintett személy ellenfelére és a beavatkozóra is. Így pl. ha a 
felperes az alperes rendelkezésére álló fellebbezési határido alatt hunyt el, az alperes a félbeszakadás 
megszunésétol számított 15 nap alatt még eloterjesztheti perorvoslati kérelmét. 
Vitára adhat okot, hogy mikortól kell számítani a határidot azzal a féllel szemben, aki a félbeszakadás 
megszunésérol és ebbol eredoen, az ot is érinto határido megnyílásáról a perbelépés (törvényes képviselet) 
bejelentését követoen szerez csak tudomást. Van olyan nézet, amely szerint ilyenkor minden esetben a 
perbelépés bejelentésének idopontja az irányadó a Pp. 61. §-ának (1) bekezdése értelmében. Ennek 
eredményeként tehát nincs lehetoség arra, hogy a jogutódlásról szóló végzés közlésétol számítsa az ellenfél a 
kívánt percselekmény (pl. fellebbezés) elvégzésére irányadó határidot. Ez az álláspont arra vezet, hogy a fél 
adott esetben perorvoslati jogát veszti el, ha a bíróság a jogutódlásról a fellebbezési határido leteltét 
követoen dönt. Helyesnek ezzel szemben az a gyakorlat tunik, amely a határido újra kezdését a jogutódlás 
tekintetében hozott végzés kézbesítésétol, vagy a törvényes képviselo személyét bejelento tájékoztatás 
közlésétol számítja. Ezt támasztja alá az a körülmény is, hogy alaptalan perbelépés vagy arra nem jogosult 
törvényes képviseletének bejelentése nyilvánvalóan nem eredményezheti a félbeszakadás megszunését. 
A félbeszakadás idopontjában az eljárási határido megnyílására okot adó valamennyi határozatot a 
jogutóddal, illetve a törvény képviselovel közölni kell, függetlenül attól, hogy azt a jogelod részére 
szabályszeruen kézbesítették-e. A jogelod kezéhez történt kézbesítés ugyanis hatályát vesztette és a határidoket 
csak a közléstol lehet számítani, mely a fentiek hiányában meg sem kezdodik. 
2. Hatálytalanná válnak a felek által teljesített, vagy a bíróság által végzett percselekmények is. Ez utóbbiak 
azonban csak akkor, ha azok a per érdemére vonatkoztak. A hatálytalanság mint jogkövetkezmény, külön bírói 
rendelkezés nélkül áll be, arról tehát határozatot hozni nem kell (BH1996. 618.). 
A korábbi normák értelmében minden perbeli cselekmény hatálytalan volt. Az új eloírások a bírói 
intézkedések tekintetében e kört szukítették, amikor kimondták, hogy azok csak az ügy érdemét érintoen 
hatálytalanok. Ezeket a rendelkezéseket 1995. augusztus 29-tol kell alkalmazni. A bírói gyakorlat az eltelt ido 
alatt még nem munkálta ki, mely határozatok tartoznak ebbe a körbe. Helyesen ekként kell kezelni a felek 
jogvitáját érdemben - részben vagy egészben - lezáró döntéseket, de azokat a pervezeto végzéseket is, 
amelyekkel szemben a törvény fellebbezési jogot enged, noha ez az álláspont látszólag ellent mond a 
jogszabály megfogalmazásának. Az eltéro értelmezés viszont azzal járna, hogy a perorvoslattal támadható 
határozatok jogerore emelkedés hiányában semmiképp sem érvényesülhetnének, meghozataluk ezért 
felesleges. Ezért például a szakértoi díj megállapítására a félbeszakadás tartama alatt nincs lehetoség, hiszen 
annak összegét illetoen perorvoslatnak van helye. Ugyanakkor annak nincs akadálya, hogy az e tárgyú 
jogeros végzés alapján a bíróság a díj kiutalásáról intézkedjék. 
A Pp. 112. §-ának (3) bekezdésében írtakra is tekintettel a félbeszakadást a bíróságnak alakszeru határozattal 
kell megállapítania, függetlenül attól, hogy az a törvény erejénél fogva következett be. Helyes, ha a végzés 
rendelkezo része a félbeszakadás kezdo napját is tartalmazza, mely a korábban már kifejtettekbol következoen 
a félbeszakadásra okot adó feltétel bekövetkezésének idopontjával azonos. Az ilyen döntés bár pervezeto 
jellegu, ellene fellebbezésnek van helye [Pp. 112. § (3)] amennyiben az megállapítja a félbeszakadást. Ezt a 
végzést a bíróság maga is megváltoztathatja. 



Ha a bíróság jogellenesen mellozte a félbeszakadás megállapítását, ez olyan lényeges eljárási 
szabálysértésnek minosül, amely a Pp. 252. §-ának (2) bekezdése szerint a felülbírálatra váró határozat 
hatályon kívül helyezésére vezet. 
A gyakorlatban elofordulhat az is, hogy a bíróság a félbeszakadás okáról csak az érdemi határozat 
meghozatala után szerez tudomást. Ilyenkor a korábbi döntése hatálytalan, melyet a félbeszakadást 
megállapító végzésben ki kell mondania. Ennek megfeleloen kell eljárni a fellebbezési, de a felülvizsgálati 
eljárásban is és a per iratait e tényre figyelemmel vissza kell küldeni a hatálytalan határozatot hozó 
bíróságnak, hogy a félbeszakadásról, illetve a korábbi döntés vonatkozásában annak hatálytalanságának 
kimondásáról végzéssel rendelkezzen. 
BH2002. 19. Az alperesi szövetkezetnek - a per során - a cégnyilvántartásból való törlése nem a per 
megszüntetésére, hanem a félbeszakadás megállapítására nyújt alapot [Pp. 48. §, 111. § (1) bek., 112. § (2) 
bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont]. 
BH1996. 454. A gazdálkodó szervezetnek az ellene indított per során bírósági határozattal történt 
megszüntetése esetén nincs helye a per folytatásának és ítélet hozatalának. Ilyen esetben a bíróságnak az 
eljárás félbeszakadását kell megállapítania [Pp. 111. § (1) bek., 112. § (2) bek.]. 
BH1994. 192. Jogutódi minoség vizsgálata félbeszakadt eljárás esetén [Pp. 111. § (1) bek., 112. § (2)-(3) 
bek.]. 
BH1980. 266. A fél halálával a peres eljárás félbeszakad és a jogi képviseloje részére adott meghatalmazás 
megszunik. A bíróság a jogutód perbelépéséig, illetoleg perbevonásáig - a félbeszakadással kapcsolatos 
rendelkezések és perbeli cselekmények kivételével - egyéb intézkedést nem lehet [Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 111. 
§ (1) bek., 112. §, 349. § (1) bek., Ptk. 22. §, 223. § (3) bek.]. 

A felek meghallgatása tárgyaláson kívül 

113. § 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 jegyzokönyvbe vétele végett az elnöknél jelentkezzék. A 
bíróság, ha szükségesnek tartja, a felet meghallgatása végett meg is idézheti. 

A fél meghallgatására tárgyaláson kívül írásban és szóban egyaránt sor kerülhet. A szóbeli meghallgatást 
akkor célszeru elrendelni, ha az írásbeli nyilatkozat megtétele a félnek nehézséget okoz, vagy vélhetoen 
eredménytelen marad. 
A szóbeli meghallgatásra - a Pp. 12. §-ának (2) bekezdésébol következoen - a bíróság tanácsának 
hatáskörébe utalt ügyekben is, az elnök jogosult. 
A perrend esetenként kötelezové teszi a fél meghallgatását vagy annak lehetoségére külön utal. Így kötelezo a 
meghallgatás 
- amikor a beavatkozó kizárásáról kell határozni [Pp. 56. § (2)], 
- az ideiglenes intézkedés meghozatala elott, mely csak rendkívül sürgos szükség esetében vagy akkor 
mellozheto, ha a fél a meghallgatásra kituzött határnapot elmulasztja [Pp. 156. § (4)], 
- amikor a perben kirendelt szakérto kizárásáról kell dönteni [Pp. 178. § (3)], 
- az elozetes bizonyítás tárgyában hozandó határozat meghozatalát megelozoen - az ellenfél vonatkozásában, 
ha a személye nem ismeretlen, illetve sürgos szükség mást nem indokol [Pp. 209. § (1)], 
- akkor, amikor a részletteljesítési kérelemrol vagy annak módosításáról a határozat jogerore emelkedése 
után rendelkezik a bíróság, mikoris az ellenfél álláspontját meg kell ismernie [Pp. 217. § (3)]. 
Nevesítetten is lehetoség van a fél meghallgatására 
- ha a beavatkozás megengedésérol kell dönteni [Pp. 56. § (1)], 
- amikor a perbelépés vagy perbevonás illetoleg a jogelodnek a perbol való elbocsátása tárgyában kell állást 
foglalni [Pp. 62. § (2)], 
- az igazolási kérelem elbírálása elott [Pp. 109. § (3)], 
- ha a határozat kijavításának szükségessége felmerült [Pp. 224. § (2)], 
- amennyiben hivatalból születik határozat az ítélet kiegészítésérol [Pp. 225. § (6)], 
- a végzés elleni fellebbezés elbírálása elott [Pp. 257. § (1)]. 
A tárgyaláson kívüli meghallgatásról jegyzokönyvet kell készíteni (Pp. 115-118. §). 
BH2001. 392. II. A felszámolási eljárásban a meghallgatás kituzése csak lehetoség, annak elrendelése a 
bíróság mérlegelésétol függ [Cstv. 6. § (2) bek., Pp. 113. §, 125. § (2) bek.]. 
BH1992. 401. A magyar bíróság joghatóságát nem zárja ki az, hogy az alperes külföldi jogi személy [Pp. 29. 
§ (2) bek., 32. § (3) bek., 36. § (2) bek., 113. §, 124. §]. 



BH1987. 10. A vádlottat kártérítésre kötelezo rendelkezés esetén az utólagos részletfizetés engedélyezése a 
buntetti eljárásban a tanács elnökének a hatáskörébe tartozik [Be. 56. §, Pp. 12. § (2) bek., 113. §, 217. § (3) 
bek.] 

Kifogás az eljárás szabálytalansága ellen 

114. § A fél az eljárás szabálytalanságát a per folyamán bármikor kifogásolhatja. Ha a kifogást szóval adja elo, azt 
jegyzokönyvbe kell venni. Ha a bíróság a kifogást figyelmen kívül hagyja, ezt lehetoleg nyomban, de legkésobb az 
eljárást befejezo határozatában megindokolni köteles. 

A polgári perrendtartás a kifogás lehetoségét több helyütt is szabályozza. Az ekként jelölt perorvoslati 
lehetoségek azonban egymástól mégis lényegesen eltérnek. Egyes nevesített esetekben 
- az elso fokú eljárásban a fellebbezési jogosultság mellett, azt kiegészíto perorvoslati eszközként (pl. 
elfogultsági, illetékességi kifogás stb.), 
- a másodfokú eljárásban - a Pp. 259/A. § alkalmazásában - kifejezetten a fellebbezést pótló védelmi 
lehetoségként, 
- míg a jelen törvényhely szerint, a határozat elleni fellebbezés hiányában bekövetkezheto, vagy az eljárás 
során tett bármely intézkedéssel okozott sérelem elhárítására szolgál. 
Az egyes kifogás-típusok érvényesítésének módja, eloterjesztésének határideje is különbözo. 
A Pp. 114. §-ának alkalmazásában a kifogás alaki kötöttség nélkül teheto meg, tehát írásban és a tárgyaláson 
szóval egyaránt eloadható. A bíróságnak - ha azt alaposnak találja - nyomban intézkednie kell. Az 
alaptalannak ítélt kifogás elutasításáról nem kell alakszeru határozattal dönteni, de az eljárást befejezo 
határozatban részletesen meg kell jelölni az elutasításra vezeto okokat. Nincs akadálya annak sem, hogy a 
kifogást mellozo indokokat az eloterjesztést követoen jegyzokönyv (esetleg külön pervezeto végzés - BH1996. 
55.) rögzítse. 
Egyes esetekben a jogszabály a kifogás közlésének lehetoségét meghatározott idohöz köti. Így 
- amikor az - a tárgyalás megkezdését követoen - elfogultságra alapítottan a bíró kizárására irányul. Ilyenkor 
ugyanis csak a tudomásszerzést követoen nyomban teheti meg a bejelentést a fél és csak olyan ok alapján, 
mely a tárgyalás után jutott a tudomására [Pp. 16. § (4)], 
- a per tárgyának értéke a hatáskörre is kiható kifogással kizárólag az alperes érdemi ellenkérelmének 
eloadásáig vitatható (Pp. 28. §), 
- ha a bíróság illetékességét alávetésre vagy nem a kizárólagos illetékességi okok egyikére alapították, az 
illetékességi kifogás az alperes érdemi ellenkérelmének eloterjesztése után már nem veheto figyelembe [Pp. 
43. § (1)]. 
BH1996. 55. A bíróságnak az illetékességével kapcsolatos kifogás figyelmen kívül hagyásáról nem kell külön 
határozatot hoznia, de ha mégis ilyen határozatot hoz, ez ellen fellebbezésnek nincs helye [Pp. 114. §, 233. § 
(3) bek.]. 
BH1982. 293. Nincs helye külön fellebbezésnek a tárgyalási jegyzokönyv kiegészítése iránti kérelmet elutasító 
végzés ellen [Pp. 118. § (2) bek., 114. §]. 
BH1981. 192. Jegyzokönyv kiegészítése iránti kérelem elutasító végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek 
[Pp. 114. §, 118. § (2) bek., 233. § (3) bek. b) pont]. 

Jegyzokönyv 

115. § (1) Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a tárgyalásról, a felek szóbeli meghallgatásáról, 
valamint a tárgyaláson kívül foganatosított egyéb meghallgatásról (kihallgatásról) jegyzokönyvet kell készíteni. 

(2) Az elnök határozza meg, hogy milyen eljárási cselekmények (meghallgatás, kihallgatás, tárgyalás stb.) 
esetében alkalmaz jegyzokönyvvezetot. 

(3) Jogszabály megengedheti, hogy a bíróság a tárgyalás (meghallgatás stb.) anyagát jegyzokönyv helyett más 
módon rögzítse. 

Eltéro törvényi rendelkezés hiányában a bíróság a tárgyalásról és a tárgyaláson kívül foganatosított egyéb 
meghallgatásról köteles jegyzokönyvet készíteni vagy annak anyagát más módon (hangfelvétel, gyorsírás) 
rögzíteni. Ez a szabály irányadó tehát, a Pp. 133. §-a szerint lefolytatott és a nem peres eljárásokban 
foganatosított meghallgatáskor is. Nem mellozheto a jegyzokönyv felvétele akkor sem, amikor a Pp. 94. §-a 
alapján a szóbeli kereset, kérelem, egyéb nyilatkozat írásba foglalása válik szükségessé, illetve a szemle során 
(Pp. 118. §), vagy ha a bizonyításra megkeresett bíróság útján került sor. 



Az itt írt rendelkezést megfeleloen alkalmazni kell akkor is, amikor a bíróság a határozathozatalt megelozo 
tanácskozásról (Pp. 214. §) készít jegyzokönyvet. 
Ha a másodfokú bíróság az ítélet elleni fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el, vagy végzés elleni 
fellebbezésrol dönt és a felek meghallgatására nem kerül sor, jegyzokönyvet készíteni nem kell. 
Ez a szabály a Legfelsobb Bíróság eljárása esetén az 1/1994. Legfelsobb Bírósági elnöki utasítás 5. §-ának 
(7) bekezdése értelmében nem érvényesül, mivel az kimondja, hogy a tárgyalási jegyzokönyvre vonatkozó 
rendelkezéseket a tanácsülésekrol készült jegyzokönyvekre is alkalmazni kell. 
A jegyzokönyv közokirat, amellyel szemben ellenbizonyításnak van helye. Amíg az ebbol származó bizonyító 
erejéhez fuzodo vélelem meg nem dolt, tanúsítja a bírói döntés alapját képezo, benne foglalt bizonyítékokat, 
nyilatkozatokat, tényeket, s azt, hogy a tárgyalás (meghallgatás) megtartására a perrend eloírásainak 
megfeleloen került-e sor. Ekként a jegyzokönyv felvételét eloíró és készítésének módját rögzíto szabályok 
garanciális jellegu rendelkezések. Megsértésük lényeges eljárási szabálysértéshez vezethet (BH1978. 386., 
BH1983. 250.). 
BH1992. 483. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a tárgyalási jegyzokönyv anyagát nem a 
tárgyaláson, a felek jelenlétében veszi fel hangfelvételre. Ilyen esetben a jegyzokönyv akár hivatalból, akár a 
felek kérelmére módosítható, kiegészítheto [Pp. 115. §, 118. § (2) bek., 195. § (1) és (3) bek., 15/1976. (XII. 
7.) IM. r.]. 
BH1983. 250. III. Ha a szemlén megállapítottak ellentétesek a szakérto véleményével, az ellentéteket 
elsosorban a szakérto meghallgatása utján kell tisztázni [Pp. 115. § (1) bek., 117. §, 182. § (3) és (4) bek., 
188. § (1) bek., 123/1973. (IK. 1974. 1.) IM sz. ut. (BÜSZ) 6. § (9) bek., GKT 107/1973. sz.]. 
BH1978. 386. II. Az elmeosztályon elhelyezés törvényességének bírósági ellenorzésérol - a tárgyaláson kívül 
tett intézkedésekrol is - jegyzokönyvet kell felvenni.. A bíróságnak a gyógykezelés szükségességét megállapító 
eljárás törvényességét is ellenoriznie kell [6/1972. (XI. 23.) IM sz. r. 2-4. §, 105/1952. (XII. 28.) MT sz. r. 13. 
§ (3) bek., Pp. 115. § (1) bek.]. 

116. § A jegyzokönyvben fel kell tüntetni: 
a) az eljáró bíróságot és a bírósági ügyszámot; 
b) a felek nevét és perbeli állását, továbbá a per tárgyát; 
c) a tárgyalás (meghallgatás vagy kihallgatás) helyét, továbbá kezdo és befejezo idopontját; 
d) a bírák, a jegyzokönyvvezeto és a tolmács nevét; 
e) a jelenlevo feleknek és képviseloiknek nevét és perbeli állását; 
f) zárt tárgyalás esetén az erre való utalást. 

E szabályok a jegyzokönyv alaki kellékeit rögzítik. Eloírásai felölelik mindazokat az adatokat, amelyek az ügy 
azonosításához szükségesek, s melyekbol kitunik, hogy a zárt vagy nyilvános tárgyalás megtartására hol, 
mikor, kinek a jelenlétében került sor. Az itt megfogalmazottakon túl azonban a jegyzokönyv készítése során 
egyéb elvárásoknak is érvényesülnie kell, az alábbiak szerint. 
a) ponthoz: 
A jegyzokönyvre az ügyszám [123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás 55. §] mellett a sorszámot is rá kell vezetni 
[123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás 56. §]. 
b) ponthoz: 
Ha a perben több fél vesz részt, erre utalni kell a felek megjelölésénél. A per tárgyát a jogviszony, illetve a 
jogcím és az abból származó kérelem megjelölésével kell feltüntetni (pl. kölcsön megfizetése, jogalap nélküli 
gazdagodás megtérítése stb.). Hibás ezért az a gyakorlat, amely ekként meghatározott pénzösszeget jelöl (pl. 
10 000 Ft). 
c) ponthoz: 
A jegyzokönyvnek a tárgyalás kituzött, és valós megkezdésének idopontját egyaránt tartalmaznia kell. 
e) ponthoz: 
Az esetleges helyettesi minoséget is rögzítve ki kell térni arra, hogy a képviselo kinek az érdekében jár el. 
A több napra egy intézkedéssel kituzött tárgyalásról egy, az elhalasztott tárgyalásról pedig külön 
jegyzokönyvet kell készíteni. A jegyzokönyvbe semmit nem szabad a sorok közé írni. A szükséges 
kiegészítéseket és módosításokat a jegyzokönyv aljára vagy szélére kell felvezetni, ellátva azt a tanácselnök és 
a jegyzokönyvvezeto aláírásával. A felesleges szövegrészeket áthúzással és csak úgy lehet törölni, hogy az 
olvasható maradjon. A több lapból álló jegyzokönyvet össze kell fuzni [123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás. 6. 
§ (2), (4), (6)]. 
BH2000. 191. A hivatalos személy által elkövetett többrendbeli közokirat-hamisítás buntettét - részben mint 
tettes, részben mint felbujtó - megvalósítja az a hivatásos bíró, aki a bírósági fogalmazót a városi bíróság 
elott folyamatban levo polgári peres ügyekben rábírja arra, hogy távollétében és helyette a bírósági 



tárgyalásokat vezesse le, és a bírósági határozatokat hirdesse ki, majd a valótlan tartalmú tárgyalási 
jegyzokönyveket és a meghozott határozatokat - mint a tanács elnöke (eljáró bíró) - aláírja [Btk. 275. § a) 
pont, 20. § (1) bek., 21. § (1)-(2) bek., Be. 104. § (1) bek., Pp. 116. §, 118. §, 1997. évi LXVII. tv. 3. § (2) 
bek.]. 

117. § (1) A jegyzokönyvben röviden le kell írni az eljárás menetét és az annak során történteket, mégpedig úgy, 
hogy a jegyzokönyv alapján azt is meg lehessen állapítani, vajon az eljárás a törvényben meghatározott alaki 
követelményeknek megfelel-e. Ha valamely kifejezés vagy kijelentés pontos szövege jelentos, azt szó szerint kell 
jegyzokönyvbe venni. 

(2) Különösen fel kell tüntetni a jegyzokönyvben: 
a) a tárgyalás megkezdésének kituzött és tényleges idopontját; 
b) a felek által eloadott vagy a periratokból felolvasott lényeges kérelmeket és nyilatkozatokat, ideértve a felek 

tényállításait és bizonyítási indítványait, valamint a keresetváltoztatást és a viszontkeresetet, úgyszintén a korábbi 
kérelmektol és nyilatkozatoktól való eltéréseket, illetoleg valamely nyilatkozatnak bírói felhívás ellenére való 
elmulasztását vagy megtagadását; 

c) az okiratok bemutatásának megtörténtét, valamint a tanúk vallomását, a szakértok véleményét és a szemle 
eredményét; 

d) a keresettol való elállást, továbbá az elismerést és a jogról való lemondást, illetoleg a felek között létrejött 
egyezséget; 

e) a pervezetés és rendfenntartás körében tett intézkedéseket, a korábbi eljárás ismertetésének megtörténtét, 
valamint a bíróság által az eljárás folyamán hozott végzéseket és az ítélet kihirdetésének megtörténtét. 

(3) A felek beadványának, a szakértok véleményének vagy más periratnak felolvasása, valamint okiratnak vagy 
másolatnak csatolása esetében a jegyzokönyvben csupán ennek megtörténtére kell utalni. 

(4) Ha a felek bármelyike az eljárás során felmerült valamely körülménynek vagy ott elhangzott nyilatkozatnak 
jegyzokönyvbe vételét kéri, ezt csak abban az esetben lehet mellozni, ha a bíróságnak az illeto körülmény vagy 
nyilatkozat megtörténtérol nincs tudomása. 

(5) Az elhalasztott tárgyalásról külön jegyzokönyvet kell készíteni. Ha a tárgyalás folytatólagos vagy ismételt, 
ennek a jegyzokönyvbol ki kell derülnie. 

A § rendelkezései a Pp. 115. § (1) bekezdésében nevesített eljárási cselekményekrol felvett jegyzokönyvek 
általános tartalmi követelményeit nevesítik. 
Az (1) bekezdés eloírásából következoen egyrészt a jegyzokönyvnek huen és idorendben kell tükröznie az 
eljárás során történteket, másrészt pedig abból ki kell tunnie minden olyan körülménynek, amely alkalmas az 
adott eljárási cselekményre irányadó törvényi eloírások betartásának megállapítására. 
A törvénynek az események "rövid" leírását nevesíto szóhasználatát a fentiekkel egybevetve kitunik, hogy a 
jegyzokönyv nem a tárgyaláson elhangzottak szószerinti "másolata", azaz nem kell jegyzokönyvezni az ügy 
elbírálása szempontjából közömbös részleteket. Ugyanakkor a per érdemi eldöntésénél jelentoséggel bíró 
kifejezéseket, szóhasználatokat, nyilatkozatokat szó szerint kell jegyzokönyvbe foglalni. 
A (2)-(5) bekezdés az általános eloíráshoz kapcsolódóan azokat az eljárási cselekményeket, tényeket sorolja 
fel, amelyeket - ha az az adott eljárási cselekmény során felmerült - a jegyzokönyvnek tartalmaznia kell. A 
törvény egyértelmu rendelkezései külön értelmezo magyarázatra nem szorulnak. Ki kell emelnünk, hogy a 
felsorolás értelemszeruen nem teljes. A törvény egyéb rendelkezései között is találunk számos olyan eloírást, 
amely a jegyzokönyv tartalmára vonatkozik. Ebbe a körbe sorolhatók például a tanú, a szakérto, a tolmács 
vagy a szemletárgy-birtokos mentességérol szóló szabályok [Pp. 170. § (4), Pp. 179. §, Pp. 184. § (3), Pp. 
189. § (1)]. De fel kell tüntetni például a jegyzokönyvbe vett tanúvallomás felolvasásának megtörténtét vagy 
annak mellozését, és azt is, ha a tanú a felolvasáskor a vallomását kiigazítja vagy kiegészíti [Pp. 175. § (1)-
(2)]. 
A § rendelkezéseit 2002. január 1-jétol kezdodo hatállyal a 2001. évi CV. törvény két új rendelkezéssel 
egészítette ki, beiktatva a (2) bekezdés új a) pontját és (5) bekezdését. E szabályok azonban részben nem 
tartalmi újdonságot jelentenek. Az elhalasztott tárgyalás esetére a jegyzokönyv készítésének kötelezettségét a 
Büsz. 6. § (2) bekezdése írta elo a bíróságok számára; a Pp. 116. § c) pontjának alkalmazása körében pedig a 
gyakorlat volt egységes abban, hogy a jegyzokönyvnek nem csak tárgyalás kituzött idopontját, de a tényleges 
megkezdés idopontját is tartalmaznia kell. 
A Büsz. egyes rendelkezéseinek (és nem csak a most tárgyalt eloírásnak) az eljárásjogi törvénybe emelését az 
indokolta, hogy ezek a szabályok garanciális jelleguek, és közvetlenül érintik a feleket. 
Az (5) bekezdés rendelkezése körében kiemeljük, hogy az elhalasztott tárgyalásról akkor kell jegyzokönyvet 
felvenni, ha arra a kituzött határnapon kerül sor. Ha a bíróság a Pp. 151. § (1) bekezdésének elso és második 



mondatában foglaltak alapján a határnap elott halasztotta el a tárgyalást (új tárgyalási határnap egyideju 
kituzésével), értelemszeruen nem kell a halasztott határnapon külön jegyzokönyvet készíteni. 
A folytatólagos tárgyalás fogalma a Pp. 142. § (1) bekezdése alapján az elso érdemi tárgyalás elhalasztását 
követo valamennyi tárgyalást felöleli. 
Megismételt tárgyalásra kerül sor az igazolási kérelemnek helyt adás [Pp. 109. § (4)] esetén, ha a fél 
tárgyalást mulasztott el rajta kívülálló okból. 
BH1983. 250. III. Ha a szemlén megállapítottak ellentétesek a szakérto véleményével, az ellentéteket 
elsosorban a szakérto meghallgatása utján kell tisztázni [Pp. 115. § (1) bek., 117. §, 182. § (3) és (4) bek., 
188. § (1) bek., 123/1973. (IK. 1974. 1.) IM sz. ut. (BÜSZ) 6. § (9) bek., GKT 107/1973. sz.]. 
BH1979. 21. Ha a bíróság a közös tulajdont akként szünteti meg, hogy a közös tulajdon tárgyát megfelelo 
ellenérték fejében másik tulajdonostárs tulajdonába adja, az ellenértéknek részletekben történo megfizetését 
akkor engedélyezheti, ha ez a jogosultra nem méltánytalan [Pp. 117. § (2) bek., Ptk. 148. § (2) bek., PK 10. 
sz]. 

118. § (1) A bírósági tárgyalásról a jegyzokönyvet egyidejuleg, hangfelvétel esetén pedig legkésobb nyolc 
munkanapon belül el kell készíteni. Ha a jegyzokönyv hangfelvétel alapján készül, fel kell tüntetni a jegyzokönyv 
írásba foglalásának napját, és a feleket tájékoztatni kell arról, hogy az elkészült jegyzokönyvet mikor és hol 
tekinthetik majd meg, illetve vehetik át. A bíróság a jegyzokönyvet az írásba foglalást követo további tizenöt napon 
belül kézbesíti, ha törvény a jegyzokönyv megküldését írja elo. 

(2) A jegyzokönyv hivatalból vagy az elnök engedélyével a felek megjegyzései alapján is kiegészítheto és 
módosítható; a felek erre vonatkozó kérelmét - annak elutasítása esetén - a jegyzokönyvben fel kell tüntetni. A 
módosítás folytán szükségtelenné vált szövegrészeket úgy kell törölni, hogy a törölt szövegrész olvasható maradjon. 

(3) Ha a jegyzokönyv elkészítésére nem az eljárási cselekménnyel egyidejuleg kerül sor, az eljárási cselekményen 
jelen lévo felek - amennyiben a jegyzokönyv részükre kézbesítésre kerül - a kézbesítéstol számított 8 napon belül, ha 
pedig a jegyzokönyv a felek részére nem kerül kézbesítésre, akkor az eljárási cselekménytol számított 15 napon belül 
a jegyzokönyv kijavítását, kiegészítését kérhetik. 

(4) A jegyzokönyvet és az esetleges módosításokat az eljáró bíró, illetve a tanács elnöke és a jegyzokönyvvezeto 
írja alá. Ha a bíróság tanácsban jár el, és a tanács elnöke a jegyzokönyv aláírásában akadályoztatva van, a 
jegyzokönyvet helyette - helyettesi minoségének feltüntetésével - a tanács egyik tagja írja alá. 

(5) Ha az eljárási cselekményen történtek rögzítése hangfelvétellel történik, a hangfelvétel írásba történo áttétele 
során a jegyzokönyvvezeto helyett a leírást végzo bírósági alkalmazott jár el, és aláírásával igazolja, hogy a leírást a 
hangfelvételnek megfeleloen készítette el. 

A jegyzokönyvet - illetoleg az annak tartalmát rögzíto hangfelvételt, jegyzetet - a tárgyalással, illetve az egyéb 
eljárási cselekménnyel (meghallgatás, szemle stb.) egyidejuleg kell elkészíteni. E rendelkezés megszegése 
lényeges eljárási szabálysértésnek minosül (BH1992. 483.). 
Ha a tárgyalás anyagát gyorsíró jegyzi fel, a jegyzetét a bírósági elnöki iroda három évig köteles orizni 
[123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás 6/A. §, 123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás 6. § (8)]. A legfelsobb 
bírósági eljárásban azt a per iratai között kell elhelyezni [1/1994. Legfelsobb Bírósági Elnöki utasítás 6. § 
(2)], és a jegyzokönyvet a tárgyalást követo három munkanap alatt el kell készíteni. 
Ha a jegyzokönyv hangfelvétel útján készül, a jegyzokönyvet nyolc napon belül kell géppel leírt formába 
áttenni. Ebben az esetben a leírt jegyzokönyvnek a leírás napját is tartalmaznia kell. Az eljárási cselekmény 
ekként történo rögzítése esetén a bíróságnak kötelessége, hogy a feleket tájékoztassa arról, hogy mikor és hol 
tekinthetik meg, illetve vehetik át a leírt jegyzokönyvet. 
A 15/1976. (XII. 7.) IM rendelet 6. §-a alapján az eljáró bírónak lehetoséget kell adnia arra, hogy a 
hangfelvételen rögzített nyilatkozatot, vallomást, egyéb kijelentést - annak megtétele és rögzítése után - az 
érdekeltek nyomban, vagy a tárgyalást követoen meghallgathassák. 
A jegyzokönyvet az eljáró bírónak (a tanács elnökének) és a jegyzokönyvvezetonek kell aláírnia. Ha a 
jegyzokönyv hangfelvétel útján készül, a jegyzokönyvet nem a jegyzokönyvvezeto írja alá, hanem a leírást 
végzo alkalmazott. Ebben az esetben az aláírással nevezett azt igazolja, hogy a leírást a hangfelvétellel 
egyezoen készítette el. 
Ha a tanács elnöke az aláírásban akadályozott, helyette a jegyzokönyvet - e minoségének feltüntetésével - a 
tanács valamelyik tagja is aláírhatja. A (4) bekezdés rendelkezésébol következoen fogalmilag kizárt, hogy 
egyesbírói eljárás esetén a jegyzokönyvet a bíró helyett más személy írja alá. 
Abban az esetben, ha a jegyzokönyvbe a bíróság olyan határozatot foglal, amelyet csak tanácsban eljárva 
hozhat meg, e külön végzést a tanács minden tagjának alá kell írnia (például: egyezséget jóváhagyó, 
permegszünteto végzés). A tanács elnöke ilyenkor sem mentesül a jegyzokönyv lezárását követo aláírási 
kötelezettsége alól. 



A jegyzokönyv aláírásának sajátos esetét szabályozza a Pp. 298. § (2) bekezdése. Az apasági perben tett teljes 
hatályú apai elismero nyilatkozatról a bíróság külön jegyzokönyvet vesz fel. Ezt a jegyzokönyvet - az általános 
eloíráson felül - az elismerést tevo félnek, valamint azoknak a jelen lévoknek is alá kell írniuk, akiknek 
hozzájárulását a törvény a nyilatkozat hatályához megkívánja. 
Minden olyan esetben, amikor a törvény a jegyzokönyv megküldését írja elo [Pp. 136/B. § (2), Pp. 219. § (1) 
b)] - az (1) bekezdés 2002. január 1. napjától hatályos új rendelkezése értelmében - a bíróság e 
kötelezettségének a jegyzokönyv írásba foglalásától számított 15 napon belül köteles eleget tenni. 
Megemlítjük, hogy az 1999. évi CX. törvény 19. §-a és 165. § (9) bekezdése az (1) bekezdésben rögzített 
határidok (hangfelvételrol leírás, jegyzokönyv kézbesítése) tekintetében még úgy rendelkezett, hogy azok 
2003. január 1. napjától lépnek hatályba. A 2001. évi CV. törvény 21. §-a azonban 2002. január 1. napjától 
hatályon kívül helyezte a korábbi módosító törvény 19. §-át is, ezért a határidokre vonatkozó rendelkezéseket 
2002. január 1-tol alkalmazni kell. 
A (2) és (3) bekezdés rendelkezésébol kitunoen jegyzokönyv módosítására vagy kiegészítésére sor kerülhet 
egyrészt akár hivatalból, akár a felek (érdekeltek) erre irányuló kérelme alapján, másrészt pedig akár az 
eljárási cselekmény során, akár azt követoen. 
Ha a jegyzokönyv elkészítésére az eljárási cselekménnyel egyidejuleg került sor, a cselekménynél jelen lévok 
nyomban kérhetik a jegyzokönyv módosítását vagy kiegészítését. Az erre irányuló kérelmet a bíróság 
kizárólag akkor köteles a jegyzokönyvbe belefoglalni, ha a kérelmet elutasítja. Ha a kérelemnek helyt ad, 
értelemszeruen a jegyzokönyvben rögzíti a módosítást illetve kiegészítést. 
Abban az esetben, amikor a jegyzokönyv nem az eljárási cselekménnyel egyidejuleg készül (pl. hangfelvétel 
útján), a felek (érdekeltek) e tárgyú kérelmének eloterjesztését a törvény 2002. január 1. napjától hatályos 
rendelkezése határidohöz köti. A határido eltéro attól függoen, hogy az utóbb leírt jegyzokönyvet a kérelmezo 
részére kézbesíteni kell-e, vagy sem. Ha a törvény a kézbesítést eloírja, a határido a kézbesítéstol számított 8 
nap, e feltétel hiányában pedig az eljárási cselekménytol számított 15 nap. 
A Büsz. 6. § (4) bekezdése eloírja, hogy a jegyzokönyvbe semmit sem szabad a sorok közé írni. Az esetleges 
kiegészítéseket és módosításokat a jegyzokönyv szélére vagy aljára kell írni. 
A módosítás folytán szükségtelenné vált szövegrészeket áthúzással, de úgy kell törölni, hogy a törölt 
szövegrész az áthúzás után is olvasható maradjon. 
A kiegészítéseket és módosításokat a tanács elnökének és a jegyzokönyvvezetonek alá kell írnia. 
A jegyzokönyv kiegészítése, kijavítása iránti kérelem elutasításáról hozott végzés ellen a Pp. 233. § (3) 
bekezdése alapján külön fellebbezésnek nincs helye. 
BH2000. 191. A hivatalos személy által elkövetett többrendbeli közokirat-hamisítás buntettét - részben mint 
tettes, részben mint felbujtó - megvalósítja az a hivatásos bíró, aki a bírósági fogalmazót a városi bíróság 
elott folyamatban levo polgári peres ügyekben rábírja arra, hogy távollétében és helyette a bírósági 
tárgyalásokat vezesse le, és a bírósági határozatokat hirdesse ki, majd a valótlan tartalmú tárgyalási 
jegyzokönyveket és a meghozott határozatokat - mint a tanács elnöke (eljáró bíró) - aláírja [Btk. 275. § a) 
pont, 20. § (1) bek., 21. § (1)-(2) bek., Be. 104. § (1) bek., Pp. 116. §, 118. §, 1997. évi LXVII. tv. 3. § (2) 
bek.]. 
BH1992. 483. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a tárgyalási jegyzokönyv anyagát nem a 
tárgyaláson, a felek jelenlétében veszi fel hangfelvételre. Ilyen esetben a jegyzokönyv akár hivatalból, akár a 
felek kérelmére módosítható, kiegészítheto [Pp. 115. §, 118. § (2) bek., 195. § (1) és (3) bek., 15/1976. (XII. 
7.) IM. r.]. 
BH1982. 293. Nincs helye külön fellebbezésnek a tárgyalási jegyzokönyv kiegészítése iránti kérelmet elutasító 
végzés ellen [Pp. 118. § (2) bek., 114. §]. 
BH1981. 192. Jegyzokönyv kiegészítése iránti kérelem elutasító végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek 
[Pp. 114. §, 118. § (2) bek., 233. § (3) bek. b) pont]. 

Az iratok megtekintése; másolatok 

119. § (1) A felek, az ügyész és a perben részt vevo egyéb személyek, valamint azok képviseloi a per iratait - a 
határozatok tervezeteinek és az esetleges különvéleménynek kivételével - a per bármely szakaszában külön engedély 
nélkül megtekinthetik és azokról maguknak másolatokat (kivonatokat) készíthetnek. Oly tárgyalásról készült 
jegyzokönyvet azonban, amelyrol a nyilvánosságot államtitok vagy szolgálati titok megorzése végett zárták ki, 
lemásolni vagy arról kivonatot készíteni nem szabad. Ilyen ügyben az iratok megtekintésének is csak - az 
államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvényben meghatározott megismerési engedély alapján - 
a bíróság elnöke által megállapított feltételek mellett van helye. 



(2) A felek, az ügyész és a perben részt vevo egyéb személyek, valamint azok képviseloi az eljárás során az üzleti 
titkot vagy a külön törvényben meghatározott, az (1) bekezdésben nem említett más titkot tartalmazó iratok esetében 
- a titok megtartásának kötelezettségét tartalmazó, írásba foglalt nyilatkozat megtétele mellett -, az eljáró bíró által 
megállapított rendben és szabályok szerint gyakorolhatják az iratbetekintési és másolatkészítési jogot. 

A Pp. 3. § (6) bekezdésében megfogalmazott, perbeli esélyegyenloség ("fegyveregyenloség") alapelvéhez 
kapcsolódik a jelen § rendelkezése, melyet 2003. január 1-jei hatállyal a 2002. évi LXIV. törvény állapított 
meg. E törvénnyel a jogalkotó az új (2) bekezdés beiktatása mellett az (1) bekezdésben helyezte el - kisebb, de 
nem jelentéktelen - módosítással a § megelozoen hatályos rendelkezését. 
E § - a nemperes eljárásokra is irányadóan - az iratmegtekintés, és a másolat készítés általános szabályát 
rögzíti, de e tárgyban tartalmaznak rendelkezéseket 
- az ügyviteli szabályok [Büsz. - 123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás -, 2003. július 1-tol a 14/2002. (VIII. 1.) 
IM rendelet, illetve az 1/1994. Legfelsobb Bírósági Elnöki utasítás], 
- valamint a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 21. § (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján a 10/1986. (IX. 1.) IM-BM együttes rendelet is. 
Az iratbetekintés során az érintett feljegyzést is készíthet [Büsz. 28. § (1)]. 
1. A jogosultak köre 
Az irat megtekintésére, illetve a másolat készítésére az ügyész, a fél és a perben részt vevo egyéb személy, 
valamint ezek képviseloje jogosult. 
A perben részt vevo egyéb személy a beavatkozó, de a törvény külön rendelkezése alapján a perben kirendelt 
igazságügyi szakértonek is joga van arra, hogy a feladata ellátásához szükséges körben az iratokba 
betekintsen [Pp. 181. § (1)]. 
Nincs tehát alanyi joga például a tanúnak, a tolmácsnak, vagy a szemletárgy birtokosának arra, hogy az 
iratokba betekintsen, arról másolatot kérjen, vagy feljegyzést készítsen. 
A külön jogszabályok azonban a perbíróság elnökének engedélyéhez kötötten lehetoséget adnak arra, hogy az 
arra egyébként nem jogosult az iratokba betekintsen. 
a) a Büsz. 38. § (4) bekezdése alapján a perbíróság elnöke ilyen engedélyt akkor adhat, ha a kérelmezo 
igazolta az ehhez fuzodo jogi érdekét. 
b) a 10/1986. (IX. 1.) IM-BM együttes rendelet 9. § (1) bekezdése a bíróság elnökének engedélye alapján 
lehetoséget ad az újságíróknak is az iratbetekintésre. Az engedély csak akkor adható meg, ha az nem 
veszélyezteti az eljárás eredményes lefolyását, a tárgyilagos döntést, az állampolgárok személyhez fuzodo 
jogait, és ha az ügy tárgyalásáról a nyilvánosságot nem zárták ki. Amennyiben a jogvita magánszemélyek 
között volt vagy van folyamatban, a perben részt vevo valamennyi fél (beavatkozó) hozzájárulásának 
beszerzése az engedély kiadása elott nem mellozheto. 
Az e §-ban szabályozott jogait az érintett a bíróság kezeloirodájában, és ügyfélfogadási ido alatt 
gyakorolhatja. Kivétel ez alól, ha az arra jogosult fogva van. Ebben az esetben ugyanis e jogával a büntetés-
végrehajtási intézetben is élhet [Büsz. 38. § (7), 1/1994. Legfelsobb Bírósági Elnöki utasítás 42. § (6)]. 
Azt, hogy az iratbetekintés jogát jogszeruen kívánja-e a jelentkezo gyakorolni, a kezeloiroda minden esetben 
ellenorizni köteles. 
Az általános - elnöki engedélyhez nem kötött - esetekben a kezeloiroda a jogosultságot az ügyiratok alapján 
állapítja meg. A felvilágosítást kéro személyazonosságát személyi igazolvánnyal - ügyvéd esetében ügyvédi 
igazolvánnyal, jogtanácsos esetében pedig munkáltatói igazolvánnyal - kell, hogy igazolja. Az ügyvédi 
munkaközösségnél (ügyvédnél) munkaviszonyban álló dolgozó akkor tekintheto jogosultnak, ha az ügyvédi 
munkaközösség (ügyvéd) képviseleti jogosultsága az ügy irataiból kitunik, és a munkaviszonyát igazolja. 
2. A jogosultság gyakorlásának korlátai, illetve feltételei 
Az iratbetekintés, másolat-, és feljegyzés készítés még az arra jogosultakat sem illeti meg korlátlanul. Így: 
- A határozat-tervezet, a tanácskozásról felvett jegyzokönyv, a különvélemény, illetve a tanács tagjainak 
feljegyzései egyáltalán nem tekinthetok meg, és nem másolhatók [Büsz. 38. § (5), 39. § (1)]. 
- Az egészségügyi intézet - orvos - által megküldött irat kizárólag az eljáró tanács elnökének engedélyével 
tekintheto meg, s csak így készítheto róla másolat is [Büsz. 38. § (4)]. 
- A zárt tárgyalásról felvett jegyzokönyvrol - ha a nyilvánosságot államtitok, vagy szolgálati titok megorzése 
végett zárták ki - másolat, vagy kivonat nem készítheto. Ilyen ügyben az irat-megtekintés is korlátozott, és arra 
csak a külön törvényben (az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény) meghatározott 
feltételek mellett kiadott engedély birtokában, és a perbíróság elnöke által megállapított feltételek mellett 
kerülhet sor. 



- A Legfelsobb Bíróság elotti eljárásban akkor sem készítheto másolat a jegyzokönyvrol, ha a zárt tárgyalás 
elrendelésére nem államtitok vagy szolgálati titok megorzése érdekében, hanem más okból került sor [1/1994. 
Legfelsobb Bírósági Elnöki utasítás 44. § (3)]. 
- A § 2003. január 1. napjától hatályos (2) bekezdése az üzleti titkot, illetve a külön törvényben meghatározott 
más titkot - ide nem értve az államtitkot és a szolgálati titkot - tartalmazó irat megtekintésének, illetve azokról 
a másolat készítésének jogát is feltételekhez köti. A törvény értelmében az e jog gyakorlására jogosult köteles 
elozetesen a titok megtartásának kötelezettségét tartalmazó, írásba foglalt nyilatkozatot tenni, és a jogait csak 
a perben eljáró bíró által megállapított iratbetekintési, másolat és feljegyzés készítési szabályok betartása 
mellett gyakorolhatja. 
Az új rendelkezés beiktatását az Alkotmánybíróság 15/2002. (III. 29.) AB határozata tette szükségessé. E 
határozatában az Alkotmánybíróság 2002. december 31. napjával megsemmisítette a hitelintézetekrol és 
pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 197. §-át, mely akként rendelkezett, hogy a 
bíróság a tárgyaláson a Felügyelet által benyújtott és a határozat megalapozásához szükséges banktitkot 
tartalmazó iratokat kizárólag ismertetheti, az ilyen iratokat zárt iratként kell kezelnie, és azokról másolatokat 
nem adhat ki. Indokolásában általános érvénnyel leszögezte: jogainak érvényesítése érdekében a bíróság elott 
mindenki egyenlo eséllyel rendelkezik. Ennek garanciája, hogy a peres eljárás során minden, a per tárgyát 
érinto releváns iratot (így a határozat megalapozásához szükséges banktitkot tartalmazó iratot) a peres felek 
mindegyike ugyanolyan mélységben és teljességben, továbbá azonos módon ismerhesse meg. Ez biztosítja a 
jogvitában álló peres felek között a "fegyverek egyenloségét", ezáltal a tisztességes eljárás alkotmányi 
értelemben vett minoségét. 
3. A másolatokra vonatkozó külön rendelkezések 
Az arra jogosult az iratról, valamint az eljárás - 15/1976. (XII. 7.) IM rendelet szerinti - hangfelvételen orzött 
anyagáról kézírással, kép-, illetve hangrögzíto berendezéssel másolatot készíthet, vagy annak elkészítését a 
bíróságtól megrendelheti. A bíróság az iratról írásban egyszeru vagy hiteles másolatot adhat. A hangszalagon 
rögzített másolat nem hitelesítheto [123/1973. (IK. 1974. 1.) IM utasítás 39. §]. 
A Legfelsobb Bíróság által készített másolat az irat eredetijérol fénymásolással készül [1/1994. Legfelsobb 
Bírósági Elnöki utasítás 44. § (4)]. 
Az iratmásolat után az Itv. 37. § (3) bekezdésében meghatározott mértéku illetéket kell fizetni. 

Elveszett (megsemmisült) iratok pótlása 

119/A. § (1) Az elveszett (megsemmisült) iratok pótlására az ügyben eljárt tanács elnöke intézkedik. Ennek 
keretében a szükséghez képest elrendeli az iratok teljes vagy részleges pótlását, meghallgatja az eljárásban részt vett 
személyeket, kiadmányokat, iratmásolatokat szerez be stb. 

(2) Ha az elveszett (megsemmisült) iratok alapján hozott határozat jogeros és végrehajtható, a befejezett ügy 
iratainak pótlása mellozheto. A felektol ilyen esetben csak a határozat hiteles kiadmányát (másolatát) kell beszerezni. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat megfeleloen alkalmazni kell az eljárási cselekmény anyagának hangfelvétel 
formájában történo orzése esetében is. 

Az elveszett vagy megsemmisült iratok pótlása során követendo eljárást a Büsz. 20. §-a szabályozza. A 2001. 
évi CV. törvény ezeket a szabályokat emelte be az eljárásjogi törvénybe 2002. január 1. napjától kezdodo 
hatállyal. A módosító törvény miniszteri indokolásából kitunoen ennek az a magyarázata, hogy az ügyviteli 
szabályok számos olyan rendelkezést nevesítenek, amelyek a felek jogait érinthetik, illetve garanciális 
jelleguek, s ezért azoknak törvényi, és nem alacsonyabb szintu jogszabályi rendezése indokolt. 
Az irat-rekonstruálás általános szabályai egyértelmuek, azok külön értelmezo magyarázatot nem követelnek. 

Pénzbírság 

120. § 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 
büntetoügyben kiszabott pénzbüntetésekre irányadók. 

A törvény ehelyütt a pénzbírság legmagasabb összegét határozza meg és - a bünteto ügyekben kiszabott 
pénzbüntetésre irányadó jogszabályra utalva - jelöli a behajtás módját. Kimondja a szabadságvesztésre való 
átváltoztatás tilalmát. A perrendtartás a bírság kiszabásainak feltételeirol külön rendelkezik. Bírságolásra a 
105/1952. (XII. 28.) MT rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a nem peres eljárásban is sor kerülhet. 



A bíróság a Pp. 101. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott feltételek fennállása esetén köteles kiróni a 
bírságot, egyebekben azonban a törvény keretei között e szankció alkalmazása a belátásától függ. Így 
pénzbírsággal sújtható a fél, ha 
- a perbeli jogait nem gyakorolja jóhiszemuen [Pp. 8. § (3)-(5)], 
- nyilvánvalóan, vagy ismételten alaptalan kizárási kérelemmel él a bíróság vagy a jegyzokönyvvezeto ellen 
[Pp. 19. § (2)], 
- a tárgyalás rendjét megzavarja [Pp. 13. § (3)-(4)], 
- jobb tudomása ellenére vagy nagyfokú gondatlansággal a perben felhasznált okiraton lévo aláírását tagadja 
[Pp. 197. § (4)], 
- a fellebbezést elutasító határozat ellen nyilvánvalóan alaptalanul él fellebbezéssel (Pp. 237. §), 
- a származás megállapítása iránti perben a személyes megjelenés kötelezettségét eloíró idézés ellenére nem 
jelenik meg, felhívásra nem nyilatkozik vagy az orvos-szakértoi vizsgálatnak nem veti magát alá [Pp. 299. § 
(1), Pp. 300. §]. 
A képviselo a Pp. 8. §-ának (3)-(5) bekezdésében, a Pp. 134. § (3)-(4) bekezdésében, a Pp. 197. § (4) 
bekezdésében írtakon kívül akkor is bírságolható, ha a törvény kizáró rendelkezése ellenére terjesztett elo 
felülvizsgálati kérelmet [Pp. 237. § (3)]. 
Pénzbírság róható ki a tanúval, szakértovel, tolmáccsal és a szemletárgy birtokosával szemben, amennyiben 
az eljárásban való közremuködési kötelezettségének a törvényben megkívánt módon nem tesz eleget [Pp. 174. 
§ (1), Pp. 184. § (3), Pp. 185. §, Pp. 189. § (1), Pp. 190. § (3)], vagy a tárgyaláson rendzavaró magatartást 
tanúsít [Pp. 134. § (3)-(4)]. 
A bíróság fenti esetekben fennálló döntési jogát a Pp. 185. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés saját 
módon korlátozza, amikor kimondja, hogy a tanúval vagy szakértovel szemben - amennyiben fegyveres erok 
vagy rendvédelmi szervek tagja - bírságolásra nem kerülhet sor. Ilyenkor a bíróságnak a fegyelmi eljárás 
lefolytatása érdekében az érintett elojárójához kell fordulnia. 
A beavatkozó terhére a tanúkkal azonos feltételek mellett szabható ki a pénzbírság (BH1989. 42.). 
Lehetoség van e jogkövetkezmény alkalmazására akkor is, ha a tárgyalás rendjét hallgatóként jelen levo 
személy zavarja meg [Pp. 134. § (3)-(4)]. 
A származás megállapítása iránti perben bármely érdekelt terhére kiróható a bírság, amennyiben bírói 
rendelkezés ellenére az orvos szakértoi vizsgálatnak nem veti magát alá. Ugyanez a rendelkezés irányadó a 
kiskorú gyermek törvényes képviselojével szemben is (Pp. 300. §). 
A pénzbírság kiszabásának feltételei, módja, a perorvoslat, a behajtás 
1. A bírság a törvény rendelkezése szerint más vagyoni joghátránnyal együtt is alkalmazható. A megkívánt 
feltételek fennállása esetén nincs akadálya annak sem, hogy a bíróság ugyanazt a személyt egy eljárásban 
többször is ezzel sújtsa. Erre különbözo vagy azonos eljárási szabályt sérto magatartás esetén egyaránt sor 
kerülhet. A bírság egyes alkalmakkor meghatározott összege a Pp. 120. §-ában eloírt maximumot nem 
haladhatja meg, együttes mértéke azonban magasabb is lehet. 
A bírság összegét az eljárási szabályszegés súlyához igazodóan, de lényegében az eset összes körülményének 
gondos mérlegelésével kell megállapítani (BH1996. 538., BH1995. 287.). Jelentosége van e körben a fél 
vagyoni helyzetének, a perben korábban tanúsított magatartásának, de annak is, hogy az alkalmazott 
joghátrány visszatartó ereje megfelelo súllyal érvényesüljön. 
2. A bíróság a bírság kiszabásáról indokolt végzéssel köteles dönteni. 
3. E határozat ellen az érintett külön fellebbezéssel élhet [Pp. 233. § (3) b), Pp. 285. § (3)], azt azonban 
fontos okból a bíróság maga is megváltoztathatja [Pp. 227. § (3)]. 
A fellebbezés illeték-köteles [Itv. 47. § (1)]. 
Köteles hatályon kívül helyezni a pénzbírságot megállapító végzést akkor, ha a tanú vagy a szakérto (tolmács 
vagy szemletárgy birtokos) elmaradását (eltávozását) alapos okkal mentette ki. Ilyen tartalmú határozatra sor 
kerülhet akkor is, ha a megtagadást követoen a tanú vallomást tesz, vagy a szakérto a feladatát teljesíti stb. A 
hatályon kívül helyezés iránti kérelmet elutasító végzés ellen ugyancsak fellebbezésnek van helye. 
4. A pénzbírság behajtásának szabályait a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. 
törvényereju rendelet 68. § (1)-(2) bekezdése és a bünteto ügyekben hozott határozatok végrehajtása során a 
bíróságokra háruló feladatokról kiadott 107/1979. (IK 8.) IM utasítás tartalmazza. 
E rendelkezések szerint: 
- A bíróságnak a pénzbírság végrehajtásáról az e tárgyú határozat alapján a jogerore emelkedés után ún. 
egységes értesíto nyomtatvány kiállításával kell intézkednie, amelyet közvetlenül a területileg illetékes 
Bírósági Gazdasági Hivatalnak köteles megküldeni [107/1979. (IK 8.) IM utasítás 3. § (1), 101. § (1), 103. § 
(1)]. Az érintetteknek a bírságot a gazdasági hivatal felhívásának kézhezvételétol számított 15 nap alatt kell 



megfizetnie kivéve, ha a teljesítésre a bíróságtól halasztást kapott vagy részletfizetési kedvezményben 
részesült [1979. évi 11. törvényereju rendelet 68. § (2) bekezdése és utasítás 134. § (1)-(2)]. 
- Kérelemre a bíróság a teljesítési kedvezményrol az utasítás 120. §-a értelmében - a 119. § megfelelo 
alkalmazásával - indokolt határozattal dönt [107/1979. (IK 8.) IM utasítás 114. § (2)]. A kérelmen az Itv. 42. 
§ (1) bekezdés g) pontja értelmében a fél a pénzbírság összegének alapul vételével 1%, de legalább 2000 Ft, 
legfeljebb azonban 10 000 Ft illeték lerovására köteles. Eloterjesztésének a végrehajtásra halasztó hatálya 
nincs. 
- A kedvezmény csak akkor engedélyezheto, ha az érdekelt valószínusíti, hogy az azonnali vagy egyösszegu 
megfizetés magának vagy tartásra szoruló hozzátartozóinak a bírság célján túlmeno, jelentos anyagi 
nehézséget okoz, és alaposan felteheto, hogy a kérelmezo a meghosszabbított határidoben a fizetési 
kötelezettségének eleget tesz. Ilyenkor részére legfeljebb három havi halasztás, illetve hat hónapi 
részletfizetési kedvezmény adható. A halasztás fontos okból egy alkalommal, legfeljebb további három 
hónappal hosszabbítható meg, s amennyiben az ügy rendkívüli körülményei indokolják, a részletfizetés egy 
éves idotartamra is engedélyezheto. A kedvezmény engedélyezésérol a végzés megküldésével a gazdasági 
hivatalt és a kérelmezot tájékoztatni kell. 
Kizárt a bírság végrehajtása, ha 
- a kötelezett meghal, 
- a pénzbüntetésre kiterjedo kegyelmi rendelkezés születik, 
- a bírságot megállapító végzés jogerore emelkedésétol számítottan három év telt el [Btk. 66. § a), c), Btk. 67. 
§ (1) e)]. 
BH2000. 563. Ha a cég korábbi ügyvezetoje mint kijelölt végelszámoló a kijelöléstol kezdve a cégétol 
jövedelmet nem igényel, az utóbb indult felszámolási eljárásban a felszámoló részére történo adatszolgáltatás 
elmulasztása miatt kiszabható pénzbírság összegének megállapításánál irányadó jogszabályok köre [az 1993. 
évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 31. § (1) bek. a)-c) és e) pont, 33. § (1)-(2) bek., 
Pp. 120. §]. 
BH1996. 538. A perelhúzásra irányuló és ismételten jelentkezo mulasztás, illetve perbeli cselekménysorozat 
alapot teremthet a legmagasabb összegu pénzbírság kiszabására [Pp. 5. § (1) és (3) bek., 120. §]. 
BH1995. 287. Ismételt pénzbírság maximális mértékben való kiszabása a per befejezését késlelteto 
magatartás esetén [Pp. 5. § (3) bek., 120. §]. 
BH1995. 165. Részítélet pénzbírságot kiszabó rendelkezése ellen nincs helye felülvizsgálatnak [Pp. 5. § (1)-
(2) és (4) bek., 120. §, 212. § (1) bek., 270. § (1)-(2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1994. 377. Pénzbírság kiszabása a jogi képviselovel szemben, mert a felülvizsgálati kérelmet nem az arra 
jogosult képviseletében és olyan határozat ellen nyújtotta be, ami ellen felülvizsgálati kérelemnek nincs helye 
[Pp. 120. §, 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) és b) pont, (3) bek.]. 
BH1994. 339. A pénzbírság kiszabásának megalapozott volta, ha a felperes a fizetési meghagyásos eljárásból 
perré alakult eljárásban az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok 
bizonyítékainak eloadásával felhívás és következményekre való figyelmeztetés ellenére nem jelöli meg [Pp. 5. 
§ (1), (3) és (4) bek., 120, §, 121. § (1) bek.]. 
BH1993. 636. Megalapozatlan a pénzbírság kiszabása az alperes jogi képviselojére, ha az az elokészíto iratot 
a bíróság felhívása ellenére nem terjesztette elo, a felhívás azonban nem tuzött ki határidot, és nem 
tartalmazott figyelmeztetést a mulasztás következményeire vonatkozólag [Pp. 5. § (1)-(3) bek., 120. §]. 

MÁSODIK RÉSZ 

ELSOFOKÚ ELJÁRÁS 

VIII. FEJEZET 

Keresetindítás 

A keresetlevél benyújtása és kellékei 

121. § (1) A pert keresetlevéllel kell megindítani; a keresetlevélben fel kell tüntetni: 
a) az eljáró bíróságot; 



b) a feleknek, valamint a felek képviseloinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; 
c) az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak eloadásával; 
d) azokat az adatokat, amelyekbol a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; 
e) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem); 

PK 10. szám 

VI. a) A keresethez mindig csatolni kell a közös ingatlan tulajdoni lapjának 
hiteles kivonatos másolatát. 

f) a felek közötti jogvitában közvetítoi eljárás volt-e folyamatban. 
(2) A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a 

felperes bizonyítékként hivatkozik, vagy amely a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapításához, 
valamint, amely a hivatalból figyelembe veendo egyéb körülményeknek az igazolásához szükséges, kivéve, ha az 
adatokat személyi igazolvánnyal is lehet igazolni; erre a keresetlevélben utalni kell. 

(3) Kötelezo jogi képviselet esetében a keresetlevélhez csatolni kell a jogi képviselo meghatalmazását, illetve a 
képviseleti jogot igazolni kell. 

A Pp. 2. § (1) bekezdése értelmében a bíróság polgári ügyben felmerült jogvitát erre irányuló kérelem alapján 
bírál el. A kereset a polgári per útján érvényesítheto alanyi jog bírósági védelmének elsodleges eszköze. A 
kereset és a keresetlevél között különbséget kell tenni. A keresetlevél a keresetet tartalmazó írásbeli beadvány, 
amellyel a felperes a bírósághoz fordul. 
A kereset alanyi jog érvényesítését szolgálja, s ez az alanyi jog valamely anyagi jogszabályon alapul. 
Amennyiben a jogosult alanyi jogát nem sértik, s nem is veszélyeztetik, nem merül fel a kereset mint 
jogvédelmi eszköz. A keresetileg érvényesített alanyi jognak védelemre szorulónak kell lennie, hiszen a kereset 
a sértett, vitatott, el nem ismert alanyi jog védelmére szolgál. 
Az említett védelmet a bíróság nyújtja, mely a védelmet végso soron állami kényszer útján valósítja meg. 
A kereset - összefoglalóan - olyan jogvédelmi eszköz, amellyel a polgári per indul. A legelso cselekmény, 
amellyel a polgári per megindul. Itt említendo kivétel a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem, mely 
az ellentmondás folytán alakul keresetté. 
A kereset leglényegesebb eleme mindenekelott a felperes. E körben vizsgálandó az, hogy adott jogvitáknak 
csak a jogszabályban meghatározott személyek lehetnek a felperesei. Így például özvegyi haszonélvezet 
korlátozását csak a leszármazók kérhetik (Ptk. 616. §), személyhez fuzodo jogok általában csak személyesen 
érvényesíthetok (Ptk. 86. §). 
A kereset tárgya lehet vitássá tett követelés, más jog, illetve vitás jogviszony, melynek elbírálása polgári per 
tárgya lehet. A keresetnek tartalmaznia kell a felperes határozott kérelmét arra nézve, hogy milyen döntést kér 
a bíróságtól. Ez a kereseti kérelem. Itt említjük meg, hogy a határozott kereseti kérelem eloterjesztésének 
követelménye nem zárja ki, hogy a kereseti kérelem vagylagos legyen. 
A keresetnek tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a felperes a jogvédelmet kivel szemben kéri a 
bíróságtól, vagyis meg kell jelölni az alperest. 
Nincs akadálya annak, hogy a bíróság több kerestet bíráljon el. Ez a keresethalmaz, mely lehet személyi és 
tárgyi. Személyi a keresethalmaz, ha a perben több felperes, vagy több alperes szerepel. Ekkor pertársaság 
jön létre (lásd a Pp. 51-53. §-okhoz fuzött magyarázatokat). Tárgyi a keresethalmaz, ha a felperes több 
keresetet indít az alperes ellen. Vegyes a keresethalmaz, ha a perben mind az alanyi mind a tárgyi 
keresethalmaz elofordul. 
A vagylagos kereset csupán látszólagos keresethalmaz, mert ebben az esetben - a kérelem alternatív voltára 
tekintettel - valójában csak egy kereset van. Látszólagos a keresethalmaz akkor is, ha a kereset eshetoleges 
kérelmet tartalmaz. Erre példa a Pp. 123. §-ában írt rendelkezés. E szerint ugyanis a felperes kérheti, hogy az 
alperes teljesítse számadási kötelezettségét, s ezzel együtt a számadás helyességének megállapítását is. 
Amennyiben az alperes megfeleloen tesz eleget számadási kötelezettségének, a számadás helyességének 
megállapítására irányuló igény tárgytalanná válhat. Igények feltételes összekapcsolására akkor kerülhet sor, 
ha a felperest a jogviszonyból több igény illeti meg, melyek közül az egyik sikeres érvényesítése a többi 
vizsgálatát is szükségtelenné teszi. Erre példa a tartási szerzodés megszüntetése iránti kereset, melynek sikere 
az együttesen eloterjesztett életjáradéki szerzodéssé alakítás iránti kérelem sikeres érvényesítését kizárja. 



Amennyiben azonban az elsodleges kereset nem vezet sikerre, a felperes igényelheti a másodlagos kereseti 
kérelmének megfelelo döntést. 
Bizonyos perfajtákban a jogszabály csak meghatározott keresethalmazt enged meg (lásd a Pp. 282. §, Pp. 
292. §, Pp. 296. §, Pp. 302. § és Pp. 306. §-aihoz fuzött magyarázatokat). 
Van olyan eset is, amikor keresethalmazt a bíróság intézkedése hoz létre (például a perek egyesítése útján). 
A keresetlevél a keresetet tartalmazó írásbeli beadvány, melynek minimális kellékeit a Pp. 121. § sorolja fel. 
Az 1995. évi LX. törvény szerinti módosítás már nem kívánja meg a felek foglalkozásának feltüntetését a 
keresetlevélen. Az 1997. évi LXXII. törvény 11. §-ával megállapított Pp. 121. § (2) bekezdése értelmében 
azonban csatolni kell a keresetlevélhez azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek 
tartalmára a felperes bizonyítékként hivatkozik, vagy amely a bíróság hatáskörének és illetékességének 
megállapításához, valamint a hivatalból figyelembe veendo egyéb körülményeknek az igazolásához szükséges, 
kivéve, ha az adatokat személyi igazolvánnyal is lehet igazolni, erre azonban a keresetlevélben utalni kell. Az 
1997. évi LXXII. törvény 11. §-ával beiktatott Pp. 121. § (3) bekezdése kötelezoen eloírja kötelezo jogi 
képviselet esetében a jogi képviselo meghatalmazásának csatolását, illetve a képviseleti jog igazolását is. 
A keresetlevél ebbol következoen többet az eloírtnál tartalmazhat, kevesebbet azonban nem. Vannak olyan 
többlet-kellékek, melyek az ügy természetébol adódóan válnak a keresetlevél kellékeivé. Például ingatlan 
közös tulajdonának megszüntetése iránti keresetlevélhez csatolni kell az ingatlan tulajdoni lapját (Legfelsobb 
Bíróság PK 10. számú állásfoglalás). 
A felek megjelölését a keresetlevélnek úgy kell tartalmaznia, hogy az azonosság ne legyen kétséges. Nem 
szükségszeru kellék a bankszámlaszám megjelölése akkor sem, ha a peres felek gazdálkodó szervezetek 
(BH1978. 45.). 
Kötelezo eleme a keresetlevélnek az érvényesíteni kívánt jog megjelölése, az annak alapjául szolgáló tények és 
azok bizonyítékainak eloadásával együtt. 
Hiányos ehhez képest az a kereseti kérelem, amely nem vagy hiányosan tartalmazza az érvényesíteni kívánt 
jogra vonatkozó adatokat, az igény alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait. Az ilyen ügy bizonyítási 
eljárás lefolytatása nélkül nem bírálható el. Ebben az esetben bírósági meghagyás kibocsátásának sincs helye 
(BH1979. 212.). 
Természetes eleme a keresetlevélnek azon adatok közlése, melybol a bíróság hatásköre és illetékessége 
megállapítható. S végül, de korántsem utolsó sorban tartalmaznia kell a kereseti kérelmet, azaz azt, hogy a 
felperes a bíróságtól milyen döntés meghozatalát kívánja. Nem kell tartalmaznia a perköltségben való 
marasztalás iránti kérelmet, mert a Pp. 78. § (2) bekezdése szerint e tárgyban a bíróság hivatalból dönt, 
kivéve, ha a pernyertes a döntéshozatal mellozését kéri. 
A Pp. 26. §-ából levonható az a következtetés, hogy a felperesnek a keresetlevélben meg kell jelölnie a 
pertárgy értékét is, hiszen ez a hatáskör szempontjából lehet meghatározó. 
Amennyiben a keresetlevelet nem a hatáskörrel, illetve illetékességgel rendelkezo bíróságnál nyújtották be, a 
bíróságnak azt át kell tennie a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bírósághoz (Pp. 129. §). 
Abban az esetben, ha a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróság nem állapítható meg, a 
keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani (Pp. 130. §). 
A keresetlevél benyújtásához anyagi jogi és eljárásjogi következmények fuzodnek. Fontos anyagi jogi 
következmény: az elévülési ido megszakadása [Ptk. 327. § (1)], az elbirtoklási ido megszakadása (Ptk. 124. 
§). A jogosultak egyetemlegessége esetében amennyiben az egyik jogosult pert indított, a per befejezéséig a 
késedelem jogkövetkezményei alóli mentesüléssel támadhatja meg a kötelezett a szerzodést a többi jogosult 
vonatkozásában (Ptk. 335. §). Ajándék visszakövetelése, nem vagyoni kártérítés, személyhez kötött jogok 
tekintetében perbeli jogutódlás következhet be. 
A keresetlevél beadásának néhány eljárási jogi következménye: megkezdodik a peres eljárás, a pertárgy érték 
vonatkozásában a beadás idopontja irányadó (Pp. 27. §), ugyancsak a hatáskör, illetve illetékesség 
megállapítása szempontjából is (Pp. 27. §, Pp. 42. §), lehetoség nyílik a perindítás tényének ingatlan 
nyilvántartási bejegyzésére [1972. évi 31. törvényereju rendelet 32. §, az 2000. január 1. napjától hatályos 
1997. évi CXLI. törvény 17. § (1) j), 64. § (1)], a követelést akkor is polgári perben kell elbírálni, ha az 
alperes ellen a felszámolási eljárás megindult (BH1993. 257.). 
BH2003. 465. A hitelezonek az elovásárlási jog sérelmére alapított keresete nem lehet alapos, ha a 
sérelmezett felszámolói vagyonértékesítéssel kapcsolatban már korábban eloterjesztett keresete alapján indult 
per szünetelés folytán megszunt [Ptk. 200. § (2) bek., 203. § (1) bek., 373. § (1)-(6) bek., 1993. évi LXXXI. tv.-
nyel módosított 1991. évi IL. tv. 48. § (2) bek., 1997. évi CXLI. tv. 62. § (1) bek. a) pont, Pp. 121. § (1) bek. e) 
pont, 130. § (1) bek. g) pont]. 



BH2003. 377. A perfeljegyzés tárgyában a bíróságnak az erre irányuló kérelmet tartalmazó keresetlevél 
benyújtását követoen nyomban - a perindítás hatályának beállta elott - intézkednie kell. Ha a feltételek 
fennállnak, a per feljegyzése érdekében a földhivatalt meg kell keresnie [1997. évi CXLI. tv. 17. § (1) bek. j) 
pont, 64. § (1) bek. b) pont, Pp. 103. § (2) és (5) bek., 121. § (1) bek. b) pont, 124. § (2) bek., 128. §, 130. § 
(1) bek. i) és j) pont, 157. §]. 
BH2003. 257. Ha a jogosult a fizetési meghagyásban követelését váltójogi alapon érvényesíti, más jogalapot 
nem jelöl meg, az ellentmondás eloterjesztésére nyitva álló határido 3 nap akkor is, ha a kötelezett az 
ellentmondásban a jogosult által megjelölt jogcímet vitássá teszi [Pp. 121. § (1) bek., 315. § (1) bek., 319. § 
(1) bek., 322. § (1) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. (Vár.) 17. §]. 
BH2003. 248. A bizományossal adásvételi szerzodés alapján kapcsolatban álló vevo az adásvételi 
szerzodésbol eredo igényeit a megbízóval szemben nem, kizárólag a bizományossal szemben érvényesítheti 
[Ptk. 201. § (2) bek., 210. § (4) bek., 236. § (1) és (2) bek., 237. § (2) bek., 479. § (3) bek., 507. §, 509. § (1) 
bek., 513. § (2) bek., Pp. 95. § (2) bek., 121. § (1) bek., 213. § (2) bek.]. 
BH2003. 76. A részvénycsere lebonyolításának technikai feltételeit - amíg e kérdésben a közgyulés nem 
döntött - a részvénytársaság igazgatósága is meghatározhatja. E kérdés nem tartozik a közgyulés kizárólagos 
hatáskörébe [Ptk. 5. § (1) és (3) bek., 1996. évi CXI. tv. (Épt.) 22. § (2), (4) és (5) bek., 1997. évi CXLIV. tv. 
(Gt.) 47-48. §-ai, 233. § h) pont, Pp. 121. § (1) bek. e) pont]. 
BH2003. 74. A tulajdonjog megállapítása a kábeltelevízió-hálózat kiépítésére és üzemeltetésére létrejött 
szerzodés megszunése miatt indult perben [Pp. 95. § (1) bek., 121. § (1) bek. c) pont, 124. § (1) bek., 147. § 
(1) bek., 163. § (1) bek.]. 
BH2003. 25. A tárgyi illetékfeljegyzési jog nem mentesíti a bíróságot a költségkedvezmény megadására és a 
pártfogó ügyvéd kirendelésére irányuló kérelem elbírálása alól. [Pp. 86-87. §-ok, 121. §]. 
BH2002. 276. A részvényekre vonatkozó adásvételi szerzodés megtámadása esetén a felek közös téves 
feltevésének megállapítása körében vizsgálandó és irányadó szempontok [Ptk. 210. § (1), (3) és (4) bek., 237. 
§ (1) bek., 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 238. § (2) bek., 325. § a) pont, 328. § (2) bek., Pp. 3. §, 4. §, 121. § (1) 
bek., 206. §, 215. §, 253. § (3) bek., 1996. évi CXI. tv.  48-53. §-ai]. 
BH2001. 586. A keresetlevélben eloadottak tartalmának értékelése. A kereset tárgya lehet minden olyan 
jogviszony, amelybol eredo jogvita eldöntése polgári perben kérheto [Ptk. 5. §, 6. §, 241. §, 318. §, 339. §, 
528. § (3) bek., Pp. 3. § (1) bek., 121. § (1) bek. c) pont, 106/1988. (XII. 26.) MT r.  2. § (1) és (4) bek., 
77/1988. (XII. 27.) PM-ÉVM r.  6. §]. 
BH2001. 181. II. A kereseti kérelemhez kötöttség és a keresetváltoztatás körében vizsgálandó körülmények 
[Pp. 121. § (1) bek e) pont, 213. § (1) bek., 220. § (1) bek. d) pont, 221. § (1) bek., 247. §]. 
BH2000. 68. II. A bíróság jogszeruen állapítja meg annak az egyéni elofizetoként közüzemi eloszerzodést köto 
félnek a perbeli legitimációját, aki ugyan a keresetlevélen ügyvédi mivoltát jelzi, de a keresetlevél tartalmából 
az egyéni elofizetoi eljárási jogosultsága egyébként kitunik [Pp. 2. § (1) bek., 121. § (1) bek. c) pont, 130. § 
(1) bek. j) és g) pont, 1992. évi LXXII. tv.]. 
BH1998. 547. A kezesi szerzodésben a felek megállapodhatnak abban, hogy a készfizeto kezes csak az adós 
kötelezettségének egy részéért vállal felelosséget. Ilyen korlátozott felelosséget jogszabály is meghatározhat. 
A kötelezetti egyetemlegesség ebben az esetben csak a vállalt - a jogszabály által meghatározott - 
kötelezettség erejéig áll fenn [Ptk. 337. § (1) bek., 1990. évi VII. tv. 12. § (3) bek., Pp. 121. § (1) bek., 233. § 
(1) bek.]. 
BH1998. 284. Visszatartott vámáruval kapcsolatos igény közigazgatási határozat hiányában nem 
közigazgatási pernek, hanem polgári jogviszonyból eredo igényt érinto pernek minosül [Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 
23. § (1) bek., 121. § (1)-(2) bek., Ptk. 98. §, Áe. 72. § (1) bek.]. 
BH1998. 245. I. A hitelezonek - külön jogszabályi eloírás nélkül is - csatolnia kell a felszámolási eljárás 
lefolytatása iránti kérelméhez az eljáró bíróság illetékességének megállapításához szükséges iratokat, így az 
adós 30 napnál nem régebbi cégmásolatát, illetoleg cégkivonatát [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. 
évi IL. tv. (mód. Cstv.) 2. § (1) bek., 3. § a) pont, 24. § (1) bek., Pp. 121. § (2) bek.]. 
BH1996. 491. Ha az elsofokú bíróság ítéletét a bizonyítási eljárás nagy terjedelmu kiegészítése érdekében 
kizárólag a felperes mulasztása miatt kellett hatályon kívül helyezni, a fellebbezési eljárás költségének 
viselésére pernyertességétol függetlenül a felperest indokolt kötelezni [Pp. 76. § (1) bek., 80. § (2) bek., 121. § 
(1) bek., 164. § (1) bek., 177. § (1) bek., 187. § (1) és (2) bek., 235. § (1) bek., 252. § (3) bek.]. 
BH1996. 152. III. Kötelesrész iránti igény elbírálására csak határozott kereseti kérelem alapján kerülhet sor 
[Ptk. 672. § (1) bek., Pp. 121. § (1) bek., 123. §]. 
BH1995. 593. Váltójogviszonyból származó igények iránti kereset (fizetési meghagyás iránti kérelem) a 
jogosult választásától függoen - akár az általános szabályok (kötelezett székhelye), akár a váltóra vonatkozó 



speciális illetékességi szabályok szerinti bírósághoz is benyújtható [Pp. 30. § (1) bek., 38. §, 121. § d) pont, 
129. § (1) bek.]. 
BH1994. 339. A pénzbírság kiszabásának megalapozott volta, ha a felperes a fizetési meghagyásos eljárásból 
perré alakult eljárásban az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok 
bizonyítékainak eloadásával felhívás és következményekre való figyelmeztetés ellenére nem jelöli meg [Pp. 5. 
§ (1), (3) és (4) bek., 120, §, 121. § (1) bek.]. 
BH1990. 264. I. Ha az ellentmondásban arra történik hivatkozás, hogy a fizetési meghagyás kötelezettjeként 
megjelölt gazdasági munkaközösség már megszunt, akkor a bíróságnak a cégbíróságnál való tájékozódás 
eredményétol függoen kell intézkednie [Pp. 121. § (1) bek. b) pont, 3. § (1) bek., 319. § (1) bek.]. 
BH1989. 447. A fizetési meghagyás iránti kérelem tartalmi kellékei [Pp. 315. § (3) bek., 121. §, 317. §]. 
BH1989. 383. I. Indítvány, illetve kereseti kérelem hiányában alaptalan a kártérítésre kötelezés [Be. 56. §, 
Pp. 121. § (1) bek. e) pont]. 
BH1988. 231. A házassági perben a lakáshasználati jog ellenértékét a pertárgy értékének megállapításánál 
figyelmen kívül kell hagyni [Pp. 2., 121. §, 1986. évi I. tv. 29. § (5) bek.]. 
BH1988. 85. A tartozásátvállaláshoz a jogosult felperes hozzájárulásának hiányában a keresetlevélnek a 
tartozásátvallalaló székhelye szerint illetékes bírósághoz való téves áttétele [Pp. 2. § (1) bek., 30. § (1) bek., 
61-62. §, 121. § (1) bek., 129., 370. § Ptk. 332. §] 
BH1987. 443. A bíróság a fél által eloadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem alakszeru megjelölésük, hanem 
tartalmuk szerint veszi figyelembe. Ezért új keresetet tartalmazó keresetlevélnek kell tekinteni azt a perújítási 
kérelem elnevezésu beadványt, amely a feltuno értékaránytalanság miatt indított megtámadási keresetet 
elutasító határozattal szemben új tényként arra hivatkozik, hogy a fél a szerzodés megkötésekor 
cselekvoképtelen állapotban volt, ezért a szerzodés semmis [Pp. 3. § (1) bek., 260. § (1) bek., 121. § (1) bek.]. 
BH1986. 468. II. Nem viszontkereseti kérelem az az alperesi eloadás, hogy a felperesnek a beszámítani kívánt 
összegen felül számlatartozása van, ha határozott kereseti kérelmet nem terjeszt elo [Pp. 121. § (1) bek. e) 
pont, Ptk. 296. § (1) bek.] 
BH1985. 194. Fizetési meghagyás kibocsátása iránt az írásbeli kérelmet az erre rendszeresített urlapon kell 
eloterjeszteni. Az urlapnak mind a kérelem eloterjesztésére, mind pedig a meghagyás kibocsátására szolgáló 
részét a törvény rendelkezéseinek megfeleloen kell kiállítani. Az urlap hiányos kitöltése esetén a bíróságnak a 
jogosultat fel kell hívnia az urlap megfelelo kitöltésére [Pp. 121. §, 317. §, 315. § (3) bek., 316. § (3) bek.]. 
BH1985. 83. I. A dolgozó által a baleset üzemi jellegének társadalombiztosítási szempontból való 
megállapítása iránt indított pernek a munkáltató nem lehet alperese [1975. évi II. tv. 115. § (1) bek. a) pont, 
17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 252., 256. §, Pp. 121. §, 125. § (1) bek.]. 
BH1979. 212. Hiányos az a kereseti kérelem, amely nem vagy hiányosan tartalmazza az érvényesíteni kívánt 
jogra vonatkozó adatokat, az igény alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait. Ezért az ilyen ügy 
bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül érdemben nem bírálható. Következésképpen bírósági meghagyás 
kibocsátásának nincs helye [Pp. 1., 23. §, 121. § (1) bek., 136. §, PK 400. sz.]. 

122. § (1) Marasztalásra irányuló kereseti kérelemnek csak lejárt követelés érvényesítése végett van helye. 
(2) Tartásdíj, járadék és más idoszakos szolgáltatás iránt indított perben a marasztalásra irányuló kereseti kérelem 

a le nem járt szolgáltatásokra is eloterjesztheto. Lakás, más helyiség vagy egyéb ingatlan visszabocsátása iránt a 
kereseti kérelem már a visszabocsátási kötelezettség lejárta elott eloterjesztheto, feltéve hogy a visszabocsátásnak 
határozott idopontban kell történnie. 

A marasztalásra irányuló keresettel a felperes a megsértett jogának helyreállítását kéri: azt, hogy a bíróság 
kötelezze az alperest kötelezettség teljesítésére, szolgáltatásra, tevékenységre, tartózkodásra, turésre - attól 
függoen, hogy a sérelmet melyik marasztalás orvosolja. 
Marasztalásra irányuló kereset feltétele a felperesi jogok valóságos (vagy a felperes által vélt) sérelme. 
Sérelem hiányában a kereset alaptalan lesz, ide értve a még le nem járt követelést is. 
A marasztalási kereset eloterjesztésének feltétele az, hogy a követelés lejárt legyen, vagyis esedékes. Azt, hogy 
egy követelés mikor esedékes, az anyagi jog szabályai alapján kell megállapítani. Az esedékességet 
kifejezetten meghatározza például a Ptk. 397. § (1) bekezdése vagy a Ptk. 478. § (4) bekezdése. 
Azonnal esedékesek például az eredeti állapot helyreállítására (Ptk. 237. §, PK 32. számú állásfoglalás) 
irányuló igények, illetve a kártérítés iránti követelés [Ptk. 360. § (1)]. 
A jogszabály azonban lehetoséget ad le nem járt követelés érvényesítésére is az alábbi esetekben: 
Tartásdíj és járadék iránti perek, ide érte tartási és életjáradéki szerzodésbol (Ptk. 586. §, Ptk. 591. §), az 
öröklési szerzodésbol (Ptk. 655. §) eredo tartásdíj, illetve életjáradék követeléseket, továbbá a baleseti 
járadék (Ptk. 355. §) iránti igényeket. Baleseti járadék megállapítására akkor is sor kerülhet, ha a kötelezett 



által beszámítani kért biztosítási összeg a lejárt követelések összegét meghaladja. Az ilyen kereseti kérelem 
ugyanis nem megállapításra, hanem a jövore szóló magatartásra vonatkozik (BH1988. 77.). 
Családjogi jogviszonyon alapuló tartásdíj követelés jövore nézve történo érvényesíthetoségérol az 1952. évi 
IV. törvény 68. §-a rendelkezik. Ugyancsak helye lehet le nem járt szolgáltatás érvényesítésének más 
idoszakos szolgáltatás esetében is. Ennek feltétele, hogy a jogviszony tárgya idoszakosan visszatéro 
szolgáltatás legyen. Nincs jogszabályi akadálya ehhez képest annak, hogy a bíróság a jövore nézve történo 
fizetési kötelezettséget állapítson meg a tulajdonostárs által fizetendo többlethasználati díj, illetve a jogcím 
nélküli lakáshasználó használati díja vonatkozásában. A lakás, helyiség és ingatlan visszabocsátási perekben 
a kereseti kérelem már a visszabocsátási kötelezettség elott eloterjesztheto, feltéve, hogy a visszabocsátásnak 
meghatározott idopontban kell történnie. 
Lényegében jövore nézve történo marasztalásra irányulnak az eltiltásra, tartózkodásra irányuló keresetek. 
Így: a személyhez, szellemi alkotáshoz fuzodo jogok (Ptk. 84. §, Ptk. 87. §), a tulajdonjog [Ptk. 115. § (3)] és 
a birtok sértoinek [Ptk. 191. § (3)] jövore nézve történo eltiltása a cselekmény megismétlésétol. 
Lehetoség van egyes jogi érdekek veszélyeztetése esetében is kereset indításra (így például károsodás veszélye 
esetén a veszélyeztetett azt is kérheti a bíróságtól, hogy azt, akinek részérol a veszély fenyeget, tiltsa el a 
veszélyezteto magatartástól (Ptk. 341. §). Az ingatlan tulajdonosa is eltiltható attól, hogy másokat, különösen 
szomszédait szükségtelenül zavarja, vagy valamely joguk gyakorlását veszélyeztesse (Ptk. 100. §). 
BH1999. 170. II. Nem terheli a tulajdonostársat olyan kötelezettség hogy a másik, illetve a többi 
társtulajdonos tulajdoni hányadát valós szükséglet hiányában és az akarata ellenére is birtokába vegye és 
kizárólagosan használja [Ptk. 140-144. §-ok, Pp. 122. § (1) bek., 123. §, PK 8. sz.] 
BH1988. 77. Baleseti járadék megállapítására akkor is sor kerülhet, ha a kötelezett által beszámítani kért 
biztosítási összeg a lejárt járadékok összegét meghaladja. Az ilyen kereseti kérelem ugyanis nem 
megállapításra, hanem jövore szóló magatartásra irányul [Pp. 122. § (2) bek., Ptk. 355. § (3) bek.]. 

123. § Ha a kereseti kérelem számadási kötelezettség megállapítására irányul, a felperes ezzel együtt kérheti az 
általa eloterjesztett számadás helyességének megállapítását is. Megállapításra irányuló egyéb kereseti kérelemnek 
csak akkor van helye, ha a kért megállapítás a felperes jogainak az alperessel szemben való megóvása végett 
szükséges, és a felperes a jogviszony természeténél fogva vagy a kötelezettség lejártának hiányában vagy valamely 
más okból teljesítést nem követelhet. 

A megállapításra irányuló kereset annak tisztázására irányul, hogy a felek között fennáll-e a vitatott tény, jog, 
jogviszony. A megállapítási kereset alapjául olyan jogi tények szolgálnak, amelyekbol a felperes a tény, jog, 
jogviszony létezését, vagy nem létezését származtatja. Az ilyen kereset célja a peresített tény vagy jogalap 
tekintetében deklaratív célzattal az anyagi jogero eloidézése. 
Annak, hogy megállapításra irányuló keresetet lehessen indítani két konjunktív jogszabályi feltétele van. 
Az egyik a jogvédelem szükségessége, mégpedig a felperesnek az alperessel szembeni jogvédelmének 
szükségessége és a teljesítés követelésének kizártsága. A két feltétel együttes természetu, azaz az egyik feltétel 
hiánya a kereset elutasításához vezet mégpedig érdemi vizsgálat nélkül, pusztán a Pp. 123. §-ában írt 
feltételek hiánya miatt. A bíróságnak a törvényes feltételek meglétét hivatalból vizsgálnia kell. 
Nincs helye csupán a kártérítési felelosség megállapítására irányuló kérelemnek, ha a jogosult kártérítést is 
követelhet, mert a kár összege ismert (BH1990. 105.). A dolgozó nem indíthat munkáltatója ellen pert csupán 
annak megállapítása iránt, hogy üzemi balesetet szenvedett, ha a munkáltató összegszeru marasztalásának 
nincs akadálya (BH1989. 39.). Nem indítható megállapítási kereset, ha a jogvédelem szükségessége nem az 
alperessel, hanem a perben nem álló harmadik személlyel szemben áll fenn (BH1985. 252.). Nincs helye 
keresetindításnak annak megállapítása iránt, hogy az alperesnek elévülés folytán nem áll fenn érvényesítheto 
követelése a felperessel szemben (BH1984. 464.). Az körülmény, hogy az ellenérték egy részének 
megfizetésére irányuló kereset érdemi elbírálásának elokérdéseként a vállalkozói díj helyes összegének a 
meghatározása szükséges, nem teszi a keresetet megállapításra irányulóvá (BH1978. 215.). Olyan tényre 
vonatkozóan, amelyre a perben védekezésként hivatkozni lehet, nincs helye - jog megóvása címén - 
megállapítás kereset, viszontkereset eloterjesztésének (BH1985. 195.). A teljesítésnek a kötelezett hibájából 
történo elmaradása esetén, a lehetetlenülés jogkövetkezményeként kártérítés követelheto, megállapítási 
kereset azonban nem terjesztheto elo (BH1991. 33.). Ha a szerzodés megkötésének az eloszerzodésben 
meghatározott feltételei megvalósultak, az érdekelt fél a bíróságtól nem az eloszerzodés érvényességének 
megállapítását, hanem a szerzodés létrehozását kérheti (BH1985. 239.). A végrendelet érvénytelenségének 
megállapítására irányuló kereset elutasítása esetén a kizárt örökös nyomban a köteles rész kiadását - azaz 
teljesítést - kérhet. (BH1988. 230.). Szövetkezeti közgyulési határozat felülvizsgálatát megállapítási kereset 
útján nem lehet kérni (BH1997. 192.). Nem ad alapot a bíróság ítéletében a kötelezettség teljesítésére 



vonatkozó határido megállapításának mellozésére, továbbá teljesítés helyett megállapításra az, hogy a per 
során az alperes ellen felszámolási eljárás indult (BH1997. 139.). 
Néhány ellenpélda a bírói gyakorlatból: 
Ha a kijavítás nem történt meg, az építteto kérheti a tervezo vállalat kártérítési felelosségének megállapítását 
(BH1988. 410.). A síremlék létesítoje - halála után örököse - a temeto kiürítése esetén rendelkezhet a 
síremlékkel. A sírhely megszunése nélkül is kérheto annak megállapítás, hogy a sír kiürítése esetén jogosult a 
síremlék felett rendelkezni (BH1986. 183.). 
A szerzodés semmisségének megállapítása iránt helye van megállapítási keresetnek (BH1980. 136.). Az 
értéknövelo költségek vonatkozásának a hibás szolgáltatás kijavítása elott csak megállapítási kereset 
indításának van helye (BH1977. 32., GKT 76/1973. számú állásfoglalás.). 
Amennyiben a felek bizonytalanságban vannak a tekintetben, hogy a szerzodés közöttük létrejött-e, nincs 
akadálya annak, hogy az egyik fél a szerzodés létrejöttének megállapítását kérje (GK 6. számú állásfoglalás). 
A kisajátítás jogeros elrendelése után is eloterjesztheto kereset annak megállapítása érdekében, hogy a lakó 
bérleti jogviszonya már a kisajátítás elott megszunt (BH1980. 290.). Nem indítható viszont megállapítási per 
ráépítés, elbirtoklás esetében sem, hiszen a ráépíto, elbirtokló teljesítést, tulajdonjoga ingatlan nyilvántartási 
bejegyeztetésének turését követelheti a bejegyzett tulajdonostól. 
Speciális rendelkezést tartalmaz a Pp. 159. §-ának (2) bekezdése. Amennyiben ugyanis az elso tárgyalást a 
felperes elmulasztotta, s megelozoen nem kérte annak a távollétében történo megtartását, az alperes - a per 
megszüntetésére irányuló kérelmével együtt viszontkeresetet terjeszthet elo annak megállapítása iránt, hogy a 
felperest az általa érvényesített jog nem illeti meg. E jogosultság az alperest a jogszabály alapján illeti meg. 
A Ptk. 84. § (1) bekezdés a) pontjában írt rendelkezésbol következoen a jogosult a jogsértés bírósági 
megállapítását követelheti. Ebbol következoen ebben az esetben megállapításnak helye van annak ellenére, 
hogy a jogosult teljesítést [Ptk. 84. § b)-e)] is követelhet. 
A számadási kereset fajtái: az elso a számadási kötelezettség megállapítása iránti kereset, második a 
számadás helyességének megállapítása iránti kereset, a harmadik a számadási kötelezettség megállapítása és 
a felperes által eloterjesztett számadás helyességének megállapítása iránti kereset. A megállapítási kereset 
indításához szükséges külön feltételek vizsgálata e pertípusnál nem jogszabályi követelmény. Elszámolási 
(számadási) kötelezettsége van az ügyvédnek az ügyfelével szemben, a gyámnak, valamint a kézizálog 
jogosultjának a tulajdonossal szemben. 
BH2004. 23. II. A megállapítási kereset alaptalansága esetén nem kerülhet sor a per - idoelottiségre 
hivatkozással való - megszüntetésére, hanem a kereset elutasításáról ítélettel kell rendelkezni [Pp. 123. §, 
130. § (1) bek, f) pont, 157. § a) pont]. 
BH2003. 18. A jogcím nélküli lakáshasználat e minosítését az idomúlás ténye nem változtatja meg, és a 
kiürítés iránti igény elévülését sem eredményezi [Ptk. 324. § (1) bek., 1993. évi LXXVIII. tv. 87. § (1) bek., 
1971. évi 10. tvr. 5. § (2) és (5) bek., 1/1971. (II. 8.) Korm. r. 102. § (2) bek., 6/1994. (IV. 30.) HM. r. 58. § (3) 
bek. a) pont, Pp. 123. §, 206. § (1) bek., 217. §, 253. § (3) bek.]. 
BH2002. 245. A közalkalmazott alanyi jogosultsága, hogy ragaszkodjon a fegyelmi eljárás szabályos 
lefolytatásához, illetoleg annak szabályos befejezéséhez. A fegyelmi eljárás szabályai betartásának 
kötelezettsége alól a munkáltatót a vizsgálóbiztos magatartása nem mentesíti, és az eljárás komolysága 
semmilyen szempontból nem sérülhet. A fegyelmi eljárásra vonatkozó garanciális szabályok súlyos 
megsértése önmagában megalapozza a megállapításra irányuló kereset eloterjeszthetoségének jogát [Pp. 
123. §, 1992. évi XXXIII. tv. 46. § (3)-(7) bek., 47. § (1) bek., 51. § (1) és (4) bek., 51/A. § (1) bek. a)-b) pont]. 
BH2002. 97. A bérleti jogviszony nem szunik meg bérlotársaság esetén mindaddig, amíg van olyan bérlotárs, 
aki a jogviszonyt folytatja [1971. (II. 8.) Korm. r. 70. § (1) bek., 94. § (1)-(2) bek., 101. §, 131. §, 1993. évi 
LXXVIII. tv., Pp. 123. §]. 
BH2001. 588. I. A megállapításra irányuló kereseti kérelem eloterjesztésének feltételei [1988. évi VI. tv.  22. 
§ (3) bek., Pp. 123. §]. 
BH2001. 335. I. A semmis szerzodés érvénytelenségére bárki határido nélkül hivatkozhat, ez azonban nem 
jelent bárki számára keresetindítási jogosultságot. Keresetindítási jogosultság csak a jogi érdekeltségét 
igazoló felperest illeti meg. A jogi érdekeltség megállapítása körében irányadó szempontok [Ptk. 112. §, 115. 
§ (1) bek., 117. § (3) és (4) bek., 200. § (2) bek., 234. §, 237. § (2) bek., 328. § (1) bek., Pp. 2. §, 123. §, 1988. 
évi VI. tv.  157. § (2) bek. a) pont, 1995. évi XXXIX. tv. 5. §, 1972. évi 31. tvr.  31. §, 27/1972. (XII. 31.) MÉM 
rendelet 93. §]. 
BH2001. 332. III. Korábbi, megállapításra vonatkozó ítélet figyelembevételével az ítélt dolog vizsgálatánál 
irányadó szempontok [Pp. 123. §, 229. § (1) bek.]. 



BH2001. 271. A munkáltató mint kötelezett késedelembe esik, ha a feltalálókat megilleto találmányi díjat az 
esedékességkor nem fizeti meg, és e késedelme miatt kártéríto felelosséggel tartozik [Ptk. 298. §, 299. § (1) 
bek., 198. § (3) bek., 339. §, Pp. 123. §, 11/1983. (V. 12.) MT r. 1. § (1) bek. a) pont, 2. § (4) bek.]. 
BH2001. 233. A szövetkezeti tagi jogosultságok nem terjednek addig, hogy a szövetkezet tagja a szövetkezet 
és harmadik személy között létrejött szerzodéseket - arra hivatkozással, hogy tagi érdekei sérültek - 
megtámadhassa, vagy azok semmisségének megállapítását kérhesse [1992. évi 1. tv. (Szvt.) 45. § (1) bek. a)-
e) pontjai és (2) bek., 91. § (1) bek., Ptk. 78. § (2) bek., Pp. 2. §, 123. §, 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 31. § (1) bek. 
a)-e) pontjai és (2) bek., 61. § (3) bek.]. 
BH2001. 16. II. A bérbeadó elhelyezési kötelezettségének megállapítása iránti igény a kiürítés iránti 
kérelemmel szemben ellenkérelemként is érvényesítheto (Pp. 123. §). 
BH2000. 353. Megállapításra irányuló keresetet a biztosított is eloterjeszthet a biztosítóval szemben [Ptk. 
559. § (2) bek., Pp. 123. §]. 
BH1999. 170. II. Nem terheli a tulajdonostársat olyan kötelezettség hogy a másik, illetve a többi 
társtulajdonos tulajdoni hányadát valós szükséglet hiányában és az akarata ellenére is birtokába vegye és 
kizárólagosan használja [Ptk. 140-144. §-ok, Pp. 122. § (1) bek., 123. §, PK 8. sz.] 
BH1998. 334. II. Közigazgatási útra tartozó igény tekintetében megállapítási per indításának nincs helye (Pp. 
123. §). 
BH1998. 147. A felszámolás alá került bérlonek a bérlemény területén lévo dolgaira vonatkozóan a 
bérbeadót megilleto törvényes zálogjog megszunik, ha az adós vitatja a zálogjog fennállását vagy annak 
terjedelmét, és a bérbeadó - 8 napos jogveszto határidon belül - ez ellen keresetet - akár megállapítási 
keresetet, ha ennek törvényi elofeltételei megvannak - nem terjeszt elo a bíróságnál [Ptk. 254. § (1) bek., 429. 
§ (1) és (3) bek., Pp. 123. §, 1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. 57. § (1) bek. b) és f) pont, 
1994. évi LIII. tv. 114. § (2) bek.]. 
BH1998. 96. II. A volt vagyonfelügyelonek a cég által kötött szerzodések semmisségének megállapítására 
irányuló keresetindítási jogosultsága sem állapítható meg, ha "érdekeltségét" nem bizonyítja [Pp. 123. §, Ptk. 
4. §, 234. § (1) bek.]. 
BH1997. 547. I. Nem ütközik jogszabályba az, ha a felperes a fellebbezési eljárás során keresetét úgy 
módosítja, hogy marasztalás helyett - vagylagosan - marasztalást vagy megállapítást kér [Pp. 123. §, 247. § 
(1) bek.]. 
BH1997. 215. I. Megállapításra irányuló kereset - jogszabály eltéro rendelkezése hiányában - csak akkor 
terjesztheto elo, ha a megállapítást a felperes az alperessel szemben fennálló jogai megóvása végett kéri, 
teljesítést azonban nem követelhet (Pp. 123. §). 
BH1997. 192. Szövetkezeti közgyulési határozat felülvizsgálatát megállapítási kereset útján nem lehet kérni 
[1992. évi I. tv. 13. § (1) bek., 1992. évi II. tv. 11. § (4) bek., Pp. 123. §, 130. § (1) bek. h) pont, 157. § a) 
pont]. 
BH1997. 139. Nem ad alapot a bíróság ítéletében a kötelezettség teljesítésére vonatkozó határido 
megállapításának mellozésére, továbbá teljesítés helyett megállapítás követelésére az, hogy a per során az 
alperes ellen felszámolási eljárás indult [Pp. 123. §, 213. § (1) bek., 217. § (1) bek., 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 
38. § (2) bek.]. 
BH1996. 652. III. A követelések elévülésére vonatkozó szabályok a megállapítás iránti keresetre nem 
alkalmazhatók [Pp. 123. §, Ptk. 324-327. §, 1988. évi VI. tv. 27. §, 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 18/A. §]. 
BH1996. 636. Gazdasági társaság résztulajdonosai által hozott "kizárási határozat" hatálytalanságának 
megállapítására irányuló kereset nem indítható [1988. évi VI. tv. (Gt.) 182. § (1) bek., Pp. 123. §]. 
BH1996. 152. III. Kötelesrész iránti igény elbírálására csak határozott kereseti kérelem alapján kerülhet sor 
[Ptk. 672. § (1) bek., Pp. 121. § (1) bek., 123. §]. 
BH1995. 286. I. A termeloszövetkezetbol kiválási szándék bejelentésével kapcsolatos vita esetén van helye 
megállapítási kereset eloterjesztésének (Pp. 123. §). 
BH1994. 423. I. Keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító jogeros végzés ellen benyújtott 
felülvizsgálati kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 24. § (1) bek., 51. § a) pont, 123. §, 130. § (1) bek. j) 
pont.]. 
BH1993. 250. A megállapításra irányuló "egyéb kereseti kérelem" elbírálásánál irányadó szempontok [Pp. 
123. §]. 
BH1993. 249. Korlátolt felelosségu társaság tagja a Pp. alapján számadási kötelezettség megállapítására 
irányuló keresetet nem terjeszthet elo. Jogvédelmet adott esetben a cégbíróságtól kérhet [Pp. 123. § 1988. évi 
VI. tv. 177. § (1) bek., 195. § (1)-(2) bek., 203. § (1)-(2) bek., 62/1988. (XII. 24.) PM r. 2. § (1) bek., 8. § (3) 
bek.]. 



BH1993. 38. Nincs helye a gazdasági munkaközösségbol kivált taggal szemben olyan pernek, amely annak 
megállapítására irányul, hogy a gazdasági munkaközösség késobb megállapított, de a tagsági viszonya alatt 
keletkezett adótartozásáért ö is egyetemlegesen felel. [Pp. 123. §, 1988. évi VI. tv. 75. § (1) bek., 83. § (1) 
bek., 129/1989. (XII. 20.) MT r. 9. § (2) bek. f) pont]. 
BH1991. 107. A semmis szerzodéssel kapcsolatos perindítási lehetoséget vagy a jogi érdekeltség (jogviszony) 
vagy a perlési jogosultságot biztosító törvényi (jogszabályi) felhatalmazás alapozza meg [Pp 2. § (1) bek., 49. 
§ (1) bek., 123. §, Ptk 234. § (1) bek.]. 
BH1991. 33. II. A teljesítésnek a kötelezett hibájából történo elmaradása esetén, a lehetetlenülés 
jogkövetkezményeként kártérítés követelheto, megállapítási kereset azonban nem terjesztheto elo [Ptk. 312. § 
(2) bek., 313. §, Pp. 123. §]. 
BH1990. 284. Ha a megállapításra irányuló kereseti kérelem eloterjesztésének a jogszabályban 
meghatározott elofeltételei nem állnak fenn, a kereseti kérelmet a munkaügyi bíróságnak el kell utasítania. 
Ilyen esetben a per megszüntetésének nincs helye [Pp. 123. §]. 
BH1990. 105. Nincs helye csupán kártérítési felelosség megállapítására irányuló kereseti kérelemnek, ha a 
jogosult kártérítést is követelhet, mert a kár összege ismert [Pp. 123. §]. 
BH1989. 39. Az üzemi balesetre alapított kártérítési igény elbírálásának nem feltétele, hogy a baleset üzemi 
jellegének kérdésében a társadalombiztosítási szerv határozatot hozzon. A dolgozó nem indíthat keresetet a 
munkáltatója ellen csupán annak megállapítása iránt, hogy üzemi balesetet szenvedett, ha a munkáltató 
összegszeru marasztalásának nincs akadálya [1967. évi II. törvény 62. § (1) bek., Pp. 123. §, 17/1975. (VI. 
14.) MT sz. r. 253 § (1) bek., 256. § (1) bek. c) pont]. 
BH1988. 410. II. Ha a kijavítás még nem történt meg, az építteto kérheti a tervezo vállalat kártérítési 
felelosségének a megállapítását [Pp. 123. §]. 
BH1988. 230. III. A végrendelet érvénytelenségének megállapítására irányuló kereset elutasítása esetén a 
kizárt örökös nyomban a kötelesrész kiadását - azaz teljesítést - kérhet [Pp. 122., 123. §]. 
BH1986. 248. II. A bíróságnak a lejárt kamatkövetelést összegszeruen kell megítélnie [Pp. 123. §, 213. § (1) 
bek., 391-393. §, 16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 24. § (1) bek.]. 
BH1986. 183. A síremlék létesítoje - halála után örököse - a temeto (temetorész, sír) kiürítése esetén 
rendelkezhet a síremlékkel. A sírhely megszunése nélkül is kérheto annak bírósági megállapítása, hogy a sir 
kiürítése esetén jogosult a síremlék felett rendelkezni. [Ptk. 85. § (3) bek., 10/1970. (IV. 17.) ÉVM-EüM sz. r. 
32. § (4) bek., Pp. 123. § ]. 
BH1985. 252. Nem indítható megállapításra irányuló kereset, ha a jogvédelem szükségessége nem az 
alperessel, hanem a perben nem álló harmadik személlyel szemben áll fenn [1967. évi II. törvény 63. § (1) 
bek., Pp. 123. §]. 
BH1985. 239. I. Ha a szerzodés megkötésének az eloszerzodésben meghatározott feltételei megvalósultak, az 
érdekelt fél a bíróságtól nem az eloszerzodés érvényességének megállapítását, hanem a szerzodés létrehozását 
kérheti [Ptk. 208. § (1), (3) és (6) bek., Pp. 123. §]. 
BH1985. 195. Olyan tényre vonatkozóan, amelyre a konkrét perben védekezésként hivatkozni lehet, nincs 
helye - jog megóvása címén - megállapítási kereset vagy viszontkereset eloterjesztésének [Pp. 123. §]. 
BH1984. 464. Nincs helye keresetindításnak annak a megállapítása iránt, hogy az alperesnek elévülés folytán 
nem áll fenn érvényesítheto követelése a felperessel szemben [Pp. 123. §]. 
BH1984. 378. Nem lehet keresettel fordulni a bírósághoz abban a kérdésben, hogy a nyugellátás milyen 
összegu átlagkereset alapján jár. Nincs helye kereset indításának a munkáltató (szövetkezet) ellen sem annak 
megállapítása végett, hogy a dolgozó (szövetkezeti tag) milyen összegu keresetet ért el a nyugdíj összegszeru 
megállapításánál irányadó években [Pp. 123. §, 17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 256. § (2) bek. d) pont]. 
BH1984. 207. A dolgozó a volt munkáltatója ellen nem kezdeményezhet munkaügyi vitát a nála 
munkaviszonyban töltött ido megállapítása végett, ha a kért megállapítás nem a volt munkáltatójával, hanem 
a késobbi munkáltatójával, illetve a társadalombiztosítási szervvel szemben támasztható jogainak 
megalapozására irányul [Pp. 3. § (1) bek., 64. § (2) bek., 123. §]. 
BH1982. 146. I. A kisajátítással érintett ingatlanra vonatkozó megállapítási kereset és az ugyanezért az 
ingatlanért követelt kisajátítási többletkártalanítás iránti kereset összekapcsolható, illetoleg egy perben 
tárgyalható [Pp. 123. §]. 
BH1981. 480. I. A dolgozó nem indíthat keresetet a munkáltatója ellen csupán annak megállapítása iránt, 
hogy üzemi balesetet szenvedett, ha a munkáltató összegszeru marasztalásának nincs akadálya [Pp. 123. §]. 
BH1980. 493. A társadalombiztosítás szervével szemben való jogszerzés érdekében nem lehet a 
termeloszövetkezettel szemben a tagsági viszonyban eltöltött ido megállapítása iránt keresetet eloterjeszteni 
[Pp. 123. §]. 



BH1980. 302. A szerzodés semmisségének kimondása végett helye van megállapítási keresetnek [Pp. 123. §, 
Ptk. 200. § (2) bek., 234. § (1) bek.]. 
BH1980. 290. A kisajátítás jogeros elrendelése után is eloterjesztheto kereset annak megállapítása végett, 
hogy a lakó bérleti jogviszonya már a kisajátítás elott megszunt. [Pp. 123. §, 1/1971. (II. 8.) Korm. sz. r. 94. 
§]. 
BH1979. 384. Nincs helye a külkereskedelmi bizományos ügyviteli kötelezettségének megállapítására 
irányuló keresetnek azon a címen, hogy elmulasztotta a külföldi fél elleni perindítást, illetoleg a külföldi fél 
közléseit nem adta át a megbízónak [32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 23. §, 30. § (1) és (2) bek., Pp. 123. §]. 
BH1979. 251. Nincs helye a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet elleni per felfüggesztésének, ha a 
felperes követelését a per folyamán a felszámoló bizottságnál bejelentette, ez azonban azt nem ismerte el 
[35/1967. (X. 11.) Korm. sz. r. 175. § (1) bek., 6/1967. (X. 24.) MÉM sz. r. 108. §, 249. § (1) és (2) bek., 
7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 160. § (5) bek., 1967. évi III. sz. tv. 133. § (2) bek., Pp. 123. §, 130. § (1) bek. f) és 
i) pontjai]. 
BH1977. 32. Az értéknövelo költségek vonatkozásában a hibás szolgáltatás kijavítása elott csak megállapítási 
kereset indításának van helye [Ptk. 361. § (1) bek., Pp. 123. §, GKT 76/1973. sz.]. 

Intézkedések a keresetlevél alapján 

124. § (1) A bíróság a keresetlevelet nyomban, de legkésobb a bírósághoz érkezésétol számított harminc napon 
belül megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy nem kell-e azt a félnek hiánypótlásra visszaadni (95. §), 
nincs-e helye az ügy áttételének (129. §), illetoleg a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának (130. §), és 
a szükséges intézkedéseket megteszi. 

(2) A bíróság a keresetlevelet - hiánypótlási felhívás kiadását mellozve - idézés kibocsátása nélkül elutasítja, ha a 
jogi képviselovel eljáró fél keresetlevele nem tartalmazza a 121. § (1) bekezdésében foglaltakat, illetve, ha a jogi 
képviselo nem csatolta a meghatalmazását, vagy elmulasztották az eljárási illeték megfizetésére vonatkozó 
kötelezettség teljesítését. 

(3) Ha az (1)-(2) bekezdésben foglaltak megtételére nincs szükség, illetoleg a fél hiánypótlási kötelezettségének 
eleget tett és így a keresetlevél alkalmas a tárgyalás kituzésére, a bíróság az eljárás gyorsabb lefolytatása érdekében 
további intézkedéseket tehet a tárgyalás elokészítésére. Ilyen intézkedéseknek a tárgyalás kituzése elott, valamint az 
eljárás során szükség esetén bármikor helye van. 

(4) A bíróságnak a (3) bekezdésben foglaltak szerinti intézkedései különösen a következok: 
a) iratok beszerzése más hatóságtól vagy szervezettol; 
b) a gyermek tartása, elhelyezése, illetoleg a szüléssel kapcsolatos követelések iránti, továbbá az apaság és a 

származás megállapítására irányuló egyéb perekben - az ismeretlen helyen lévo alperes, anya, illetve gyermek 
tartózkodási helyének megállapítása érdekében - a bíróság elrendelheti az alperes, az anya, illetve a gyermek 
felkutatását [96. § (4)-(6) bek.]; 

c) elozetes bizonyítást folytathat le (207-211. §); 
d) ideiglenes intézkedést tehet (156. §); 
e) elrendelheti a felek tárgyaláson kívüli, egymás jelenlétében történo elozetes meghallgatását. 
(5) Ha a (3)-(4) bekezdésben foglalt intézkedések megtételével egyidejuleg a tárgyalási határnap kituzésére nem 

kerül sor, a bíróság - az intézkedés megtételekor - a keresetlevelet kézbesíti az ellenfél számára. 
A § rendelkezései azokat a teendoket és intézkedéseket nevesítik, amelyeket a bíróság a beérkezett keresetlevél 
alapján a tárgyalás elokészítése körében köteles megtenni. Az (1) bekezdés értelmében a bíróság eloször azt 
kell megvizsgálnia, hogy 
1. a benyújtott keresetlevél megfelel-e a törvényben erre eloírt követelményeknek. 
Ha nem, a bíróság a Pp. 95. §-a szerinti hiánypótlási eljárást folytatja le. A 2000. január 1. napját követoen 
indult ügyekben azonban egyes kellékhiányok a hiánypótlási eljárás mellozésével kötelezoen vonják maguk 
után a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának jogkövetkezményét. A (2) bekezdés új szabálya 
kizárólag a jogi képviselovel eljáró fél által eloterjesztett keresetlevél esetén, és akkor alkalmazandó, ha 
- az nem tartalmazza a Pp. 121. § (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban nevesített bármely adatot (az eljáró 
bíróságot; a felek, képviseloik nevét, lakóhelyét, perbeli állását; az érvényesíteni kívánt jogot, az annak 
alapjául szolgáló tényeket, valamint a bizonyítékok eloadását; határozott kereseti kérelmet; azokat az 
adatokat, amelyekbol a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható). E kötelezo tartalmi elemek közül - 
ahogy arra az új rendelkezést beiktató 1999. évi CX. törvény miniszteri indokolása is utal - a gyakorlatra 
hárul annak meghatározása, hogy az érvényesíteni kívánt jog alapjául szolgáló tényeloadások, illetve 
bizonyítékok eloadásának milyen terjedelmét tekinti elégségesnek ahhoz, hogy a keresetlevelet az érdemi 



tárgyalásra alkalmasnak ítélje. Az azonban biztosan elmondható, hogy ezeket a jogi képviselonek legalább 
olyan mértékig elo kell adnia a keresetlevélben, hogy annak alapján a bizonyítás megkezdése 
megtörténhessen. 
- a jogi képviselo nem csatolta a meghatalmazását, vagy 
- a kereseti illetéket nem rótták le. Ez utóbbi esetben nyilván nem utasítható el a keresetlevél idézés 
kibocsátása nélkül, ha abban a fél az illeték elozetes megfizetése alóli mentesség (költségmentesség, 
illetékfeljegyzési jog) megadása iránt határozott kérelmet terjesztett elo. Kérdéses azonban, hogy mi a helyes 
eljárás akkor, ha a jogi képviselovel eljáró fél a mentesség iránti kérelme elbírálásához szükséges 
igazolásokat egyidejuleg nem, vagy hiányosan csatolta. 
A (2) bekezdésnek a hiánypótlási eljárást mellozo rendelkezésébol kiindulva a Fovárosi Bíróság Polgári 
Kollégiuma e kérdésben akként foglalt állást, hogy ha a jogi képviselo a jogszabály [2/1968. (I. 24.) IM 
rendelet] által megkívánt nyilatkozatot és igazolásokat nem csatolta, úgyszintén akkor is, ha a csatolt 
nyilatkozat olyan alapveto hiányosságokban szenved, ami miatt kizárt annak érdemi elbírálása, a bíróságnak 
a keresetlevelet a hiánypótlási eljárás mellozésével idézés kibocsátása nélkül el kell utasítania. 
Ugyanígy jár el a bíróság akkor is, ha a fél a keresetlevélen az ot megilleto teljes személyes illetékmentesség 
tényére hivatkozással nem rótta le a kereseti illetéket, de az ehhez törvény által eloírt nyilatkozatot nem 
csatolta [Itv. 5. § (1) bekezdés c)-g) pontjai és (2)-(3) bekezdése]. 
A nemperes eljárásokban - ha jogszabály eltéroen nem rendelkezik, illetve az eljárás nemperes jellegébol más 
nem következik - a Pp. szabályait kell megfeleloen alkalmazni. [105/1952. (XII. 28.) MT rendelet 13. § (3)]. 
Ebbol következoen a (2) bekezdés rendelkezése a jogi képviselovel eljáró fél által kezdeményezett nemperes 
eljárásokban is irányadó. A fizetési meghagyásos eljárásban a kérelem eloterjesztésének feltételei között a 
törvény kifejezetten utal is a Pp. 121. §-ában foglaltakra [Pp. 315. § (1)]. 
2. a perre fennáll-e a hatásköre és illetékessége, illetve hogy 
3. nincs-e a perindítást kizáró törvényi ok [Pp. 130. § (1)]. 
A 2000. január 1. napja után indult ügyekben a törvény a keresetlevélnek a fentiek szerinti megvizsgálására 
határidot szab és kimondja, hogy azt a bíróság nyomban, de legkésobb a keresetlevél bírósághoz beérkezését 
követo 30 napon belül köteles elvégezni. Ez az új szabály a Pp. 2. § (1) bekezdésének érvényesülését kívánja 
biztosítani, kizárva azt a meg nem engedheto helyzetet, hogy a bíróság adott esetben több hónappal a 
keresetlevél benyújtása után tegye meg az elso intézkedést. 
A (3) bekezdés elokészíto intézkedések megtételére jogosítja fel a bíróságot annak érdekében, hogy az eljárás 
idotartamát lerövidítse. Ezek az intézkedések a tárgyalás eredményességét mozdítják elo. Ilyen intézkedéseket 
a bíróság nemcsak a keresetlevél beérkezését követoen, hanem a per folyamatban léte alatt bármikor tehet, ha 
az indokolt. A bíróság által megteheto elokészíto intézkedések közül a legjellemzobbeket példálózó 
felsorolással nevesíti a (4) bekezdés szabálya. Új rendelkezése e körben a törvénynek a 2000. január 1. napja 
után induló ügyekben alkalmazandó e) pontja, amely lehetové teszi, hogy a bíróság elozetesen, tárgyaláson 
kívül és egymás jelenlétében meghallgassa a feleket. 
E bekezdés b) pontjának szövegezését 2001. november 1. napjától kezdodo hatállyal módosította a 2001. évi 
XVIII. törvény 42. §-a. A módosítás nem az elozetes intézkedés érdemét, kizárólag annak elrendelési formáját 
érinti. Miután az ismeretlen helyen tartózkodó személy felkutatása a hivatkozott törvény alapján körözésnek 
minosül, ezért a bíróságnak végzéssel kell elrendelnie a fél felkutatását (lásd részletesen a Pp. 96. §-ához 
fuzött magyarázatot). 
2002. január 1. napjától lép hatályba - az ezt követoen induló ügyekre alkalmazandóan - a § új (5) 
bekezdésének rendelkezése. A Pp. 128. §-a értelmében a perindítás hatályai - amelyhez anyagi és eljárásjogi 
joghatások fuzodnek, s ezért annak idopontja a felperes számára nem közömbös - akkor állnak be, amikor a 
keresetlevelet a bíróság az ellenérdeku féllel közölte. A keresetlevél kézbesítésére a kituzött tárgyalásra 
idézéssel együtt kerül sor [Pp. 125. § (1)]. Azokban az esetekben, amikor a bíróság a jelen § (3)-(4) bekezdése 
szerinti olyan elokészíto intézkedést tesz, ami miatt a tárgyalás egyideju kituzésére még nem kerülhet sor, a 
keresetlevél közlése - és ekként a perindítás hatályainak beállása is - idoben eltolódik. Az ebbol fakadó 
joghátrányt küszöböli ki a törvény új rendelkezése, mely ilyen esetekben eloírja, hogy a bíróságnak a 
keresetlevelet az elokészíto intézkedése megtételével egyidejuleg az ellenérdeku fél részére kézbesítenie kell. 
BH2003. 460. A jogi képviselo meghatalmazását a védjegy törlése tárgyában hozott határozat 
megváltoztatása iránti kérelemhez is csatolni kell [1997. évi XI. tv. 77. § (6) bek., 79. §, Pp. 124. § (1) és (2) 
bek.]. 
BH2003. 377. A perfeljegyzés tárgyában a bíróságnak az erre irányuló kérelmet tartalmazó keresetlevél 
benyújtását követoen nyomban - a perindítás hatályának beállta elott - intézkednie kell. Ha a feltételek 
fennállnak, a per feljegyzése érdekében a földhivatalt meg kell keresnie [1997. évi CXLI. tv. 17. § (1) bek. j) 



pont, 64. § (1) bek. b) pont, Pp. 103. § (2) és (5) bek., 121. § (1) bek. b) pont, 124. § (2) bek., 128. §, 130. § 
(1) bek. i) és j) pont, 157. §]. 
BH2003. 240. I. Vadászterület ismételt haszonbérbe adása esetén a korábbi haszonbérlot megilleto elo-
haszonbérleti jogra vonatkozó rendelkezések értelmezése [1996. évi LV. tv. 12. § c) pont, 16. § (1) bek., (4) 
bek., 19. §, 20. §, 96. § (1) bek., 98. §, 99. § (3) bek., Ptk. 221. § (3) bek., Pp. 124. § (1) bek., 221. § (1) bek., 
239. §, 254. § (3) bek., Legf. Bír. PK. 9. sz. állásfogl.]. 
BH2003. 167. Az ARTISJUS Magyar Szerzoi Jogvédo Iroda Egyesület a közös jogkezelés körébe tartozó 
igényeket saját nevében, saját igényként érvényesíti a bíróság elott, ezért erre a jogérvényesítésre az 
illetéktörvény 60. §-ának (2) bekezdése nem alkalmazható. Az egyesület azonban - ha annak törvényi feltételei 
fennállnak - az illetéktörvény 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében személyes illetékmentességre lehet 
jogosult [Ptk. 61. §, 1989. évi II. tv. 3. § (1) bek., 1999. évi LXXVI. tv. 92. § (1) bek., 1990. évi XCIII. tv. (It.) 
5. § (1) bek. d) pont, (3) bek., 60. § (2) bek. i) pont, Pp. 124. § (2) bek.]. 
BH2003. 82. A keresetlevél a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján történo elutasításának nincs 
helye, ha a felperes megjelöli azt a jogot, amely szerint kereseti illetéket elozetesen nem kell lerónia [Pp. 69. 
§, 72. §, 124. § (2) bek., 130. § (1) bek. i) pont, 1990. évi XCIII. tv. 62. § (1) bek., 64. §, 6/1986. (VI. 26.) IM r. 
16. § c) pont]. 
BH1996. 334. Váltóügyekben az ún. bírói határidoket - a követelés privilegizált jellege folytán - úgy kell 
megállapítani, hogy azok ne lépjék túl a fél részérol az intézkedés megtételéhez szükséges idotartamot. A 
bíróság az általa megállapított határidot csak egyszer hosszabbítja meg [Pp. 103. § (3) bek., 104. § (1) bek., 
124. § (3) bek., 227. § (2) bek.]. 
BH1996. 284. A kárpótlási ügyben hozott jogeros határozat felülvizsgálatára a kárpótlásra jogosult 
lakóhelye szerinti megyei (fovárosi) bíróság illetékes, ha 1995. augusztus 29-ig a már benyújtott keresetlevél 
ügyében a bíróság nem tett intézkedést [1995. évi LX. tv. 30. § (5) bek., 33. § (5) bek., Pp. 124. § (1) bek., 128. 
§, 332. § (1) bek.]. 
BH1996. 171. A bíróság a felek kérelméhez általában kötve van, ezért ha a felperes keresetlevelet nyújt be a 
bírósághoz a felszámoló - és nem a felszámolásra kerülo cég - ellen, ezt hivatalból nem minosítheti 
kifogásnak, s ennek következtében azt a felszámolási eljárást végzo bírósághoz sem teheti át [1991. évi IL. tv. 
38., § (3) bek., 51. § (1) bek., Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 42. §, 124. § (1) bek., 126. §, 129. § (1) bek., 130. § (1) 
bek. b) pont, 156. § (3) bek., 157. § a) pont, Ptké. 26-29. §]. 
BH1992. 401. A magyar bíróság joghatóságát nem zárja ki az, hogy az alperes külföldi jogi személy [Pp. 29. 
§ (2) bek., 32. § (3) bek., 36. § (2) bek., 113. §, 124. §]. 
BH1987. 219. Önmagában azt a tényt, hogy az alperes a teljesítési segédje ellen keresetet indított, nem lehet 
úgy értékelni, hogy a felperes keresetét megalapozottnak ismerte el [Pp 124. § (1) bek., 149. § (2) bek., GK 3. 
sz.]. 
BH1986. 279. Ha az elso fokú bíróság a keresetlevelet a hiánypótlási kötelezettség elmulasztása miatt 
elutasította, az erre vonatkozó végzés elleni fellebbezés elbírálásánál a másodfokú bíróságnak vizsgálnia kell 
azt is, hogy a hiánypótlásra történt felhívás helyénvaló volt-e, mert elutasításának csak akkor lehet helye, ha a 
hiány olyan természetu, hogy az eljárás folytatását akadályozza, egyébként a beadványt a hiányos tartalma 
szerint kell elbírálni [Pp. 95. § (1) bek. 124. § (1) bek.]. 
BH1984. 35. Ha a bíróság a keresetlevelet nem utasította el idézés kibocsátása nélkül, mert csak a per 
tárgyalása során volt megállapítható, hogy a követelés nyilvánvalóan alaptalan vagy lehetetlen 
szolgáltatásra, illetoleg megállapításra irányul, nem a per megszüntetésének, hanem a kereset ítélettel való 
elutasításának van helye [Pp. 124. § (1) bek., 130. § (1) bek. i) pont, 157. § a) pont]. 
BH1982. 292. A bíróság tájékoztatási kötelezettsége keretében köteles gondoskodni arról is, hogy a jogi 
képviselet nélkül eljáró felperes helyesen válassza meg a perre illetékes bíróságot [Pp. 3. § (1) bek., 124. § (1) 
bek.]. 
BH1981. 195. II. A tartalmilag hiányos keresetlevél esetében a bíróság a tárgyalás elokészítése iránt 
intézkedhet. Az elokészítésre vonatkozó rendelkezések nem teljesítése nem szolgálhat alapul a keresetlevélnek 
idézés kibocsátása nélküli elutasítására [Pp. 95., 124. §, 130. § (1) bek. j) pont]. 

A tárgyalás kituzése 

125. § (1) A bíróság legkésobb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követo harminc napon belül 
intézkedik a tárgyalási határnap kituzésérol, mely határnapra a feleket a keresetlevél, illetoleg a 94. § értelmében 
készült jegyzokönyv másolatának egyideju kézbesítése mellett megidézi. Ha a keresetlevél csak a bíróság 



intézkedése alapján válik alkalmassá a tárgyalás kituzésére (124. §), a tárgyalás kituzésére eloírt határido kezdo 
idopontját ettol az idoponttól kell számítani. 

(2) A tárgyalást úgy kell kituzni, hogy a keresetlevélnek az alperes részére való kézbesítése a tárgyalás napját 
legalább tizenöt nappal, munkaviszonyból származó, a gyermek tartására, illetve az apaság megállapítására irányuló, 
valamint a gazdasági társaság tagjának kizárása iránti perben a tárgyalás napját legalább nyolc nappal, váltóperben 
pedig legkésobb három nappal megelozze. A tárgyalási idoközt az elnök sürgos esetben megrövidítheti. 

(3) A tárgyalást - a (2) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével - úgy kell kituzni, hogy az elso 
tárgyalási nap a keresetlevélnek a bírósághoz érkezését követoen legkésobb négy hónapon belül megtartható legyen, 
kivéve, ha a törvény a határido kezdo idopontját illetoen eltéro idopontot határoz meg. A tárgyalási határnap azonban 
ebben az esetben sem tuzheto ki a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétol számított kilencedik hónapnál késobbi 
idopontra. A tárgyalási idopontra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a fél részére a tárgyalásra szóló 
idézést külföldre kell kézbesíteni és a kézbesítéshez szükséges ido a tárgyalás határidon belüli megtartását nem teszi 
lehetové. 

(4) Váltóperben a bíróság soron kívül jár el. A tárgyalást legkésobb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétol 
számított nyolcadik napra kell kituzni. 

(5) A tárgyalást rendszerint a bíróság hivatalos helyiségébe kell kituzni, fontos okból azonban a tárgyalás más 
helyre is kituzheto. 

A tárgyalás kituzésével kapcsolatos korábbi törvényi rendelkezéseket az 1999. évi CX. törvény 22. §-a - a 
2000. január 1. napját követoen indult ügyekben alkalmazandóan - újra szabályozta, s egyúttal a per ésszeru 
határidon belül történo befejezésének követelményét szem elott tartó törvényi határidok beiktatásával - és nem 
csak a jelen §-t érintoen - kiegészítette. Az új határidokre vonatkozó szabályok azonban csak 2003. január 1. 
napjával lépnek hatályba, s azt a hatálybalépést követoen indult ügyekben kell alkalmazni [1999. évi CX. 
törvény 165. § (9)]. Ezek az új szabályok nem csak azt teszik a bíróság kötelességévé, hogy a keresetlevél 
beérkezésétol (hiánypótlás esetén a hiány pótlásától) számított 30 napon belül tuzze ki a tárgyalás 
határnapját, de eloírják azt a leghosszabb idotartamot is, amelyen belül kell a bíróságnak a határnapot 
meghatároznia. Így: 
- az elso tárgyalásra a keresetlevél beérkezésétol számított 4 hónapon belül sor kell, hogy kerüljön. Ha a 
bíróság a keresetlevelet hiánypótlásra adta vissza, vagy elokészíto intézkedést tett (Pp. 124. §), a hiány 
pótlásának megtörténtétol, illetve az intézkedés megtételétol számít a határido, de ilyenkor sem tuzheto ki az 
elso tárgyalás olyan idopontra, amely a keresetlevél beérkezésétol számított 9 hónapot meghaladó idopontra 
esik. 
Kivételt képez e szabály alól - a váltóperekre eltéroen rendelkezo (4) bekezdésen túl - az az eset, amikor az 
idézést külföldre kell kézbesíteni. A nemzetközi vonatkozású ügyek intézésérol szóló 8001/1995. (IK 8.) IM 
tájékoztató 27. pontja rendelkezik a külföldi kézbesítés lebonyolításához eloreláthatólag szükség ido 
mértékérol, mégpedig a gyakorlatban szerzett tapasztalok alapján. Ez az idotartam a külföldi bírósággal való 
közvetlen érintkezés esetén 3 hónap; postai kézbesítés esetén 4 hónap; az Igazságügyi minisztériumon 
keresztül történo kézbesítés esetén 5, 6 illetve 9 hónap attól függoen, hogy a megküldésre közvetlenül, vagy 
diplomáciai úton kerül-e sor, illetve hogy ez utóbbi esetben európai vagy azon kívüli országba történik-e a 
megküldés. A jogsegélyegyezmények egyes esetekben a kézbesítendo irat fordításának csatolását is 
megkövetelik, ezért ilyenkor a fordítás várható idotartamát is számításba kell venni. A fenti rendelkezésekbol 
kitunoen a külföldi bírósággal közvetlen érintkezés útján történo külföldi kézbesítés esetére a kivételes szabály 
nem vonatkozik, hiszen ekkor a négy hónapos idotartam betartható. 
- a folytatólagos tárgyalást a bíróságnak az elhalasztott tárgyalástól számított négy hónapon belüli 
határnapra, 
- a másodfokú eljárásban pedig a tárgyalást az iratok beérkezésétol számított 4 hónapon belüli idopont 
meghatározásával kell kituzni. 
A tárgyalás idopontjának kituzésekor a bíróságnak figyelembe kell vennie a tárgyalási idoköz törvényi 
határidejének biztosítását is. A (2) bekezdésben szabályozott tárgyalási idoköz az elso tárgyalásra szóló 
idézésnek és keresetlevélnek az alperes részére történt tényleges kézbesítése és a tárgyalás napja közötti 
idotartam, melynek célja annak biztosítása, hogy az alperes a tárgyalásra felkészülhessen. A tárgyalási 
idoköz a 2000. január 1. napját követoen indult ügyekben - a külön nevesített pertípusok kivételével - 15 nap. 
8 napos törvényi tárgyalási idoköz érvényesül a munkaviszonyból származó, a gyermek tartására, az apaság 
megállapítására, és a gazdasági társaság tagjának kizárására irányuló perekben. Váltóperben a tárgyalási 
idoköz 3 nap. 
Azokban a perekben, amelyek 2000. január 1. napján már hatályban voltak, a törvénynek az 1999. december 
31. napján hatályos korábbi Pp. 126. § (1) bekezdésének rendelkezését kell továbbra is alkalmazni. E korábbi 



szabály a tárgyalási idoköz általános mértékét 8 napban, a külön nevesített valamennyi pertípusra - 
amelyekben módosítás nem történt - irányadóan pedig 3 napban határozta meg. 
A bíróság a törvényi határido meghosszabbítására nem jogosult, azonban a tárgyalási idoközt sürgos esetben 
megrövidítheti. Az erre vonatkozó döntését a bíróságnak az idézo végzésben a felekkel közölnie kell. A 
másodfokú eljárásban azonban a 15 napos tárgyalási idoköz megrövidítésére nincs lehetoség [Pp. 243. § (2)]. 
A tárgyalási idoköz betartottságát a bíróság ellenorizni köteles. A tárgyalási idoköz leteltének hiányában a 
tárgyalást el kell halasztani, ha azon az alperes nem jelent meg. Ha azonban az alperes a tárgyaláson 
megjelent, és a tárgyalási idoköz be nem tartásának ismeretében a tárgyalás elhalasztását nem kéri, annak 
megtartásának nincs akadálya. 
Amennyiben a keresetlevél kézbesítése hirdetmény útján történik, a tárgyalási idoköz betartottsága 
szempontjából a kezdo nap a hirdetménynek a bíróság hirdetotábláján történt kifüggesztést követo tizenötödik 
napja, mert a Pp. 102. § (5) bekezdése alapján azt ekkor kell kézbesítettnek tekinteni. 
A § (4) bekezdése a 2000. január 1. napján folyamatban lévo perekben továbbra is alkalmazandó Pp. 124. § 
(3) bekezdésével azonosan a váltóperekben a bíróság soronkívüli eljárását, és az elso tárgyalás idopontjának 
a keresetlevél beérkezését követo nyolc napon belüli kituzését kötelezoen írja elo. 
A Pp. 126. §-ának (2) bekezdésében foglalt korábbi törvényi rendelkezést helyezte el az 1999. évi CX. törvény 
a § (5) bekezdésében. Ennek értelmében a tárgyalás helye rendszerint a bíróság hivatalos helyisége. Fontos 
okból azonban a tárgyalás kituzheto más helyre is. Így például helyszíni tárgyalás kituzését teheti szükségessé 
az egy helyen elérheto a tanúk nagy száma, illetve a helyszíni tárgyalással egybekötött szemle megtartása. 
A bíróság a területén, székhelyén kívül teljesítendo cselekményeket általában megkeresés útján foganatosítja 
(Pp. 44. §), azonban nincs akadálya annak sem, hogy más bíróság területén eljárjon, ha ezt sürgosség, vagy 
más fontos érdek indokolja, illetve ha ez a területének határán foganatosítandó cselekményhez szükséges. A 
területen kívüli eljárás esetén az illetékes bíróságot értesíteni kell, és e bíróság a megkeresés alapján 
segédkezni köteles (lásd a Pp. 44. §-ához fuzött magyarázatot). 
A tárgyalás más helyen történo megtartását a bíróság végzéssel rendeli el. E végzés ellen fellebbezésnek nincs 
helye, tekintettel arra, hogy a végzés ún. pervezeto végzésnek minosül [Pp. 233. § (3) b)]. 
BH2002. 416. Bányaszolgalmi jog alapítása miatt megállapított kártalanításról szóló közigazgatási határozat 
felülvizsgálata iránt indult perben a szolgalmi jog jogosultjának perben állása szükséges [Ptk. 171. § (1) bek., 
1994. évi XLI. tv. 4. § (1) és (2) bek., 15. §, 1976. évi 26. tvr. 19. § (2) bek., 1993. évi XLVIII. tv. 38. § (3) 
bek., 1/1977. (IV. 6.) NIM r. 65 § (2) bek., Pp. 96. § (2) bek., 125. § (1) bek.] 
BH2001. 392. II. A felszámolási eljárásban a meghallgatás kituzése csak lehetoség, annak elrendelése a 
bíróság mérlegelésétol függ [Cstv. 6. § (2) bek., Pp. 113. §, 125. § (2) bek.]. 
BH1995. 162. I. A per folyamán jogutód nélkül megszunt gmk volt tagjaival szemben a per "folytatásánál" 
követendo eljárás [Pp. 125. § (1) bek., 99. § (3) bek., 43/1953. (VIII. 20.) MT r. 2. § (2) bek., 8. § (1) bek., 9. § 
(2) bek.]. 
BH1995. 101. I. Kézbesítési szabályok alkalmazása kereset kiterjesztése esetén [Pp. 99. § (3) bek., 125. § (1) 
bek., 252. § (2) bek., 43/1953. (VIII. 20.) MT r. 9. § (2) bek.]. 
BH1993. 113. A cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárás során keletkezett iratokat az eljárás során 
panaszolt határozatot hozó cégnek is kézbesíttetni tartozik, lehetoséget adva az észrevételei megtételére [Pp. 
125. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. 25. § (1) bek.]. 
BH1992. 341. A felperes részérol a tárgyaláson - amelyrol az alperes a szabályszeru idézés ellenére 
távolmaradt - eloterjesztett keresetváltoztatást az alperessel közölni kell. Ennek elmaradása és a változtatott 
keresetnek megfelelo határozathozatal lényeges eljárási szabálysértést jelent, és a határozat hatályon kívül 
helyezését eredményezheti [Pp. 125. § (1) bek., 139. §, 146. § (1) bek.]. 
BH1990. 122. A munkaügyi bíróság intézkedése folyamatban levo perben ugyanazon ügyben benyújtott újabb 
keresetlevél esetén [Pp. 125. § (1) bek., 128. §, 130. § (1) bek. d) pont, 157. § a) pont, 158. § (1) bek., 229. §]. 
BH1990. 36. Ha a felperes idézése nem volt szabályszeru, és a munkaügyi bíróság a távollétében folytatott le 
bizonyítást, és hozott határozatott, a határozata törvénysérto [Pp. 125. § (1) bek., 135. § (1) bek.]. 
BH1989. 63. A Muvészeti Alap által indított perben az alperes viszontkeresetet emelhet. A viszontkereseti 
követelésben azonban csak a Muvészeti Alap által érvényesített igény jogosultját lehet marasztalni [43/1983. 
(XI. 20.) MT sz. r. 2. §. (3) bek., Pp 49. §. (4) bek., 125. §. (2) bek., 147. §. (1) bek.]. 
BH1987. 360. Az alperes kello idoben érkezett, de az iratokhoz a bírósági meghagyás kibocsátása után 
szerelt írásbeli védekezését nem ellentmondásnak, hanem igazolási kérelemnek kell tekinteni. Az idézéssel 
kapcsolatos adminisztratív hiba orvoslásának módja [Pp. 125. § (4) bek., 136. § (2) bek., 136/A. §, 137. §, PK 
172. sz.]. 



BH1987. 183. Ha a fél idézése nem volt szabályszeru, távollétében a munkaügyi bíróság nem hozhat 
határozatot [Pp 125. § (1) bek., 135. § (1) bek., 274. § (1) bek., 355. § (1) bek.]. 
BH1985. 389. II. Bírósági meghagyást nem lehet kibocsátani, ha kétséges, hogy az alperes az elso 
tárgyalásra szóló idézéssel együtt a keresetlevelet is megkapta [Pp. 125. §, 136. § (2) bek.]. 
BH1985. 83. I. A dolgozó által a baleset üzemi jellegének társadalombiztosítási szempontból való 
megállapítása iránt indított pernek a munkáltató nem lehet alperese [1975. évi II. tv. 115. § (1) bek. a) pont, 
17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 252., 256. §, Pp. 121. §, 125. § (1) bek.]. 
BH1980. 359. I. A szabályszeruen meg nem idézett fél távollétében a munkaügyi bíróság elotti eljárásban 
sincs helye a tárgyalás megtartásának. A tárgyalás csak a szabályszeruen megidézett felek távollétében 
tartható meg [Pp. 99. § (3) bek., 125. § (1) bek., 135. § (1) bek., 349. § (1) bek., 355. § (1) bek.]. 
BH1979. 45. I. Ha a perben meghatalmazott által képviselt fél a perújítási kérelmét személyesen terjesztette 
elo és a munkaügyi bíróság a perújítási kérelem tárgyalására csak a meghatalmazottat idézte meg, a 
meghatalmazott távolmaradása nem szolgálhat alapul a perújítási kérelem hivatalból való elutasítására [Pp. 
70. § (2) bek., 125. §, 135. § (1) bek., 266. §, 359. § (1) bek.]. 
BH1977. 118. Tartós jogviszony módosítására irányuló keresetben nem elegendo a szerzodéskötést követoen 
beállott általános körülményre (pl. árszínvonalváltozásra) utalni, hanem annak a szerzodésre gyakorolt 
hatását konkretizálni is kell [Ptk. 241. §, Pp. 125. § (1) bek., 376. §, GKT 107/1973. sz.]. 

Idézés a per tárgyalására 

126. § (1) A bíróság a per tárgyalására megidézi azt, akinek igénye érvényesítése iránt az ügyész, illetve külön 
jogszabállyal erre feljogosított szervezet pert indított. 

(2) Az idézésben (96. §) figyelmeztetni kell a feleket, hogy a tárgyaláson - ha nem személyesen jelennek meg - 
csak a 67. §-ban megjelölt meghatalmazottal képviseltethetik magukat. Az elso tárgyalásra szóló idézéshez csatolni 
kell a keresetlevél egy példányát (másolatát), ha annak kézbesítésére korábban még nem került sor. 

(3) A feleket az idézésben fel kell hívni, hogy az ügyre vonatkozó okiratokat a tárgyalásra hozzák magukkal, az 
alperest pedig arra is figyelmeztetni kell, hogy a kereseti kérelemre legkésobb a tárgyaláson nyilatkoznia kell, s elo 
kell adnia a védekezésének alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait, az ügyre vonatkozó okiratait pedig be is 
kell mutatnia. Az idézésben arra is utalni kell, hogy az alperes a nyilatkozatát már a kituzött határnap elott 
benyújthatja vagy jegyzokönyvbe mondhatja [94. § (4) bek.]. Az írásbeli nyilatkozat másodpéldányát, illetoleg az 
arról készített jegyzokönyv másolatát a bíróság a felperesnek haladéktalanul kézbesíti, ha pedig erre már nincs 
elegendo ido azt a tárgyaláson adja át. 

(4) Ha az ügy körülményei azt indokolják, így ha a 124. § (3)-(4) bekezdésében foglalt intézkedés megtételére van 
szükség, a bíróság az idézésben a (3) bekezdésben megjelölt alperesi nyilatkozat megtételére határidot állapít meg. A 
határido nem lehet kevesebb tizenöt napnál. A bíróság ezt követoen - ha a tárgyalási határnapig rendelkezésre álló 
ido ezt lehetové teszi - a felperest tizenöt napos határidovel az alperesi nyilatkozatban foglaltakra vonatkozó 
álláspontjának közlésére hívja fel. 

A per tárgyalására idézés jelen §-ának rendelkezéseit az 1999. évi CX. törvény 2000. január 1. napjával 
léptette hatályba. Az ekkor már folyamatban levo ügyekben a megelozoen hatályos Pp. 125. §-ának 
rendelkezéseit - melyek tartalmukban a jelen § (4) bekezdését kivéve megegyeznek a hatályos szabályokkal - 
kell továbbra is alkalmazni. 
Az (1) bekezdés rendelkezése a Pp. 64. § (4) bekezdésének szabályából ered. Ennek értelmében a perben 
félként vesz rész az a személy, akinek igénye érvényesítése érdekében az ügyész, vagy jogszabály által erre 
feljogosított szervezet pert indított. A tárgyalásra ezért a bíróságnak nem csak a feleket [Pp. 125. § (1)], 
hanem az anyagi jogi jogosultat is idéznie kell. 
Az idézés tartalmáról a törvény nem csak e §-ban rendelkezik. Annak általános kellékét a Pp. 96. § (1) 
bekezdése, az abban kötelezoen közlendo figyelmeztetést pedig a Pp. 96. § (2) bekezdése szabályozza. A jelen 
§ (2) és (3) bekezdése az idézésben közlendo tájékoztatásnak és figyelmeztetésnek további kötelezo eseteit 
nevesíti, tételes felsorolással. 
Általános szabályként az alperesnek a keresetre az elso tárgyaláson kell nyilatkoznia, ekkor kell 
eloterjesztenie a védekezését, az azt alátámasztó tények és bizonyítékok eloadásával. Ez alól kettos kivételt 
szabályoz a törvény. A (3) bekezdés értelmében az alperesnek lehetosége van arra, hogy a keresetlevére a 
tárgyalást megelozoen már nyilatkozzon. A (4) bekezdés új szabálya pedig a bíróságot jogosítja fel arra, hogy 
az alperest e nyilatkozata megtételére az idézo végzésben 15 napnál nem rövidebb határido megjelölése 
mellett hívja fel. A törvény értelmében erre akkor kerülhet sor, ha a bíróság az eljárás gyorsabb lefolytatása 
érdekében kíván intézkedést tenni [Pp. 124. § (3) - (4)]. 



Bár a Pp. 125. § (1) bekezdése az idézéssel együtt a keresetlevél kézbesítésének kötelezettségét is eloírja, e 
rendelkezést a törvény ehelyütt megismétli. Ha a törvény külön rendelkezése alapján a keresetlevelet már 
megelozoen az alperesnek kézbesíteni kellett, értelemszeruen az elso tárgyalásra idézéshez azt a bíróságnak 
ismét nem kell csatolnia. Így például ha a felperes a keresetlevelet nem az illetékes bírósághoz nyújtotta be, az 
áttételt elrendelo végzéssel együtt a bíróság a keresetlevelet is kézbesíti [Pp. 129. § (1)]. A perre illetékes 
bíróságnak ezért az elso tárgyalásra csak idéznie kell az alperest. Ugyanígy jár el a bíróság a 2002. január 1. 
napja után indult ügyekben akkor, ha a tárgyalás kituzése elott tett elokészíto intézkedésével egyidejuleg a 
keresetlevelet már kézbesítette [Pp. 124. § (5)]. 
A keresetlevél kézbesítésének elmaradása esetén a tárgyalást az alperes kérelmére a bíróságnak ez okból el 
kell halasztania [Pp. 151. § (1)]. Ha kétséges, hogy az alperes az elso tárgyalásra szóló idézéssel együtt 
kézhez kapta-e a keresetlevelet, bírósági meghagyás kibocsátására sem kerülhet jogszeruen sor. 
Ha a bíróság úgy hoz ítéletet, hogy a keresetlevél kézbesítése az alperes részére nem történt meg, az olyan 
lényeges eljárási szabálysértés, mely az ítélet hatályon kívül helyezését vonja maga után [Pp. 252. § (2)]. 
BH1996. 171. A bíróság a felek kérelméhez általában kötve van, ezért ha a felperes keresetlevelet nyújt be a 
bírósághoz a felszámoló - és nem a felszámolásra kerülo cég - ellen, ezt hivatalból nem minosítheti 
kifogásnak, s ennek következtében azt a felszámolási eljárást végzo bírósághoz sem teheti át [1991. évi IL. tv. 
38., § (3) bek., 51. § (1) bek., Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 42. §, 124. § (1) bek., 126. §, 129. § (1) bek., 130. § (1) 
bek. b) pont, 156. § (3) bek., 157. § a) pont, Ptké. 26-29. §]. 
BH1991. 336. A másodfokú bíróságnak a fellebbezési tárgyalást úgy kell kituznie, hogy a fellebbezést az 
ellenérdeku fél a tárgyalást megelozo tizenöt napon belül kézhez vegye. E határido sürgos esetben sem 
rövidítheto le [Pp. 126. § (1) bek., 243. § (2) bek., 244. § (2) bek.]. 
BH1987. 255. Az idézo végzés kézbesítésétol a tárgyalás idopontjáig számított 8 napos idoköz rendeltetése az, 
hogy az érdekelt fél a vele közölt adatok birtokában a tárgyalásra felkészülhessen. A kituzött tárgyalásnak 
újabb idopontra való elhalasztása esetén nem szükséges az említett idoköz betartása, mert annak ilyen esetben 
nincs jelentosége [Pp 126. § (1) bek.]. 

A szóbeli kereset azonnali tárgyalása.  
 Egyezségi kísérletre idézés 

127. § (1) Ha a kereset jegyzokönyvbe mondása (94. §) alkalmával a felperessel együtt a bíróság elott az alperes is 
megjelenik, a bíróság a felek kérelmére a tárgyalást nyomban megtartja. Ebben az esetben a keresetet a tárgyalási 
jegyzokönyvbe kell foglalni, és azt a bíróság illetékességének hiánya miatt - a kizárólagos illetékesség esetét kivéve - 
elutasítani vagy más bírósághoz áttenni nem lehet. Ha a bíróság a perre illetékes, de az alperes a kereset 
jegyzokönyvbe mondása alkalmával nincs jelen, a tárgyalásra az elozo rendelkezések szerint azonnal határnapot kell 
kituzni, s arra a felperest szóval meg kell idézni. 

(2) Keresetindítás elott a perre hatáskörrel bíró és illetékes helyi bíróság elott egyezségi kísérletre idézést lehet 
kérni. Az idézést kéro félnek a határnapot szóval is tudtára lehet adni. A létrejött egyezséget jegyzokönyvbe kell 
foglalni, és a jóváhagyásra a 148. §-t kell alkalmazni. 

(3) Ha mind a két fél megjelent, de az egyezség nem jött létre, a bíróság a felperes kívánságára a keresetet 
jegyzokönyvbe foglalja. A további eljárásra az (1) bekezdés az irányadó. 

(4) Ha az egyezségi kísérletre kituzött határnapon az idézést kéro fél nem jelent meg, vagy az ellenfél kívánatára 
keresetét nem adja elo, ot az ellenfél kérelmére az okozott költségben el kell marasztalni. Ha pedig az ellenfél nem 
jelent meg, az eljárás költségét a megindítandó per költségéhez kell számítani. 

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell megfeleloen alkalmazni akkor is, ha a felek idézés nélkül, 
egyezségkötés céljából jelennek meg a bíróság elott. 

A Pp. 127. § négy eljárásjogi intézményt szabályoz, melyek közül azonban személyállapotra vonatkozó 
perekben egyik sem alkalmazható. 
l. Szóbeli kereset azonnali tárgyalása 
Jogszabályban írt három konjunktív feltétel fennállása esetén alkalmazható. Bármely bíróság illetékes, 
kivételt a kizárólagos illetékesség képez. Illetékesség hiánya miatt nem lehet helye sem elutasításnak sem 
áttételnek. 
2. Szóbeli kereset alapján a tárgyalás azonnali kituzése 
Feltétele a kereset bíróság elotti jegyzokönyvbe mondása és feltétele a bíróság illetékessége is. A Pp. 124. § 
(1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések ilyenkor megfeleloen irányadóak. Ebben az esetben a felperes 
idézése a tárgyalásra szóban, az alperes idézése az általános szabályok szerint írásban történik. 



3. Egyezségi kísérlet 
Az erre irányuló kérelmet csak a perre egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo helyi bíróságnál 
(megyei bíróságnál nem) lehet benyújtani, vagy jegyzokönyvbe mondani. Az idézést kéro félnek a határnapot 
szóval is tudtára lehet adni. 
Ha a kituzött határnapon mindkét fél megjelent és az egyezséget megkötötték, azt jegyzokönyvbe kell foglalni 
és a jóváhagyás tekintetében a Pp. 148. §-a alapján kell eljárni. Tekintettel arra, hogy az egyezségi kísérlet 
iránt a felek nem keresetet, hanem kérelmet terjesztenek elo, az eljárásra a nem peres eljárás szabályai 
irányadóak. 
Ha a felek megjelentek ugyan, de közöttük az egyezség nem jött létre, a keresetet a kérelmezo fél - a felperes - 
kívánságára jegyzokönyvbe kell foglalni, s ilyenirányú kérelem esetén a szóbeli kereset azonnali tárgyalására 
kerülhet sor. 
4. Amennyiben a felek egyezségkötés céljából jelennek meg a bíróság elott az egyezséget jegyzokönyvbe kell 
foglalni, a jóváhagyásra a Pp. 148. §-ában írtak, az eljárásra a Pp. 127. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak 
irányadóak. 
BH2003. 244. Egyezségi kísérletre idézést csak helyi bíróság elott lehet kérni, kizárólag abban az esetben, ha 
az ügy elbírálására illetékes helyi bíróságnak hatásköre van az - egyezségkötés hiányában perré alakuló - 
eljárás lefolytatására is [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 127. § (2) bek., 129. § (1) bek., 258. § (1) bek.]. 

A perindítás hatályainak beállása 

128. § A perindítás hatályai a keresetnek, illetoleg a viszontkeresetnek (147. §) az ellenféllel való közlésével 
állanak be. 

A perindítás és a keresetlevél beadásának jogi hatásai nem azonosak. A keresetlevél benyújtásának 
joghatásairól lásd a Pp. 121. §-ához fuzött magyarázatot. 
A perindítás joghatásai akkor állnak be, amikor az alperes - viszontkereset esetében a felperes - abba a 
helyzetbe kerül, hogy tudomást szerez a keresetrol, illetve a viszontkeresetrol. Ezzel az eljárás már 
kétoldalúvá válik, s a perindítás joghatásai állnak be, melyek részben anyagi jogi, részben eljárásjogi 
jelleguek. 
Anyagi jogi joghatás például az, hogy szerzodés megtámadásával egyenrangú a megtámadást tartalmazó 
keresetnek az ellenféllel történt közlése. A jóhiszemu birtokos a kereset közlését követoen már nem szerzi meg 
a tulajdonjogot a dolog elvált termékein, terményein és szaporulatán [Ptk. 125. § (3)]. Felmondás, elállás 
gyakorlása esetén a kereset közlése az egyoldalú jognyilatkozatot pótolja, kivéve, ha azok közlése tekintetében 
az anyagi jogi rendelkezés eltérést tartalmaz. Amennyiben valamelyik jogosult - hitelezoi egyetemlegesség 
esetén - a teljesítés iránt pert indított, a kötelezett a per jogeros befejezéséig a teljesítés a többi jogosult 
irányában megtagadhatja [Ptk. 335. § (4)]. 
Az eljárási jogi joghatások közül a legfontosabb, hogy beáll a perfüggoség. [lásd a Pp. 130. § (1) bekezdés d) 
pontjához fuzött magyarázatot]. Megkezdodik a tárgyalási idoköz [Pp. 126. § (1)]. Rögzítodik az illetékesség 
vagylagos illetékesség esetén, azaz a felperest a vagylagos illetékesség alapján megilleto választási joga 
megszunik (BH1985. 270.). Házassági per esetén rögzítodik az a bíróság, mely elott ugyanarra a házasságra 
vonatkozó újabb házassági per és - értékhatárra tekintet nélkül - házassági vagyonjogi per indítható (Pp. 277. 
§). Lehetoség nyílik - a Pp. 152. § (2) bekezdése alapján - a per tárgyalásának felfüggesztésére. Megszunik a 
lehetosége a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának (BH1978. 139., BH1981. 195.). 
A csodeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény azonban az 
igény bíróság elotti érvényesítését nem köti a perindítás hatályainak beállásához. Ehhez képest amennyiben a 
keresetindítás vagy a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem eloterjesztése a felszámolási eljárás 
közzététele elott történt, a követelést akkor is polgári perben kell elbírálni, ha a felszámolási eljárást a 
perindítás hatályainak beállta elott közzétették (BH1993. 257.). 
A tárgyalásra történt szabályszeru idézés kézbesítésének hiányában a perindítás hatályai nem állnak be 
(BH1984. 418.). 
A perindítás joghatásai elenyésznek akkor, ha a bíróság a pert megszünteti (Pp. 157. §), vagy a per szünetelés 
folytán megszunik [Pp. 137. § (3), Pp. 255. §]. 
A felperes fenntarthatja a perindítás joghatásait, ha a megszüntetés jogerore emelkedését követo 30 napon 
belül keresetlevelét újból benyújtja, vagy követelését egyéb úton szabályszeruen érvényesíti [Pp. 161. § (1)]. 
BH2003. 377. A perfeljegyzés tárgyában a bíróságnak az erre irányuló kérelmet tartalmazó keresetlevél 
benyújtását követoen nyomban - a perindítás hatályának beállta elott - intézkednie kell. Ha a feltételek 
fennállnak, a per feljegyzése érdekében a földhivatalt meg kell keresnie [1997. évi CXLI. tv. 17. § (1) bek. j) 



pont, 64. § (1) bek. b) pont, Pp. 103. § (2) és (5) bek., 121. § (1) bek. b) pont, 124. § (2) bek., 128. §, 130. § 
(1) bek. i) és j) pont, 157. §]. 
BH2003. 37. A perindítás hatályai a keresetnek illetoleg a viszontkeresetnek az ellenféllel való közlésével 
állanak be. Ebbol következoen a bíróságnak a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítania, ha 
megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt - akár 
ugyanazon bíróság, akár más bíróság elott - per van folyamatban [Pp. 128. §, 147. §, 130. § (1) bek. d) pont, 
157. § a) pont]. 
BH1999. 182. A per megszüntetésére csak a perindítás hatályának beállta után van lehetoség, azt megelozoen 
csak a keresetlevél idézés kibocsátása nélkül történo elutasítására kerülhet sor, ha annak valamelyik feltétele 
fennáll [Pp. 128. §, 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont]. 
BH1996. 284. A kárpótlási ügyben hozott jogeros határozat felülvizsgálatára a kárpótlásra jogosult 
lakóhelye szerinti megyei (fovárosi) bíróság illetékes, ha 1995. augusztus 29-ig a már benyújtott keresetlevél 
ügyében a bíróság nem tett intézkedést [1995. évi LX. tv. 30. § (5) bek., 33. § (5) bek., Pp. 124. § (1) bek., 128. 
§, 332. § (1) bek.]. 
BH1995. 594. Ha a per a szünetelés után kérelemre új számon folytatódott, nem keletkezett új ügy, ezért - 
amennyiben a perindítás hatályai már 1993. január hó 1. napja elott beálltak - a bíróság hatáskörének 
megállapítására az 1993. január 1-je elott hatályos rendelkezések az irányadók [Pp. 23. § (1) bek., 128. §, 
1992. évi LXVIII. tv. 28. § (4) bek.]. 
BH1993. 257. Amennyiben a keresetindítás vagy a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemnek a 
bírósághoz való eloterjesztése a felszámolási eljárás közzététele elott megtörtént, a követelést akkor is a 
polgári perben kell elbírálni, ha a felszámolási eljárást a perindítás hatályainak beállása elott közzétették 
[Pp. 128. §, 1986. évi 11. tvr.  17. § (4) bek.]. 
BH1990. 122. A munkaügyi bíróság intézkedése folyamatban levo perben ugyanazon ügyben benyújtott újabb 
keresetlevél esetén [Pp. 125. § (1) bek., 128. §, 130. § (1) bek. d) pont, 157. § a) pont, 158. § (1) bek., 229. §]. 
BH1989. 494. A felperes (jogosult) köteles a keresetlevélben (a fizetési meghagyás kibocsátása iránti 
kérelmen) az alperes (kötelezett) pontos címét megjelölni. Ez a kötelezettség a kötelezett esetleges 
címváltozásával kapcsolatban is fennáll. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha - bár észlelnie kellett a 
keresetlevél kézbesítésének akadályát - e kötelezettséget figyelmen kívül hagyva hoz ítéletet [Pp 128. § 372. § 
(2) bek. b) pont, 380. § (3) bek., 10/1973. (XII. 30) IM r.]. 
BH1987. 25. Ha a per során válik megállapíthatóvá, hogy annak a tárgyában már jogeros ítéletet hoztak, 
nem a kereset elutasításának, hanem a per megszüntetésének van helye [Pp. 128. §, 130. § (1) bek. d) pont, 
157. § a) pont, 229. § (1) bek.]. 
BH1985. 270. II. A keresetnek az ellenféllel való közlésével a perindítás hatályai beállnak. A perindítás 
eljárásjogi hatásainak egyike az illetékesség rögzítodése vagylagos illetékesség esetén. A felperest megilleto 
szabad bíróságválasztási jog a kereset közlésével megszunik [Pp. 128. §]. 
BH1984. 418. A bírósági tárgyalásra való szabályszeru idézés kézbesítésének hiányában nem állnak be a 
perindítás hatályai, ezért ilyen esetben nem érvényesülhet az a rendelkezés, amely szerint a tárgyalás 
megtartását, illetoleg a határozathozatalt a felek távolléte nem gátolja [Pp. 96. § (1) bek., 128. §, 380. § (3) 
bek.]. 
BH1984. 34. Nem lehet a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítani, ha azt a bíróság már 
kézbesítette az alperes részére [Pp. 128. §, 130. § (1) bek.]. 
BH1981. 319. II. Ha a házastársak a házasság felbontását egyezo akaratnyilvánítással kérik, de a közös lakás 
használata kérdésében történt megegyezésük jogszabálysérto, a bíróságnak e tekintetben az egyezség 
jóváhagyását meg kell tagadnia és a szükséges tényállás felderítése után ítélettel kell döntenie a 
lakáshasználat tárgyában is [Csjt. 18. §, Pp. 128. § (2) bek.]. 
BH1981. 36. Egyesületi tagsági viszony alapján végzett munkáért tiszteletdíj fizetése iránt támasztott igény 
elbírálása nem tartozik a munkaügyi vitákat eldönto szervek hatáskörébe [1967. évi II. törvény 4. §, 63. § (1) 
bek., Pp. 128. §, 157. § a) pont, 158. § (1) bek., 357. § (1) bek.]. 
BH1979. 278. A jogszabálynak az a rendelkezése, amely szerint téves keresetindítás esetén a keresetlevél 
hatályai fennmaradnak, ha a felperes az alperesként perbevonható felet 30 napon belül megjelöli, nem jár 
azzal a jogkövetkezménnyel, hogy az eljárási illetéket annak az alperesnek kell viselnie, amellyel szemben a 
kereset a perbevonás idején alaptalan volt [Pp. 64. § (2) bek., 128. § (3) bek., 132. § (3) bek.]. 
BH1979. 229. II. A perindítás hatályának beállta esetén a munkaügyi bíróság csak a per egyideju 
megszüntetése mellett rendelheti el a keresetlevélnek a döntobizottsághoz való áttételét [Pp. 128. §, 129. § (1) 
bek., 130. § (1) bek. c) pont, 157. § a) pont, 158. § (2) bek., 349. § (2) bek.]. 



BH1978. 139. III. A munkaügyi bíróság a keresetindítási határido megtartását hivatalból köteles vizsgálni, a 
határido igazolással ki nem mentett elmulasztása esetén a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell 
utasítania, illetve a pert meg kell szüntetnie [Pp. 106. § (1) bek., 128. §, 130. § (1) bek. h) pont, 157. § a) 
pont, 350. § (1) bek.]. 

Áttétel 

129. § (1) Ha a keresetlevélbol vagy mellékleteibol az tunik ki, hogy az ügy más bíróság vagy más hatóság 
hatáskörébe tartozik, vagy a perre más bíróság illetékes, és ez a bíróság (hatóság) az iratokból megállapítható, az 
elnök elrendeli a keresetlevélnek ehhez a bírósághoz (hatósághoz) való áttételét. Az áttételt elrendelo végzést 
kézbesíteni kell a feleknek és az alperes példányához csatolni kell a keresetlevél másolatát. A bíróság az áttételt 
elrendelo végzését maga is megváltoztathatja. A keresetlevelet az áttételt elrendelo végzés jogerore emelkedése elott 
nem lehet az új bírósághoz (hatósághoz) továbbítani. 

(2) Nincs helye a keresetlevél áttételének olyan bírósághoz vagy más hatósághoz, amely saját hatáskörének vagy 
illetékességének hiányát már jogerosen megállapította. 

(3) Az (1) bekezdés értelmében áttett keresetlevelet úgy kell tekinteni, mintha azt már eredetileg is annál a 
bíróságnál (hatóságnál) terjesztették volna elo, amelyhez azt áttették. 

PK 170. szám 

Ha a fél panasznapon terjeszti elo a kérelmét, s egyben kéri, hogy a bíróság 
az iratokat az eljárásra illetékes bírósághoz tegye át, e kérelemnek az illetékes 
bírósághoz továbbítása nem a Pp. 129. §-a szerinti áttétel, s ezért e § 
alkalmazásának nincs helye. 

A keresetlevél áttételére akkor kerülhet sor, ha a per nem tartozik annak a bíróságnak a hatáskörébe, vagy 
illetékessége alá, ahol a keresetlevelet benyújtották. Elofordulhat, hogy az ügy egyáltalán nem tartozik a 
bíróság határkörébe, nem az adott, hanem más bíróságnak van az elbírálásra hatásköre, nem az adott, hanem 
más bíróság illetékessége alá tartozik. Ahhoz azonban, hogy a bíróság az áttételt elrendelhesse az is 
szükséges, hogy a hatáskörrel rendelkezo bíróság vagy más hatóság az iratokból megállapítható legyen. 
Áttételre nem kerülhet sor joghatóság hiánya miatt (BH1980. 106.), de célszeruségi okok miatt sem (BH1969. 
6281.). 
A felek illetékességi alávetéssel kapcsolatos nyilatkozatait nem lehet kiterjesztoen értelmezni (BH1997. 234.). 
Amennyiben a hatáskörrel, illetékességgel rendelkezo bíróság az iratokból nem állapítható meg, e 
vonatkozásban helye lehet hiánypótlásnak [Pp. 95. § (1), Pp. 121. § (1) d)], s annak eredménytelensége 
esetén kerülhet sor a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítására. Ha a keresetlevél egyéb hiányainak 
pótlása is szükséges, azt csak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróság rendelheti el, az áttételt 
megelozoen csupán a hatáskör és illetékesség megállapítása érdekében van helye hiánypótlás elrendelésének. 
A per megszüntetése kérdésében is csak az a bíróság határozhat, amelynek a hatáskörébe és illetékessége alá 
az adott per tartozik (BH1989. 32.). 
A keresetlevél áttételének olyan bírósághoz, amely hatáskörének hiányát állapította meg akkor sincs helye, ha 
a per tárgyának értékét a bíróság a határozata meghozatala elott nem tisztázta (BH1995. 655. és BH1985. 
270.). A keresetlevél áttételének azonban nincs helye, ha az alperes azzal védekezik, hogy a követeléssel nem 
o, hanem jogutódlás folytán egy másik gazdálkodó szervezet tartozik: ilyen esetben a felperes nem az ellen 
indította meg a pert, mint akivel szemben igénye érvényesítheto (BH1991. 244.). 
Ahhoz a bírósághoz, amelyik illetékessége hiányát már jogerosen megállapította, a keresetlevél akkor sem 
teheto vissza, ha utóbb a korábbi áttétel alapjául szolgáló kizárólagos illetékességi ok megszunt (BH1989. 
241.). 
Ha a követeléssel kapcsolatban az adott bíróság hatásköre és illetékessége perbíróságként megállapítható 
ugyan, de azt a felszámolási eljárás keretében kell elbírálni, a peres eljárást meg kell szüntetni de az ügy 
áttételének nincs helye. Ilyen esetben az iratoknak az adott bíróság felszámolási csoportjához való 
megküldése iránt kell intézkedni (BH1991. 364.). 



Amennyiben az alperes személyében változás következik be, ezt követoen helye lehet a keresetlevél áttételének 
az új alperes székhelye szerinti bírósághoz. Amennyiben azonban a változást a felek személyében a felek 
egyike sem kezdeményezi, illetve ahhoz a felperes nem járul hozzá, a bíróságnak a keresetet a megjelölt felek 
között kell érdemben elbírálnia (BH1984. 121.) 
Hatáskör hiányának észlelése esetén, amennyiben a kereset jogi minosítése téves, hiányos, vagy aggályt kelto, 
a bíróság köteles a tényállást olymértékben felderíteni, hogy a szükséges adatok ismeretében megalapozottan 
foglalhasson állást abban a kérdésben, hogy a bíróságnak van e a perre hatásköre, vagy áttételnek van helye 
(BH1980. 23.). 
Ha a fél a panasznapon terjeszti elo a kérelmét, s egyben kéri, hogy a bíróság az iratokat az eljárásra 
illetékes bírósághoz tegye át, e kérelemnek az illetékes bírósághoz továbbítása nem a Pp. 129. §-a szerinti 
áttétel, s ezért a § alkalmazásának nincs helye (PK 170. számú állásfoglalás). 
Az áttételt elrendelo végzést kézbesíteni kell a feleknek, az alperesnek a végzéssel együtt a keresetlevél 
másolatát is. E végzés ellen fellebbezésnek van helye. Az iratoknak a másik bírósághoz való továbbítása a 
végzés jogerore emelkedése után történhet, illetve ekkor kerülhet sor a negatív hatásköri, illetékességi 
összeütközés miatt kijelölésre történo felterjesztésre (Pp. 45. §). Az áttétel joghatása az, hogy az áttevo 
bíróságnál az eljárás megszunik, a hatáskörrel, illetékességgel rendelkezo bíróságnál a keresetlevelet pedig 
úgy kell tekinteni, mintha már eredetileg is ott terjesztették volna elo. Jogszabályváltozás esetén a keresetlevél 
beadásának idopontjában hatályban volt hatásköri és illetékességi szabályok irányadóak. 
Amennyiben jogszabály a keresetindításra határidot állapít meg, ennek számításánál a hatáskörrel, 
illetékességgel nem rendelkezo bírósághoz történt benyújtás idopontját kell figyelembe venni. 
Az 1995. évi LX. törvénnyel beiktatott új szabály az áttételt elrendelo végzés esetén kivételt tesz a meghozott 
határozathoz kötöttség (Pp. 227. §) általános szabálya alól. A gyakorlatban ezzel kapcsolatban az alábbi 
kérdések merülnek fel: 
1. Milyen indokok alapozzák meg a végzés saját hatáskörben történo megváltoztatását? 
A helyes értelmezéshez e körben az 1995. évi LX. törvény 13. §-ának indokolása ad útmutatást. Eszerint e 
törvényi rendelkezésnek az a célja, hogy kiküszöbölje a fellebbezési eljárás pertartamot nyújtó hatását akkor, 
amikor a bíróság az áttételt elrendelo végzésének meghozatala után észlel valamely olyan körülményt, illetve 
jut olyan adat birtokába, amely saját hatáskörét, illetve illetékességét kétséget kizáróan megalapozza. 
Ha tehát a bíróság utóbb azt állapítja meg, hogy például tévesen jelölte meg a perre illetékes másik bíróságot, 
e tévedését a végzés saját hatáskörben történo hatályon kívül helyezésével (vagy részbeni megváltoztatásával) 
nem orvosolhatja. Nem helyezheto hatályon kívül a végzés annak érdekében sem, hogy a bíróság más 
intézkedést tehessen meg (pl. a végzés meghozatala után észleli a bíróság, hogy a keresetlevelet a Pp. 130. §-
ának alkalmazásával idézés kibocsátása nélkül el kellett volna utasítania). Az áttételt elrendelo végzés 
kézbesítésével kapcsolatban felmerült problémákat (pl. fizetési meghagyásos ügyben az áttételt elrendelo 
végzés a kötelezett címérol "ismeretlen" vagy "ismeretlen helyre költözött" jelzéssel visszaérkezik) a bíróság 
csak a kézbesítési szabályok megfelelo alkalmazásával oldhatja meg. Az a gyakorlat, hogy ilyen esetben a 
bíróság az áttételt elrendelo végzés hatályon kívül helyezése mellett a jogosultat az újabb lakcím bejelentése 
érdekében a kérelem hivatalbóli elutasításának terhével hívja fel hiánypótlásra, téves. 
2. Meddig helyezheti hatályon kívül a bíróság az áttételt elrendelo végzését? 
A módosító törvény miniszteri indokolása értelmében erre a bíróságnak csak addig van lehetosége, amíg a 
végzés elleni fellebbezést nem terjesztette még fel a másodfokú bírósághoz elbírálás érdekében. Ha a 
felterjesztés már megtörtént, a másodfokú bíróság dönt a fellebbezéssel érintett végzésrol akkor is, ha utóbb 
az elso fokú bíróság kétséget kizáró módon meggyozodött arról, hogy a végzése meghozatalára nem volt ok. 
Fogalmilag kizárt tehát, hogy a bíróság az áttételt elrendelo végzését saját hatáskörében annak jogerore 
emelkedése után helyezze hatályon kívül. 
3. Van-e jogorvoslati lehetoség a saját hatáskörben hatályon kívül helyezést kimondó végzés ellen? 
Az áttételt elrendelo végzés hatályon kívül helyezése tartalma szerint azt jelenti, hogy az elso fokú bíróság a 
perre a hatásköre vagy illetékessége fennállását állapította meg. A Pp. 28. § (1) és Pp. 43. § (1) bekezdésének 
értelmében az ilyen megállapítást tartalmazó végzés az eljárás folyamán hozott olyan végzésnek minosül, 
amely ellen a külön fellebbezés kizárt. 
BH2003. 423. Vagylagos illetékességi ok váltóperben csak akkor állapítható meg, ha a követelés magán a 
váltón alapul. Ha a kezes nem magán a váltón vállalt kezességet, a kereset nem alapulhat a váltón [1/1965. (I. 
24.) IM r. 31. § (1) bek., Pp. 29. § (1) bek., 38. §, 129. §]. 
BH2003. 281. A közcélú vízi közmunek minosülo szennyvíztelepre történo rácsatlakozással kapcsolatos 
jogviszonyból származó fizetési kötelezettség felol a vízügyi hatóság határoz [1964. évi IV. tv. 198. § (1) és (5) 



bek., 33. §, 35. § (3) bek., 38/1995. (IV. 5.) Korm. r. 1. § (1) bek., 2. § a) pont, 28/b. pont, 4. § (2) bek., Pp. 28. 
§, 129. § (1) bek., 158. § (2) bek.]. 
BH2003. 244. Egyezségi kísérletre idézést csak helyi bíróság elott lehet kérni, kizárólag abban az esetben, ha 
az ügy elbírálására illetékes helyi bíróságnak hatásköre van az - egyezségkötés hiányában perré alakuló - 
eljárás lefolytatására is [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 127. § (2) bek., 129. § (1) bek., 258. § (1) bek.]. 
BH2001. 379. A szolgálati balesetekkel kapcsolatban a fegyveres erok, fegyveres testületek és rendészeti 
szervek ellen indított kártérítési igény elbírálására mind a korábbi, mind pedig a jelenlegi szabályozás szerint 
a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak kizárólagos illetékessége van. [16/1978. (III. 1.) MT r. 5. §, 4/1978. (III. 
5.) HM r. 4. §, 1996. évi XLIV. tv. 128. §, Pp. 28. §, 43. § (1) bek., 129. § (1) bek., 157. § a) pont, 251. § (1) 
bek.]. 
BH2000. 61. A végrehajtónak a letéti kamat elszámolását megtagadó intézkedése ellen végrehajtási 
kifogásnak van helye [Vht. 9. §, 217. § (1)-(3) bek., Pp. 3. §, 129. §, 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 
251. § (1) bek.]. 
BH1997. 234. II. A felek illetékességi alávetéssel kapcsolatos nyilatkozatait nem lehet kiterjesztoen értelmezni 
[Pp. 41. § (2) bek., 129. § (1) bek.]. 
BH1997. 126. A hatásköri szabályok megkerülése végett nem lehet a közhatalmi jogosítványok gyakorlásával 
összefüggo kárigényeket kizárólag a szerzodésen kívüli károkozás általános rendelkezései alapján elbírálni 
[Ptk. 339. § (1) bek., 349. § (1) bek., Pp. 23. § (1) bek. b) pont. 129. § (1) bek.]. 
BH1996. 171. A bíróság a felek kérelméhez általában kötve van, ezért ha a felperes keresetlevelet nyújt be a 
bírósághoz a felszámoló - és nem a felszámolásra kerülo cég - ellen, ezt hivatalból nem minosítheti 
kifogásnak, s ennek következtében azt a felszámolási eljárást végzo bírósághoz sem teheti át [1991. évi IL. tv. 
38., § (3) bek., 51. § (1) bek., Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 42. §, 124. § (1) bek., 126. §, 129. § (1) bek., 130. § (1) 
bek. b) pont, 156. § (3) bek., 157. § a) pont, Ptké. 26-29. §]. 
AEÉ 1996/3. a Pp. 130. § (1) bekezdés b) pontja esetén - ha a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása 
nélkül azért utasítja el, mert a bíróságnak nincs hatásköre az ügy elbírálására - az ügyet más bírósághoz a 
Pp. 129. §-a alapján áttenni nem lehet 
BH1995. 655. A keresetlevél áttételének olyan bírósághoz, amely hatáskörének hiányát megállapította, akkor 
sincs helye, ha a per tárgyának értékét a bíróság határozatának meghozatala elott nem tisztázta. Ilyen 
esetekben az a bíróság, amelyhez a keresetlevelet áttetették, hatáskörének hiányát állapíthatja meg, és az 
eljáró bíróság kijelölését kérheti [Pp. 23. § (1) bek., 45. § (1) és (2) bek., 129. § (2) bek.]. 
BH1995. 593. Váltójogviszonyból származó igények iránti kereset (fizetési meghagyás iránti kérelem) a 
jogosult választásától függoen - akár az általános szabályok (kötelezett székhelye), akár a váltóra vonatkozó 
speciális illetékességi szabályok szerinti bírósághoz is benyújtható [Pp. 30. § (1) bek., 38. §, 121. § d) pont, 
129. § (1) bek.]. 
BH1995. 520. Külföldön történo munkavégzésre kötött munkaszerzodés alapján felvett ellátmány 
visszafizetésére irányuló követelés elbírálása a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. § (2) bek., 
129. § (1) bek., 158. § (2) bek., 251. § (1) bek., 351. § (1) bek.]. 
BH1994. 255. A Pp. 41. §-a szerinti alávetéses illetékességi kikötés nem eredményezheti azt, hogy a felek 
mellozzék a jogvita elbírálására irányadó hatásköri szabályokat [Pp. 23. § (1) bek., a) pont, 41. §, 129. § (1) 
bek.]. 
BH1994. 191. Ha a bíróság a kárpótlás iránt indított pert hatáskör hiánya miatt megszünteti, a keresetlevelet 
át kell tennie az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalhoz [1992. évi XXXII. tv, Ptk. 339. §, 349. §, Be. 
384. §, Pp. 129. § (1) bek., 130. § (1) bek., b) pont, 157. § a) pont, 158. § (2) bek.]. 
BH1994. 89. II. A kikötött választott bírósághoz áttett keresetlevelet úgy kell tekinteni, mintha azt már 
eredetileg is a választott bíróságnál terjesztették volna elo [Pp. 129. § (3) bek., 360. § (3) bek., 1988. évi VI. 
tv. (Gt.) 182. § (3) bek.]. 
BH1994. 45. II. A perbe vont alperes a "perbe vonó" végzéssel szemben külön fellebbezéssel azon a jogcímen 
sem élhet, hogy az adott bíróság nem illetékes az ellene folyó perre [Pp. 129. § (1) bek., 233. § (3) bek. b) 
pont]. 
BH1993. 573. Ha az elsofokú bíróság az 1992. évi LXVIII. törvény hatálybalépése - 1993. január hó 1. napja 
- elott a Pp. akkor hatályos szabályai szerint hozott határozatot, a másodfokú bíróságnak a határozat ellen 
benyújtott fellebbezést - 1993. január 1-jét követoen is - a Pp. 1993. január 1. elott hatályos szabályainak 
figyelembevételével kell elbírálnia. Ez irányadó a keresetlevél áttételét elrendelo végzés ellen benyújtott 
fellebbezésre is [1992. évi LXVIII. tv. 28. § (1) bek., Pp. 129. §]. 
BH1992. 800. A nappali tagozaton iskolai képzésben részt vevokkel kötött tanulmányi szerzodéssel 
kapcsolatos jogvita eldöntése az általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik. A kiskorú édesanyja által 



benyújtott keresetlevél téves elutasítása perbeli jogképesség hiánya okából idézés kibocsátása nélkül [Pp. 48. 
§, 49. § (2) bek., 67. § (1) bek., 129. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, Ptk. 9. §, 12. § (2) bek., 2/1985. (II. 
16.) MM r. 14. §]. 
BH1992. 782. A keresetlevél áttételét olyan bírósághoz, amely illetékességének hiányát már jogerosen 
megállapította, nem lehet elrendelni; az eljáró bíróság kijelölését illetékességi összeütközésre hivatkozással 
azonban a bíróság csak abban az esetben kérheti, ha saját illetékességének hiányát megállapította, és az erre 
vonatkozó végzés jogerore emelkedett [Pp. 45. § (1) bek., 129. § (2) bek.]. 
BH1992. 781. A külkereskedelemmel kapcsolatos kizárólagos illetékességi szabály nem alkalmazható, ha a 
kötelezett magánszemély [Pp. 22. § (1) bek., 29. § (1) bek., 129. § (1) bek., 367. § (1) bek. a) pont]. 
BH1992. 600. Váltóügyben a fizetési meghagyás ellen ellentmondás csak 3 napon belül terjesztheto elo, és 
kizárólag a fizetési meghagyást kibocsátó bíróságnál. A tévesen más bírósághoz megküldött ellentmondás 
elkésettsége a tévedo terhére esik, e vonatkozásban - gazdasági perben - igazolásnak nincs helye [Pp. 129. § 
(1) bek., 391. § (1) bek., 393. § (1)-(3) bek. BÜSZ]. 
BH1992. 469. Köztársasági Megbízott Területi Hivatala által ingatlant érinto elidegenítési, terhelési, 
telekalakítási és építési tilalom tárgyában hozott határozat felülvizsgálatára a megyei bíróság székhelyén levo 
helyi bíróságnak van hatásköre [Pp. 23. §, 28. §, 129. § (1) bek., 326. §]. 
BH1992. 211. II. A munkaügyi jogorvoslati szervek kizárólag a munkáltató egyedi ügyben hozott olyan 
munkaügyi intézkedése ellen benyújtott ügyészi óvást jogosultak elbírálni, amellyel szemben a dolgozó az 
eloírt határidoben nem terjesztett elo kérelmet [1972. évi V. tv. 14. § (1) bek., 15. § (3) bek., 19/1979. (XII. 1.) 
MÜM r. 22. § (3) bek., Pp. 129. § (1) bek., 357. § (2) bek.]. 
BH1991. 364. II. Ha a követeléssel kapcsolatban az adott bíróság hatásköre és illetékessége perbíróságként 
megállapítható ugyan, de azt a felszámolási eljárás keretében kell elbírálni, a peres eljárást meg kell 
szüntetni, de az ügy áttételének nincs helye. Ilyen esetben az iratoknak az adott bíróság felszámolási 
csoportjához való megküldése iránt kell intézkedni [Pp. 129. §, 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 1986. 
évi 11. tvr 17. § (4) bek.]. 
BH1991. 327. Változás következik be az alperes személyében, ha a per folyamán a gazdasági munkaközösség 
megszunik, és a felperes követelését a volt gazdasági munkaközösség tagjaival szemben kívánja érvényesíteni. 
Ebben az esetben a keresetlevél áttételének olyan bírósághoz is helye van, amely saját hatáskörének vagy 
illetékességének hiányát már jogerosen megállapította [Pp. 64. § (2) bek., 129. § (1) és (2) bek., 158. § (2) 
bek.]. 
BH1991. 244. A keresetlevél áttételének elrendelésére nem ad alapot, ha az alperes azzal védekezik, hogy a 
követeléssel nem ö, hanem jogutódlás folytán egy másik gazdálkodó szervezet tartozik; ilyen esetben a 
felperes a pert nem az ellen indította meg, akivel szemben az igény érvényesítheto. A keresetet a fellebbezési 
eljárás során nem lehet az eredetileg perbe nem vont alperesekre kiterjeszteni [Pp. 64. § (2) bek., 129. § (1) 
bek., 146. § (2) bek., 247. §]. 
BH1991. 108. A találmányi díj iránti igény elbírálásánál az illetékességre vonatkozó általános szabályokat 
kell alkalmazni [Pp 23. § (1) bek. d) pont, 129. § (1) bek.]. 
BH1990. 350. II. A keresetlevél áttételét elrendelo végzéssel a bíróság az eljárás lefolytatását megtagadja, 
ezért az e végzés ellen benyújtott fellebbezés is illetékmentes [1986. évi I. tv. 42. § d) pont, Pp. 129. § (1) 
bek.]. 
BH1990. 152. Ha a cég székhelyének a meghatározása - a társasági szerzodésben és a cég bejegyzése iránti 
kérelemben - egymástól eltér, a társasági szerzodésben foglaltak az irányadók. Ha azonban - az eltéro adatok 
miatt - a cégbíróság hiánypótlást rendel el, annak megtörténtéig a bejegyzés iránti kérelmet az "illetékes" 
cégbírósághoz nem teheti át. Ha a bejegyzést kéro hiánypótlási kötelezettségének nem tesz eleget, a kérelmét 
el kell utasítani [Pp. 29. § (1) bek., 129. §, 1988. évi VI. tv. 21. § (1) bek. a) pont, 6/1985. (XI. 6.) IM r. 15. § 
(1) bek., 19. §, 20. § (1) bek.]. 
BH1989. 241. II. Ahhoz a bírósághoz, amelyik illetékességének hiányát az adott ügyben egyszer már 
jogerosen megállapította, a keresetlevél akkor sem teheto vissza, ha utóbb a korábbi áttétel okául szolgáló 
kizárólagos illetékességi ok megszunt [Pp. 129. § (2) bek., GK. 3. sz.]. 
BH1989. 168. II. A közös vállalat igazgatóhelyettese nem magasabb vezeto állású dolgozó, munkaügyi 
vitájában jogorvoslati fórumként elso fokon a munkaügyi döntobizottság jár el [Pp. 129. § (1) bek., 1967. évi 
II. törvény 63. § (1) bek., 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 85. § (2) bek., 86. § (2) bek., 12/1978. (IX. 5.) MüM r. 
5. § (2) bek., 19/1979. (XII. 1.) MüM r. 9. § (1) bek. c) pont]. 
BH1989. 32. A per megszüntetésének a kérdésében az a bíróság határoz, amelynek hatáskörébe és 
illetékessége alá a per elbírálása tartozik [Pp. 129. § (1) bek.]. 



BH1989. 16. Ha gazdálkodó szervezet két különbözo jogviszonyból eredoen részben állampolgárral, részben 
gazdálkodó szervezettel szemben érvényesíti igényt a perben, az általános hatásköru bíróság egységes 
pertársaság hiánya esetében akkor jár el helyesen, ha a keresetnek a gazdasági perre vonatkozó részét 
elkülöníti, és megállapítva abban hatásköre hiányát, rendelkezik annak áttételérol [Pp. 51. § a) pont, 129. § 
(1) bek., 365. § (1) bek. b) pont, 366. § (1) bek., PKT-GKT 3/1974. sz.]. 
BH1988. 459. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha negatív hatásköri vagy illetékességi összeütközés 
esetén az iratokat - az eljáró bíróság kijelölése céljából - nem terjeszti fel a kijelölésre jogosult bírósághoz, 
hanem azokat a hatáskörének (illetékességének) hiányát már jogerosen megállapító bírósághoz visszateszi 
[Pp. 45. § (1)-(2) bek., 129. § (2) bek.]. 
BH1987. 453. A gazdasági társaság vagy annak képviseloje (gesztora) és az egyesület között - az utóbbinak 
gazdálkodó tevékenységével kapcsolatban - folyamatba tett perben a megyei bíróságnak van hatásköre [Pp. 
45. §, 129. § (1) bek., 365. § (1) bek., 366. § (1) bek., Ptk. 568. § (4) bek., 569. § (2) bek., 685. § c) pont, 1978. 
évi 4. sz. tvr. 45. §, 1985. évi 25. sz. tvr. 1. §, GK 40. sz.]. 
BH1987. 415. Ha a dolgozó a munkaügyi döntobizottság elott csak a munkaviszonyának megszüntetését 
sérelmezte, és egyéb igényt nem érvényesített, a munkaügyi bíróság érdemben nem bírálhatja el a túlmunkadíj 
iránti igényt [Pp. 129. §, 356. § (1) bek., 19/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 10. (1) bek.]. 
BH1986. 420. Hatáskör szempontjából a munkaviszony elhatárolása a polgári jogi szerzodéses 
kapcsolatoktól [Pp. 22. §, 129 § (1) bek., Ptk. 7. §]. 
BH1986. 124. Felszámolás alatt álló szövetkezettel szembeni munkaügyi vitát a gazdálkodó szerv székhelye 
szerint illetékes munkaügyi döntobizottság elott kell megindítani. A munkaügyi vitát - az elévülési idon belül - 
a felszámolási eljárás befejezése után is meg lehet indítani [20/1978. (IX. 5.) PM sz. r. 6. § (2) bek., 14. § (2) 
bek. b) pont, 17. § (2) bek., 18. § (3) bek., Pp. 129. §, 130. § (1) bek. f) pont, 349. § (2) bek.] . 
BH1986. 107. Ha az üzemi balesetet szenvedett dolgozó kártérítési igényét a Ptk. szabályai alapján a külso 
károkozó ellen a rendes bíróság elott érvényesíti, a keresetlevél nem teheto át a munkáltató vállalat 
vezetojéhez [Pp. 129. § (1) bek., Ptk. 7. §]. 
BH1985. 494. A meghalt termeloszövetkezeti tagnak a szövetkezettel tagsági viszonyban nem álló örököse és 
a termeloszövetkezet között a megszunt tagsági viszonyból eredo igény érvényesítésével kapcsolatban 
keletkezett jogvitára a tagsági vitákat eldönto szerveknek nincs hatásköre, az igényt az általános hatásköru 
bíróság elott kell érvényesíteni [Pp. 22. § (2) bek., 28. §. 129. § (1) bek., 158. § (1)-(2) bek., 349. § (2) bek., 
357. § (2) bek., 7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 118. § (2) bek., 12/1977. (III. 12.) MÉM sz. r. 107. §]. 
BH1985. 270. I. Nincs helye a keresetlevél (fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem) áttételének olyan 
bírósághoz vagy más hatósághoz, amely saját hatáskörének vagy illetékességének a hiányát már jogerosen 
megállapította [Pp. 129. § (2) bek., 316. § (1) bek.]. 
BH1984. 208. Vízgazdálkodási társulat magasabb vezeto állású dolgozója a vele szemben hozott munkáltatói 
intézkedés (határozat) ellen a szolgálati felettesként eljáró taggyuléshez, annak határozata ellen pedig 
keresettel a munkaügyi bírósághoz fordulhat [48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 86. § (2) bek., 89. § (1) bek., 
1977. évi 28. sz. tvr. 8. § (2) bek., 9. § 19. § (1) bek., 41/1977. (XI. 3) MT sz. r. 33. §, 35. § (1) bek., 53-60. §, 
Pp. 129. § (1) bek., MK 130. sz.]. 
BH1984. 121. Ha az alperes székhelye szerint illetékes bíróság meg is állapítja, hogy a keresetet másik 
alperes ellen kellett volna eloterjeszteni, csak az alperes személyében való változás megtörténte után teheti át 
a keresetlevelet az új alperes székhelye szerint illetékes bírósághoz. Ha az alperes személyében történo 
változást a felek egyike sem kezdeményezi, illetoleg ahhoz a felperes nem járul hozzá, a bíróságnak a 
keresetet az abban megjelölt felek között érdemben el kell bírálnia [Pp. 29. § (1) bek., 64. §, 129. § (1) bek.]. 
BH1983. 415. Vagylagos illetékesség esetén az eljárásra jogosult bíróságok közötti választás joga csak a 
felperest illeti meg [Pp. 30. § (1) bek., 42. §, 129. § (1) bek., 365. § (3) bek., 368. § (1) bek. a) pont]. 
BH1983. 302. A magasabb vezeto állású dolgozó munkaügyi vitájában hozott munkaügyi bírósági határozat 
elleni fellebbezésre az általános szabályok az irányadók. Ha a per tárgyára és értékére tekintettel a 
fellebbezés megengedett, a fellebbezés joga a feleket minden e körbe tartozó bírósági határozat ellen megilleti 
[Pp. 129. § (1) bek., 358. § (1) bek., 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 89. § (1) bek.]. 
BH1983. 259. A magasabb vezetoi munkakört betölto termeloszövetkezeti tag prémiumfeltételeinek 
megállapítása a küldöttgyulés, a feltételek teljesítésének elbírálása és a prémiumra jogosultság kérdésében 
történo állásfoglalás pedig a vezetoség hatáskörébe tartozik. A vezetoség e tárgyban hozott határozata ellen a 
magasabb vezetoi munkakört betölto tag a szövetkezeti döntobizottsághoz, annak határozata ellen pedig 
keresettel a munkaügyi bírósághoz fordulhat [1967. évi III. tv. 23. § (4) bek., 93. § (1) bek., 94. § (2) bek., Pp. 
129. § (1) bek., 130. § (1) bek. c) pont, 357. § (2) bek., 12/1977. (III. 12.) MÉM sz. r. 101. §]. 



BH1983. 171. Államigazgatási hatóság elbírálására tartozó kereseti kérelem tárgyában csak akkor van helye 
a per megszüntetésének, ha az áttételhez szükséges adatok nem állnak a bíróság rendelkezésére [Pp 129. § (1) 
bek., 130. § (1) bek. a) és b) pont, 157. § a) pont, 1976. évi 24. sz. tvr. 19. § (2) és (3) bek.]. 
BH1982. 540. Nem lehet megállapítani a keresetindítás elkésettségét, ha a fél a keresetlevelet a 
jogszabályban megjelölt határidon belül, de nem a hatáskörrel rendelkezo bírósághoz nyújtotta be [Pp. 129. 
§, 130. § (1) bek. h) pont]. 
BH1982. 399. Ha az ipari szövetkezet és a tagja közötti vitában a keresettel megtámadott határozatot nem az 
erre hatáskörrel rendelkezo szerv hozta, a munkaügyi bíróságnak a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el 
kell utasítania, illetve a tárgyalás megtartása esetén meg kell küldenie a jogvita elbírálására hatáskörrel 
rendelkezo szervhez [Pp. 129. § (1) bek., 130. § (1) bek. c) pont, 157. § a) pont, 158. § (2) bek., 1971. évi 32. 
sz. tvr. 5. § (3) bek. g) pont]. 
BH1982. 354. A dolgozó nem kezdeményezhet munkaügyi vitát annak megállapítása érdekében, hogy balesete 
a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultság szempontjából üzemi balesetnek minosül. Ha a 
munkaügyi döntobizottság e tárgyban érdemben döntött, a munkaügyi bíróságnak a határozatát hatályon 
kívül kell helyeznie és el kell rendelnie a dolgozó kérelmének a hatáskörrel rendelkezo társadalombiztosítási 
szervhez való áttételét [Pp. 129. §, 157. § a) pont, 357. § (2) bek., 17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 252. §]. 
BH1982. 304. Államigazgatási - és nem bírói - útra tartozik az olyan vita, amely azért keletkezett, mert 
valamely közületi szerv az elhelyezo hatóság által kiutalt helyiségre a bérleti szerzodés megkötését 
megtagadta [2/1969. (I. 23.) Korm. sz. r. 15. § (1) bek., 1/1972. (I. 19.) Korm sz. r. 2. §, 1/1971. (II. 8.) Korm. 
sz. r. 45. § (5) bek., 1/1971. (II. 8.) ÉVM sz. r. 51. §, Pp. 129. § (1) bek.]. 
BH1980. 451. Nem tartozik a munkaügyi bíróság hatáskörébe a szövetkezet és a tagja között keletkezett vita, 
ha az olyan tagsági viszonyból származik, amely nem a munkavégzéssel kapcsolatos és túlnyomórészt vagyoni 
jellegu. Ebbol következoen a munkaügyi bíróság hatáskörébe csak azok a szövetkezeti tagsági jogviták 
tartoznak, amelyeknek elozetes elbírálását jogszabály a szövetkezet szerveinek (szövetkezeti döntobizottság, 
közgyulés, küldöttgyulés) hatáskörébe utalja [Pp. 22. § (2) bek., 45. § (2) bek., 129. § (1) bek., 315. § (4) bek., 
349. § (2) bek., 1972. évi IV. tv. 23. § (1) bek.]. 
BH1980. 172. A szerzodéseket nem az azokban használt kifejezések, hanem valóságos tartalmuk szerint kell 
minosíteni. A munkaviszony elhatárolása a polgári jogi szerzodéses kapcsolatoktól [Pp. 22. §, 129. § (1) bek., 
Ptk. 7. §]. 
BH1980. 23. Hatáskör hiányának észlelése esetén akkor teheto át a keresetlevél más bírósághoz 
(hatósághoz), ha a keresetlevélbol minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a követelés érvényesítése 
más bíróság vagy hatóság hatáskörében tartozik. Ha azonban a kereset jogi minosítése téves, hiányos vagy 
aggályt kelto, a bíróság köteles a tényállást oly mértékben felderíteni, hogy a szükséges adatok ismeretében 
megalapozottan foglalhasson állást abban a kérdésben, hogy a bíróságnak van-e a perre hatásköre vagy 
áttételnek van helye [Pp. 129. §]. 
BH1979. 284. II. Ha a kello idoben benyújtott ellentmondás alapján kétségesnek látszik, hogy a jogosult 
követelése polgári jogviszonyból ered, a járásbíróságnak fel kell derítenie mindazokat a tényeket, amelyek a 
hatáskör tisztázásához szükségesek. Ha a követelés munkaviszonyból származik, azt is tisztázni kell, hogy az 
ügyben elozetesen eljárt-e a munkaügyi döntobizottság, mert ha ilyen eljárás még nem volt, a fizetési 
meghagyás kibocsátása iránti kérelmet ehhez a szervhez kell áttenni [Pp. 45. § (2) bek., 129. § (1) bek., 157. § 
a) pont, 158. § (2) bek., 322. § (2) bek.]. 
BH1979. 229. II. A perindítás hatályának beállta esetén a munkaügyi bíróság csak a per egyideju 
megszüntetése mellett rendelheti el a keresetlevélnek a döntobizottsághoz való áttételét [Pp. 128. §, 129. § (1) 
bek., 130. § (1) bek. c) pont, 157. § a) pont, 158. § (2) bek., 349. § (2) bek.]. 
BH1979. 72. I. Azon a jogcímen, hogy a követelés érvényesítése nem tartozik bírósági hatásköbe, a 
keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül csak abban az esetben lehet elutasítani, ha a szükséges adatok 
hiányában nem kerülhet sor keresetlevél áttételére [Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 129. §]. 
BH1978. 495. A vállalkozónak a vállalkozási szerzodés teljesítése során megsérült dolgozója táppénze és 
fizetése közötti különbözet megtérítése iránt a megrendelo ellen érvényesített követelése nem tekintheto 
szerzodésen kívüli kártérítés iránti keresetnek [Pp. 129. §, 365. § (2) bek. b) pont, 366. § (1) bek.]. 
BH1978. 93. Termeloszövetkezet magasabb vezetoi munkakört betölto alkalmazottját a közgyulés kötelezi 
kártérítésre. A közgyulés határozata ellen jogorvoslatért nem a szövetkezeti döntobizottsághoz, hanem 
keresettel közvetlenül a munkaügyi bírósághoz kell fordulni [1967. évi III. tv. 91. § (2) bek., 94. § (2) bek., 
35/1967. (X. 11.) Korm. sz. r. 31/C. § (1) bek., Pp. 129. § (1) bek., 157. § a) pont, 158. § (2) bek., 212. § (1) 
bek., 349. § (2) bek., 357. § (1) bek., MK 56. sz.].  



BH1977. 242. Az a bíróság, amelyet a felperes az azonos illetékességgel rendelkezo bíróságok közül 
kiválaszt, a per érdemi tárgyalását sem az egyik alperes kérelmére, sem saját kezdeményezése alapján nem 
tagadhatja meg [Pp. 40. § (3) bek., 51. §, 129. §, 374. §]. 

Elutasítás 

130. § (1) A bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül [125. § (1) bek.] elutasítja, ha megállapítható, hogy 
a) a perre a magyar bíróság joghatósága a törvény vagy nemzetközi egyezmény rendelkezése alapján kizárt; 
b) a felperes követelésének érvényesítése más bíróság vagy más hatóság hatáskörébe tartozik, vagy a perre más 

bíróság illetékes, de a 129. § rendelkezése a szükséges adatok hiányában nem alkalmazható; 
c) a pert más hatósági eljárásnak kell megeloznie; 

MK 49. szám 

A rokkantsági nyugdíjra vonatkozó igényt elbíráló jogeros 
társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránt indult perben öregségi 
nyugdíjra irányuló igény nem érvényesítheto. 

KK 32. szám 

I. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben a 
keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítására kerülhet sor a következo 
esetekben: 

a) Ha a felperes olyan közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát kéri a 
keresetében, amelynek bírósági felülvizsgálatát törvény kizárja, a bíróságnak 
a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül kell elutasítania. 

b) Ha a felperes anélkül indít pert a közigazgatási határozat felülvizsgálata 
iránt, hogy a közigazgatási eljárásban a jogorvoslati jogát kimerítette volna, a 
keresetlevelet a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján kell idézés 
kibocsátása nélkül elutasítani. Nem vonatkozik ez arra az esetre, ha az ügyfél 
nem élt fellebbezéssel, a másodfokon eljáró szerv azonban az ellenérdeku fél 
fellebbezésére a határozatot megváltoztatta. 

c) Ha a közigazgatási eljárásban az elsofokú közigazgatási szerv határozata 
ellen az ügyfél elkésetten nyújtott be fellebbezést, és a késedelem orvoslására 
benyújtott igazolási kérelmet az elsofokú közigazgatási szerv elutasította, 
illetve ezen határozat ellen benyújtott fellebbezést a másodfokú közigazgatási 
szerv alaptalannak találta, a bíróságnak a keresetlevelet a Pp. 130. §-a (1) 
bekezdésének c) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül kell elutasítania, 
ugyanis a közigazgatási eljárásban a jogorvoslati jogosultságot nem 
merítették ki. 



II. A másodfokú közigazgatási szervnek - az igazolás kérelmet elutasító 
határozat ellen benyújtott fellebbezést elbíráló - határozata nem minosül az 
ügyben hozott érdemi határozatnak, így az keresettel a bíróság elott nem 
támadható. 

d) a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt - akár ugyanazon bíróság, akár más 
bíróság elott - a per már folyamatban van (128. §), vagy annak tárgyában már jogeros ítéletet hoztak (229. §); 

MK 52. szám 

A nyugellátás iránt bejelentett igény alapján a nyugellátásra jogosultságot, 
illetoleg a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idot elbíráló jogeros 
társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránt indított perben hozott 
ítélet jogereje nem zárja ki az e tárgyban benyújtott újabb igénybejelentést 
érdemben elbíráló társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálatát. 

e) a félnek nincs perbeli jogképessége (48. §); 
f) a felperes követelése idoelotti, vagy - az elévülés esetét ide nem értve - bírói úton nem érvényesítheto; 
g) a pert nem a jogszabályban erre feljogosított személy indítja, vagy a per csak jogszabályban meghatározott 

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

MK 44. szám 

Az özvegyi nyugdíj megosztási arányának megállapítása végett az 1975. évi 
II. törvény 66. §-ának (2) bekezdése alapján indított perben a 
társadalombiztosítási szervnek nem kell perben állnia. A társadalombiztosítási 
szerv az özvegyi nyugdíj fizetését a két jogosult egymás közötti jogviszonyát 
rendezo ítélet alapján fogja teljesíteni. 

KK 32. szám 

III. Ha a közigazgatási határozat felülvizsgálatát kéro felperes törvényes 
érdekeltségének hiánya már a keresetlevél alapján megállapítható, a 
bíróságnak a keresetlevelet a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján 
kell idézés kibocsátása nélkül elutasítania. A felperes igényérvényesítési 
jogosultságát (kereshetoségi jogát) azonban rendszerint csak a perben lehet 
tisztázni, ebben az esetben a bíróságnak a kereseti kérelem tárgyában ítélettel 
kell határoznia. 

KK 33. szám 

Ha a fél a pert tévesen az elsofokú közigazgatási szerv ellen indította, a per 
során a másodfokú közigazgatási szervet perbe vonhatja, a bíróság az 



elsofokú közigazgatási szervet ilyen esetben a perbol elbocsátja. Ha a felperes 
felhívásra a felülvizsgálni kért határozatot hozó szervet nem vonja perbe, a 
keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül kell elutasítani, illetve a pert meg kell 
szüntetni. 

h) külön jogszabály a keresetindításra határidot állapít meg, ezt a felperes elmulasztja, és igazolási kérelmet sem 
terjeszt elo, vagy azt a bíróság elutasítja; 

i) a jogi képviselo által benyújtott keresetlevél nem tartalmazza a 121. § (1) bekezdésében foglaltakat, illetve ha a 
jogi képviselo nem csatolta a meghatalmazását, vagy nem fizették meg az eljárási illetéket; 

j) a felperes a hiánypótlás végett (95. §) neki visszaadott keresetlevelet a kituzött határido alatt nem adta be, vagy 
újból hiányosan adta be, és emiatt a keresetlevél nem bírálható el. 

PK 171. szám 

I. A keresetlevelet a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján kell 
idézés kibocsátása nélkül elutasítani - a más bíróság hatáskörébe vagy 
illetékessége alá tartozás esetén túlmenoen - minden olyan esetben, amikor az 
állapítható meg, hogy az érvényesített követelés elbírálása nem tartozik 
bírósági hatáskörbe, hanem az ügyben a jogszabály értelmében más szerv 
(hatóság) hivatott dönteni, és a Pp. 129. §-ának az áttételére vonatkozó 
rendelkezése a szükséges adatok hiányában nem alkalmazható. 

A Pp. 130. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján kell viszont a 
keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítani - a követelés idoelottiségén 
túlmenoen, de az elévülés esetét ide nem értve - minden olyan esetben, amikor 
az állapítható meg, hogy a követelés érvényesítése bírósági hatáskörbe 
tartoznék ugyan, az adott követelés azonban jogszabály értelmében bírósági 
úton nem érvényesítheto. 

Amennyiben a bíróság (az elnök) a keresetlevél megvizsgálása során [Pp. 124. § (1)] azt állapítja meg, hogy 
a kereset érdemi tárgyalását valamely körülmény eleve kizárja, a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül 
elutasítja. Amennyiben a tárgyalás során állapítja meg az e §-ban írt körülményeket, a pert megszünteti a Pp. 
157. § a) pontja alapján. 
A keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítására tehát csak a perindítás hatályainak (Pp. 128. §) beállta 
elott van lehetoség. 
A Pp. 130. § (1) bekezdése sorolja fel az elutasítási okokat, azonban keresetlevél elutasítására vezeto okot 
még a Pp. 283. § (4) bekezdése - de csak az 1995. augusztus 29-én még folyamatban lévo perekre irányadóan 
- és a Pp. 344. § (2) bekezdése is tartalmaz (lásd az e §-okhoz fuzött magyarázatokat). 
A keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító jogeros végzéshez nem fuzodik anyagi jogero. [Pp. 229. § 
(1)]. 
E rendelkezések nem csak a keresetlevélre, és ezzel egy tekintet alá eso viszontkeresetre, hanem a nemperes 
eljárásokban eloterjesztett kérelemre (fizetési meghagyás kibocsátása-, végrehajtás elrendelése iránti kérelem 
stb.) is irányadóak. 
a) ponthoz: 
A joghatóság hiánya azt jelenti, hogy a bíróság nem jogosult eljárni valamely polgári perben. 
A joghatóság meglétének vagy hiányának kérdése sajátosan merül fel azokban a perekben, amelyekben 
külföldi fél vagy felek szerepelnek. Ebben az esetben ugyanis azt kell vizsgálni, hogy a magyar bíróság 
eljárhat-e a peres (nemperes) eljárásban. 



Az a) pontnak a 2000. évi CX. törvény 4. §-ával kiegészített, és 2001. május 1. napjától hatályos jelenlegi 
szabályozásából kitunoen magyar bíróság csak akkor nem járhat el az adott polgári perben, ha azt törvény 
vagy nemzetközi egyezmény kizárja. 
A joghatóság kérdéseit szabályozza a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényereju rendelet, 
melyet 2001. május 1. napjától kezdodo hatállyal a 2000. évi CX. törvény lényegesen módosított. 
A megelozo jogi szabályozás - a kizárt joghatóság csekély számú esetkörétol eltekintve - lényegében a hazai 
bíróságok általános joghatóságát mondta ki, minden ügyre kiterjedoen. E korábbi rendezési elv 
megváltoztatását - a törvény miniszteri indokolásából kitunoen - két ok is indokolta: így az, hogy nem 
számíthat külföldi elismerésre a magyar bíróság határozata akkor, ha az ügynek nem volt valamilyen 
elfogadható kapcsolata a magyar bírói fórummal, illetve az is, hogy pergazdaságossági szempontok sem 
indokolják annak fenntartását. Az új jogi szabályozás a magyar bíróság joghatóságának általános, és különös 
okait szabályozza. Általános szabályként (1979. évi 13. tvr. 51. §) az alperes belföldi lakóhelye, vagy szokásos 
tartózkodási helye alapítja meg a magyar bíróság joghatóságát. A joghatóságot megalapító különös okokat 
(1979. évi 13. tvr. 55-62. §) részben jogpolitikai, részben célszeruségi szempontok indokolják. 
Az illetékesség hiányának figyelembevételével kapcsolatos eljárásjogi törvényi rendelkezéshez hasonló 
szabályt nevesít az 1979. évi 13. tvr. 62/H. §-a. Ennek értelmében a magyar bíróság joghatóságát 
megalapozza az is, ha az alperes anélkül, hogy kifogásolná a joghatóság hiányát, az ügy érdemére vonatkozó 
nyilatkozatot tesz (perbebocsátkozás), kivéve, ha magyar bíróság joghatósága e törvény rendelkezései alapján 
kizárt. 
Lényeges az új szabály alkalmazása körében azt kihangsúlyozni, hogy a keresetlevél idézés kibocsátása 
nélküli elutasítására csak akkor kerülhet sor, ha a magyar bíróság joghatósága kizárt. Ha a joghatóság 
fennállása más okból kérdéses, a bíróság a keresetlevelet e törvényhely alapján nem utasíthatja el. 
Az 1979. évi 13. tvr. szerint kizárt a magyar bíróság joghatósága 
- a külföldön fekvo ingatlannal kapcsolatos dologi jogi, valamint bérleti és haszonbérleti szerzodésbol eredo 
perben, 
- a nem magyar állampolgár örökhagyó külföldi hagyatékát érinto hagyatéki; 
- a külföldön kiállított okirat vagy értékpapír megsemmisítésére irányuló; 
- a külföldi iparjogvédelmi jog megadásával, terjedelmével és megszunésével; 
- a jogoknak, tényeknek és adatoknak külföldön vezetett közhitelu nyilvántartásba történo bejegyzését érinto, 
- a külföldi végrehajtással kapcsolatos, 
- a külföldi székhelyu jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság alapításával, 
fizetésképtelenségével, megszunésével; 
- a külföldi székhelyu jogi személy (társaság) 
= nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló szerzodés vagy alapszabály (alapító okirat) érvényességével 
kapcsolatos; és ezen jogi személy 
= szervei által hozott határozatok felülvizsgálata iránti eljárásokban (1979. évi 13. tvr. 62/C. §). 
Itt ki kell emelnünk, hogy ugyanezen esetekben, ha az nem külföldi, hanem belföldi vonatkozású, a magyar 
bíróságnak vagy hatóságnak van kizárólagos joghatósága (1979. évi 13. tvr. 62/A. §). 
Általában - de nem kivétel nélkül - kizárt a magyar bíróság joghatósága: 
- a külföldi állam vagy külföldi szerv, valamint Magyarországon diplomáciai képviseloként eljáró vagy 
egyébként a joghatóság alól mentes külföldi állampolgár elleni eljárásban. Fennáll azonban a joghatóság, ha 
az érintett a mentességérol kifejezetten lemondott, a külföldi állammal vagy szervvel szemben pedig akkor is, 
ha az eljárás tárgyát az 1979. évi 13. tvr. 62/E. § (1) bekezdésében meghatározott polgári jogviszonya képezi. 
- a nem magyar állampolgár személyi állapotát érinto eljárásban, kivéve 
- ha a felek egyikének lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon van, 
- a nem magyar állampolgár holtnak, eltuntnek nyilvánítása, illetve a halál tényének megállapítása iránti 
eljárásban akkor, ha az érintett utolsó ismert lakóhelye, vagy tartózkodási helye Magyarországon volt. 
- a nem magyar állampolgár örökbefogadásának engedélyezése, illetoleg felbontása iránti eljárásban, ha az 
örökbefogadó magyar állampolgár. Nem magyar állampolgár örökbefogadó esetén pedig akkor, ha lakóhelye 
vagy szokásos tartózkodási helye belföldön van. 
Vagyonjogi ügyekben kizárhatja a magyar bíróság joghatóságát, ha a felek valamely külföldi állam 
bíróságainak, vagy egy meghatározott külföldi bíróság joghatóságát kötötték ki (a kikötés feltételeit az 1979. 
évi 13. tvr. 62/F-G. §-ai szabályozzák). A felek megállapodásán alapuló joghatósági kikötés ugyanis a 
megjelölt bíróság kizárólagos joghatóságát jelenti, kivéve ha a felek ettol eltéroen rendelkeznek [1979. évi 13. 
tvr. 62/F. § (2)]. Eltéro megállapodás hiányában a magyar bíróság joghatósága akkor áll fenn, ha a 
megnevezett külföldi bíróság a saját joghatóságának hiányát megállapította. 



b) ponthoz: 
Példák az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásához: 
Azon okból, hogy a követelés érvényesítése más bíróság, vagy más hatóság hatáskörébe tartozik, vagy a perre 
más bíróság illetékes, a keresetlevelet csak akkor lehet idézés kibocsátása nélkül elutasítani, ha az áttétel a 
hatáskörrel (illetékességgel) rendelkezo bírósághoz (más hatósághoz) az ehhez szükséges adatok hiánya miatt 
nem lehetséges. E körben utalunk Pp. 129. §-ához fuzött magyarázatra. 
Amennyiben azonban a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül a Pp. 130. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján elutasítja, az ügyet más bírósághoz a Pp. 129. § alapján nem teheti át (BH1996. 3.). 
A bíróság a felek kérelméhez általában kötve van, ezért ha a felperes keresetlevelet nyújt be a bírósághoz a 
felszámoló és nem a felszámolásra kerülo cég ellen, ez hivatalból nem minosítheto kifogásnak, s ennek 
következtében azt a felszámolási eljárást végzo bírósághoz sem lehet áttenni (BH1996. 171.). 
Az illeték visszatérítése iránti kérelem elbírálása közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik, ilyen igényt 
polgári bíróság elott érvényesíteni nem lehet (BH1995. 351.). 
Ha a cég tagja a társaság határozatát a perbíróság elott megtámadja és ugyanezen határozat ellen a 
cégbíróság elott törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez, a cégbíróság a saját eljárását megszünteti 
(BH1993. 642.). 
A felszámolás közzététele után gazdálkodó szervezet ellen a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos 
követelés iránt megindított perben a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani (BH1993. 558.). 
A bíróságnak nincs hatásköre arra, hogy az ingatlanok államosítását, majd az azon alapuló további 
jogszerzések jogszeruségét felülvizsgálja (BH1992. 437., BH1992. 31.). 
Az iskola igazgatója tekintetében a munkáltatói jogkört az önkormányzat, a közgyulés gyakorolja. Közöttük 
munkaviszony alapján keletkezett jogvita munkaügyi jogvita, ezért a munkaügyi bíróság - a helyi 
önkormányzatokról szóló törvényre hivatkozással - nem utasíthatja el idézés kibocsátása nélkül a 
keresetlevelet (BH1992. 437.). 
Ha a követeléssel kapcsolatban az adott bíróság hatásköre és illetékessége perbíróságként megállapítható 
ugyan, de azt felszámolási eljárás keresetében kell elbírálni, a peres eljárást meg kell szüntetni. Az ügy 
áttételének nincs helye. Az iratokat ilyen esetben az adott bíróság felszámolási csoportjához kell megküldeni 
(BH1991. 364.). 
A tervezo és a kivitelezo ellen egyaránt folyó per tárgyalása nem függesztheto fel azon a címen, hogy a 
kivitelezo ellen felszámolási eljárás van folyamatban. A pernek a kivitelezo vonatkozásában történo 
megszüntetése viszont indokolt lehet, mert a felszámolási eljárásra a polgári perrendtartás körén kívül eso 
eljárási szabályok irányadóak (BH1991. 163.). 
A felszámolás eljárás közzététele után az érintett gazdálkodó szervezettel szemben a felszámolás körébe 
tartozó vagyonnal kapcsolatos követelést csak a felszámolási eljárás keretében lehet érvényesíteni, ezért 
fizetési meghagyás kibocsátásának sincs helye (BH1989.363.). 
Az építmény bontását elrendelo államigazgatási határozat végrehajtása során az építési hatóság által kötött 
vállalkozási szerzodés teljesítésével összefüggésben keletkezett károk megtérítése iránt a határozat 
kötelezettje a vállalkozót közvetlenül perelheti. Az ilyen követelés nem bírósági úton felül nem vizsgálható 
államigazgatási határozat ellen irányul (BH1987. 310.). 
Ha a felperes a balesetbol eredo keresetét nem munkáltatója, hanem - a polgári jog általános szabályaira 
hivatkozással, a kárt közvetlenül okozó személlyel szemben terjesztette elo, a bíróság hatásköre hiányát azon 
az alapon, hogy a per eldöntése munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik, nem állapíthatja meg és nem 
rendelheti el ezen okból a keresetlevél áttételét a munkaügyi bírósághoz (BH1982. 52.). 
A büntetoeljárás során az Állami Biztosító nem érvényesítheti azt az igényt, amely ot a sértettel kötött 
biztosítási szerzodés alapján a kárért felelos személlyel szemben megilleti. Ilyen esetben az eloterjesztett 
polgári jogi igény elutasításának, s nem egyéb törvényes útra utasításának van helye a büntetoeljárás 
szabályai szerint (BH1980. 414.). 
A jogtanácsos a jogi képviselet körében önállóan jogosult iratokat aláírni. Ha a vállalat igazgatója ezt 
meghaladó körben ruházta fel a jogtanácsost aláírási joggal, annak korlátozása, vagy megvonása az igazgató 
mérlegelési jogkörébe tartozik. Ebben a kérdésben nincs helye munkaügyi vitának (BH1980. 408.). 
Saját használatú utak fenntartási költségeinek viselése tárgyában keletkezett vita nem bírói, hanem 
államigazgatási útra tartozik (BH1977. 293.). 
A rokkantsági nyugdíjra vonatkozó igényt elbíráló jogeros társadalombiztosítási határozat felülvizsgálatára 
indult perben öregségi nyugdíjra irányuló igény nem érvényesítheto (KK 17. számú állásfoglalással és KK 18. 
számú állásfoglalással módosított MK 49. számú állásfoglalás). 



Amennyiben több jogvédelmi eszköz is rendelkezésre áll (például jó hírnév védelme) és a felperes a polgári 
pert választja, a keresetlevelet nem lehet idézés kibocsátása nélkül elutasítani, vagy más hatósághoz áttenni 
(BH1976. 5327.). 
c) ponthoz: 
A perindítást megelozo hatósági eljárásról rendelkezik például a kisajátításról szóló 1976. évi 24. 
törvényereju rendelet, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, a vad védelmérol szóló 1996. évi LV. 
törvény, a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény, az épített környezet alakításáról és védelmérol szóló - 1998. 
január 1. napjától hatályos - 1997. évi LXXVIII. törvény stb. 
A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli 
elutasítására kerülhet sor, ha a felperes anélkül indít pert, hogy a közigazgatási eljárásban a jogorvoslati 
jogát kimerítette volna. Nem vonatkozik ez arra az esetre, ha az ügyfél nem élt fellebbezéssel, a másodfokon 
eljáró szerv azonban az ellenérdeku fél fellebbezésére a határozatot megváltoztatta. Amennyiben az ügyfél 
elkésetten nyújtott be fellebbezést, s igazolási kérelmét az elso és a másodfokú közigazgatási szerv is 
alaptalannak találta, ugyancsak a Pp. 130. § (1) bekezdés c) pont alkalmazásával kell a keresetlevelet idézés 
kibocsátása nélkül elutasítani, mert a jogorvoslati jogosultságot nem merítették ki (Legfelsobb Bíróság KK 
32. számú állásfoglalás). 
A Ptk. 349. §-ában írt feltételek megléte anyagi jogi jellegu. E feltételek hiánya esetén nem kerülhet sor a 
keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítására (BH1966. 4803.). 
A kárpótlásra jogosult bíróság elotti igényérvényesítését meg kell eloznie a jogosult lakhelye szerint illetékes 
kárrendezési és kárpótlási hivatal elotti eljárásnak (BH1993. 238.). 
A képviseloi választások elokészítésével és lebonyolításával felmerült költségek viselésével kapcsolatos pert 
meg kell eloznie a közigazgatási hatóság eljárásának (BH1992. 770.). 
Ha azért nincs helye keresetindításnak, mert a jogosult elozoleg nem élt peren kívül felszólamlással, a 
keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani (BH1986. 336.). 
A darabárúkból kialakított gyujtovagon küldeményt átvevo vagy feladó közúti gépjármu fuvarozó csak a peren 
kívüli felszólamlás benyújtása után indíthat keresetet a vasúti fuvarozóval szemben (BH1986. 73.). 
d) ponthoz: 
E pontban két keresetlevél elutasítási ok szerepel, a perfüggoség és az ítélt dolog. 
A perfüggoség: a perindítás joghatása, mely akkor áll be, amikor a keresetet az alperessel, a viszontkeresetet 
a felperessel közlik (lásd a Pp. 128. §-ához fuzött magyarázatot). A perfüggoség a félbeszakadás, a per 
tárgyalásának felfüggesztése és a szünetelés alatt is fennáll, a per jogeros befejezéséig. 
A bíróságnak többszörös igényérvényesítés esetén azt kell vizsgálnia, hogy melyik perben történt már meg a 
kereset közlése, s amelyikben még nem, ott kerülhet sor a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítására. 
Amennyiben mindegyik perben beálltak már a perindítás hatályai, azt a pert, melyben a keresetlevél közlése 
késobb történt meg, meg kell szüntetni a Pp. 157. § a) pontjának közbenso alkalmazásával. 
El kell utasítania a bíróságnak a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül ítélt dolog esetén is. Ítélt dolog 
anyagi jogerovel rendelkezo határozat (ítélet, vagy ítélet hatályú végzés) esetében áll fenn. Az ítélt dolog a 
döntés véglegességét jelenti, ismérveit a Pp. 229. §-a határozza meg (lásd a Pp. 229. §-ához fuzött 
magyarázatot). A Pp. 130. § (1) bekezdés d) pontjában írtak annyiban pontosabbak, hogy a "keresettel 
érvényesített jog tárgyában hozott ítélet" esetén áll fenn az ítélt dolog az újabb kereset vonatkozásában. Nem 
vitatható azonban, hogy a bíróság által hozott - egyezséget jóváhagyó végzés esetében is - mely ítélet hatályú 
- eljárásjogi akadálya van az újabb perindításnak a Pp. 229. §-ában írt feltételek esetén. 
Nem állapítható meg viszont ítélt dolog a közös tulajdon megszüntetése iránti perekben, amennyiben utóbb 
bebizonyosodik, hogy a közös tulajdon megszüntetésének ítéletben elrendelt módja nem viheto keresztül. A Pp. 
229. § ilyen esetben nem zárja ki, hogy bármelyik tulajdonostárs kérje a közös tulajdon megszüntetését a 
korábbi ítéletben foglaltaktól eltéro módon (BH1965. 4514.). A bírói gyakorlat ezen iránymutatást 
egyértelmuen elfogadja és alkalmazza, ha az elrendelt árverési értékesítés meghiúsul. A közös tulajdon 
megszüntetése többi módozatában azonban az alkalmazás kétséges, hiszen természetbeni megosztásra csak - a 
per során már rendelkezésre álló - telekalakítási engedély alapján van lehetoség (a meghiúsulás így kizárt), 
míg megváltás esetén a bíróság vizsgálja az ítélethozatal elott a teljesítoképességet, s pusztán az a tény, hogy 
a megváltási ár fizetésére kötelezett fél az ítéletben foglaltaknak nem tesz eleget, nem adhat okot új per 
indítására, hiszen pénztartozása végrehajtására kell, hogy sor kerüljön. A meghiúsulás ugyancsak kizárt a 
közös tulajdont részben megszünteto társasházzá alakításnál, amikor az alapító okiratot a bíróság ítélete 
hozza létre. 
Nincs szó ítélt dologról, ha a felperes a követelését korábban tulajdonjogára alapította, s a kereset elutasítása 
után igényét engedményesként érvényesíti (BH1987. 444.). 



e) ponthoz: 
A perbeli jogképesség tekintetében lásd a Pp. 48. §-ához fuzött magyarázatot. 
A perbeli jogképesség nem azonos az úgynevezett kereshetoségi joggal, a perindítási jogosultsággal. Ennek 
vizsgálata és bírálata nem a tárgyalás elokészítése során történik, s hiánya nem vezethet a keresetlevél idézés 
kibocsátása nélküli elutasításához, hanem az eloterjesztett igényt - a személyállapotra vonatkozó perek 
kivételével - érdemben (ítélettel) kell elutasítani. 
Megemlítendo, hogy kifejezett jogszabályi rendelkezés folytán jogképességgel nem rendelkezo fél is lehet a 
perben (lásd a Pp. 327. §-ához és a Pp. 343. §-hoz fuzött magyarázatokat). 
A felek perbeli jogképességét - ha ez iránt kétség merül fel - a bíróság az eljárás bármely szakában hivatalból 
vizsgálja (Pp. 50. §). 
Példák a bírói gyakorlatból: 
Az építoközösség nem jogi személy és közös név alatt sem indíthat pert (BH1994. 669.). 
Az ipari vagy mezogazdasági szakcsoport - perbeli jogképesség hiányában - perben önállóan követelését nem 
érvényesítheti. A szakcsoport által - az alapító gazdálkodó szervezet ellenjegyzése nélkül - benyújtott kereset 
érdemben nem bírálható el (BH1990. 389.). 
A perképesség megállapítása szempontjából nem az eljárás megkezdésekor, hanem a határozat 
meghozatalának idopontjában hatályos jogszabályok irányadóak (BH1987. 128.). 
Perbeli jogképesség hiánya miatt a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül kell elutasítani, ha a felperes a 
pert meghalt személy ellen indította meg (BH1991. 24.). 
A keresetlevelet a bíróság idézés kibocsátása nélkül elutasítja, ha a követelés ido elotti, vagy - az elévülés 
esetét ide nem értve - bírói úton nem érvényesítheto. 
Marasztalási kereset általában csak lejárt követelés iránt indítható, de eloterjesztheto kivételesen még le nem 
járt követelésre is (lásd a Pp. 122. §-ához fuzött magyarázatot), továbbá megállapításra, ha a Pp. 123. §-
ában írt feltételek fennállnak. 
Készfizeto kezes ellen érvényesített követelés idoelottiség miatt nem utasítható el. A készfizeto kezest ugyanis 
sortartási kifogás nem illeti, a vele szemben támasztott igény elbírálásának nem elozetes kérdése a 
fokötelezett elleni igényérvényesítés (BH1991. 190.). 
Kártérítés iránti követelés ido elotti, ha a kár még nem következett be (BH1987. 98.). 
A külkereskedelmi társaság egyik tagja által a társaság másik tagjával szemben az eredmény elszámolás - a 
társaság megszunése esetén a végelszámolás - elott a társasági szerzodés megszegésére hivatkozással 
érvényesített kártérítési követelés ido elotti (BH1993. 750.). 
A követelés ido elotti, ha a szövetkezetbol kiváló tagok részvételével megalakuló szövetkezet a 
vagyonmegosztás kérdésében a közgyulés határozatának meghozatala elott fordul a bírósághoz (BH1991. 
407.). 
A károsodás okozati összefüggésének bizonytalansága esetén nincs helye a per idoelottiség címén történo 
megszüntetésének (BH1986. 203.). 
Ha a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló megállapodás (SZMGSZ) hatálya alá tartozó vasúti fuvarozás 
esetében több küldeményre vonatkozóan egy felszólamlást nyújtanak be és a felszólítás után sem bontják az 
egyes küldeményekre, nincs helye idoelottiség címén a per megszüntetésének (BH1984. 370.). 
A szállítónak a megrendelo ellen az ellenszolgáltatás iránt indított keresetét nem teszi ido elottivé az, hogy az 
árú kiszolgáltatásának megtagadása esetén a fuvarozóval szemben még nem lépett fel (BH1980. 185.). 
A PK 171. számú állásfoglalás a Pp. 130. § (1) bekezdés b) és f) pontjában írtakat elemezve rámutatott arra, 
hogy a Pp. 130. § (1) bekezdés f) pontja alapján kell a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítani - a 
követelés idoelottiségén túlmenoen de az elévülés esetét ide nem értve - minden olyan esetben, amikor 
megállapítható, hogy a követelés érvényesítés bírósági hatáskörbe tartoznék ugyan, az adott követelés 
azonban jogszabály értelmében bírósági úton nem érvényesítheto. 
f) ponthoz: 
A bírósági úton való érvényesíthetoség kizártságát a Ptk. 204. §-a sorolja fel. Azt, hogy a követelés bírósági 
úton nem érvényesítheto, hivatalból kell figyelembe venni, kivétel az elévülés, mert ezt a bíróság csak akkor 
veszi figyelembe, ha a fél erre hivatkozik (elévülési kifogás). 
Játékautomatán elért nyereség bírósági úton nem érvényesítheto (BH1993. 29.). 
A bírói gyakorlat a közös lottózás, vagy totózásban történt megállapodást atipikus szerzodésként értékeli és 
érvényesítését bírói úton engedi. 
A szövetkezeti vagyon 10%-át meghaladóan eloterjesztett vagyonmegosztási igény bírói úton nem 
érvényesítheto (BH1996. 524.) 



A keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül kell elutasítani akkor is, ha a pert nem a jogszabályban erre 
feljogosított személy indítja, vagy a per csak jogszabályban meghatározott személy ellen indítható, illetve 
meghatározott személyek perben állása kötelezo és a felperes ezeket - felhívás ellenére - nem vonta perbe. 
g) ponthoz: 
Meghatározott személyek perben állása kötelezo a tulajdonjoggal kapcsolatos perekben. A PK 10. számú 
állásfoglalás IV. része sorolja fel azokat a személyeket, akiknek perben állásáról gondoskodni kell. 
Szerzodés érvénytelenségének megállapítása iránti perekben is perben kell állnia valamennyi szerzodo félnek, 
továbbá amennyiben a per tárgya bejegyzett tulajdonjog törlése és olyan érdekeltek is vannak, akik ingatlan 
nyilvántartásba bejegyzett jogaikat a törölni kért tulajdonjogra alapították, e jogosultak perben állása nélkül 
döntés nem hozható. 
Amennyiben a fél a pert tévesen az elso fokú közigazgatási szerve ellen indította meg, a per során a 
másodfokú közigazgatási szervet perbe vonhatja. Ha a felperes felhívásra a felülvizsgálni kért határozatot 
hozó szervet nem vonja perbe, a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, vagy a pert meg kell 
szüntetni (Legfelsobb Bíróság KK 33. számú állásfoglalás). 
Amennyiben a házastársi vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyat olyan tartozásért foglalták le, mely 
kizárólag az egyik házastársat terheli, a másik házastársnak az igénypert az adós ellen is meg kell indítania 
(1994. évi LIII. törvény 82. §). 
A jogszabály által megszabott keresetindítási határido elmulasztása is alapja lehet a keresetlevél idézés 
kibocsátása nélküli elutasításának. 
h) ponthoz: 
A Pp. keresetindítási határidot állapít meg a közigazgatási, sajtó-helyreigazítás és választott bírósági 
határozat érvénytelenítése iránti perekben. Ezek eljárási határidok, melyek elmulasztása esetén igazolásnak 
van helye. 
Birtokháborítással kapcsolatos közigazgatási határozat megváltoztatása iránti keresetre, valamint a 
szerzodés megtámadása esetén anyagi jogi határido az alkalmazandó szabály. 
Ugyancsak anyagi jogi perindítási határidot tartalmaz a Gt. több rendelkezése is. 
i) ponthoz: 
A 2000. január 1. napja után indult ügyekben alkalmazandó szabály értelmében a jogi képviselovel eljáró fél 
keresetlevelének egyes hiányosságai - a hiánypótlási eljárás mellozésével - vonják maguk után annak idézés 
kibocsátása nélküli elutasítását. 
Erre akkor kerül sor, ha 
- az nem tartalmazza a Pp. 121. § (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban nevesített bármely adatot (az eljáró 
bíróságot; a felek, képviseloik nevét, lakóhelyét, perbeli állását; az érvényesíteni kívánt jogot, az annak 
alapjául szolgáló tényeket, valamint a bizonyítékok eloadását; határozott kereseti kérelmet; azokat az 
adatokat, amelyekbol a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható). E kötelezo tartalmi elemek közül - 
ahogy arra az új rendelkezést beiktató 1999. évi CX. törvény miniszteri indokolása is utal - a gyakorlatra 
hárul annak meghatározása, hogy az érvényesíteni kívánt jog alapjául szolgáló tényeloadások, illetve 
bizonyítékok eloadásának milyen terjedelmét tekinti elégségesnek ahhoz, hogy a keresetlevelet az érdemi 
tárgyalásra alkalmasnak ítélje. Az azonban biztosan elmondható, hogy ezeket a jogi képviselonek legalább 
olyan mértékig elo kell adnia a keresetlevélben, hogy annak alapján a bizonyítás megkezdése 
megtörténhessen. 
- a jogi képviselo nem csatolta a meghatalmazását, vagy 
- a kereseti illetéket nem rótták le. Ez utóbbi esetben nyilván nem utasítható el a keresetlevél idézés 
kibocsátása nélkül, ha abban a fél az illeték elozetes megfizetése alóli mentesség (költségmentesség, 
illetékfeljegyzési jog) megadása iránt határozott kérelmet terjesztett elo. 
Abban az esetben, ha a fél a mentesség iránti kérelméhez nem csatolta a jogszabályokban eloírt igazolásokat, 
a bíróság a hiány jellegétol függoen dönt. A hiánypótlási eljárás kötelezo mellozését eloíró Pp. 124. § (2) 
bekezdésébol következoen: ha a mentesség iránti kérelem - hiányai ellenére - érdemben elbírálható, a bíróság 
a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül nem utasíthatja el. Ellenkezo esetben a jelen törvényhely 
alkalmazása nem mellozheto (lásd részletesen a Pp. 124. §-ához fuzött magyarázatnál). 
j) ponthoz: 
A hiánypótlási kötelezettség elmulasztása miatt e pont alkalmazásával a keresetlevelet csak akkor utasíthatja 
el a bíróság, ha 
- a fél a hiányokat a jogkövetkezmény levonásáig nem pótolta. Ha tehát a hiánypótlási kötelezettségét a fél az 
engedélyezett határidon túl, de olyan idopontban teljesítette, amikor még a bíróság a keresetlevelet hivatalból 



elutasító végzést nem hozta meg, a mulasztás tényére hivatkozással utóbb már e törvényhely alkalmazására 
nem kerülhet sor. 
- a mulasztás jogkövetkezményére a bíróság a felet elozetesen figyelmeztette. Ennek hiányában, úgyszintén 
akkor is, ha a bíróság tévesen az elutasítás helyett a felet a hiányos tartalom szerinti elbírálás 
jogkövetkezményérol tájékoztatta, a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása nem jogszeru. 
- a hiány miatt a keresetlevél érdemi elbírálása nem lehetséges. E feltétel körében visszautalunk a Pp. 95. §-
ához fuzött magyarázatra. Ha a bíróság a hiánypótlási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményét 
tévesen a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításban jelölte meg, e tájékoztatására alapítva az 
elutasító végzés meghozatala akkor sem jogszeru, ha a fél egyébként a hiánypótlási kötelezettségét 
elmulasztotta. 

(2) A keresetlevelet elutasító végzést kézbesíteni kell a feleknek, és az alperes példányához csatolni kell a 
keresetlevél másolatát is. 

E bekezdésnek a valamennyi fél részére történo kézbesítést eloíró szabálya irányadó minden olyan esetben, 
amikor a törvény alapján a Pp. 130. §-ának rendelkezése alkalmazásra kerül (pl.: viszontkereset, nemperes 
eljárást megindító kérelem hivatalbóli elutasítása). Ilyenkor a keresetlevél (fizetési meghagyás kibocsátása 
iránti kérelem, viszontkereset stb.) kézbesítése az ellenérdeku fél tájékoztatását szolgálja. 

(3) Ha az ügyben a fél, az ügyész, vagy külön jogszabállyal erre feljogosított szervezet keresete alapján a per 
tárgyában már jogeros ítéletet hoztak, az ezt követoen ugyanabból a ténybeli alapból származó, ugyanazon jog iránt 
indított újabb keresetet a bíróság az (1) bekezdés d) pontja alapján elutasítja, feltéve, hogy az ítéletet annak a félnek 
is kézbesítették, akinek jogát a perben érvényesítették, és az vele szemben is jogerore emelkedett (228. §). 

Az (1) bekezdés d) pontjának alkalmazása körében a törvény az anyagi jogero [Pp. 229. § (1)] szabályával 
összhangban rendelkezik. Olyan esetekben, amikor az anyagi jogi jogosultnak az ítéletet nem kézbesítették, 
vele szemben az ítéletnek nincs anyagi jogereje. Azt a keresetlevelet ezért, melyet e jogosult utóbb ugyanerre 
a jogra alapítottan terjeszt elo, az (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással nem lehet hivatalból elutasítani. 
BH2004. 23. II. A megállapítási kereset alaptalansága esetén nem kerülhet sor a per - idoelottiségre 
hivatkozással való - megszüntetésére, hanem a kereset elutasításáról ítélettel kell rendelkezni [Pp. 123. §, 
130. § (1) bek, f) pont, 157. § a) pont]. 
BH2004. 20. A választottbíróság eljárást megszünteto végzésének érvénytelenítése iránt bírósági út nem 
veheto igénybe [1997. évi CXLIV. tv. 48. § (3) bek., 52. §, 233. §, 238. § (1) bek., 1994. évi LXXI. tv. 7. §, 15. 
§, 20. §, 37. §, 42. § (1) bek., (2) bek. d) pont, 55. § (1) bek. c) és e) pont, 57. §, Pp. 130. § (1) bek. f) pont]. 
BH2003. 511. Az adós felszámolása nem rendelheto el olyan kérelmek alapján, amelyek tárgyában a bíróság 
már jogerosen határozott, és a felszámolás elrendelésének alapjául szolgáló körülmények lényegesen nem 
változtak, illetve olyan kérelem alapján, amely a hitelezo által le nem számlázott - a szerzodés szerint számla 
kibocsátásával érvényesítheto - követelésen alapul [Ptk. 302. § b) pont, 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. 
évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. 27. § (2) bek. a) pont, (4) bek., 72. § (3) bek., Pp. 130. § (1) 
bek., d) pont, 157. § a) pont]. 
BH2003. 465. A hitelezonek az elovásárlási jog sérelmére alapított keresete nem lehet alapos, ha a 
sérelmezett felszámolói vagyonértékesítéssel kapcsolatban már korábban eloterjesztett keresete alapján indult 
per szünetelés folytán megszunt [Ptk. 200. § (2) bek., 203. § (1) bek., 373. § (1)-(6) bek., 1993. évi LXXXI. tv.-
nyel módosított 1991. évi IL. tv. 48. § (2) bek., 1997. évi CXLI. tv. 62. § (1) bek. a) pont, Pp. 121. § (1) bek. e) 
pont, 130. § (1) bek. g) pont]. 
BH2003. 424. I. A felszámoló által a Cstv. 40. §-a alapján indított perben alperesként valamennyi szerzodo 
félnek, tehát a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek is perben kell állnia. Nem pótolja ezt a 
felszámoló pernyertessége érdekében való beavatkozás [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-
nyel módosított 1991. évi IL. tv. 40. § (1) bek. a) pont, Pp. 51. § a) pont, 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) 
pont]. 
BH2003. 424. III. A per megszüntetését eredményezo jogkövetkezmény alkalmazásához szükséges felhívás 
tartalmi követelményei [Pp. 95. § (2) bek., 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) pont]. 
BH2003. 421. A bíróság az elotte ugyanazon adós ellen különbözo hitelezok kérelmére indult felszámolási 
eljárásokat nem köteles egyesíteni. Az egyesítés csak lehetoség. Ha a bíróság egy hitelezo kérelmére az adós 
felszámolását jogerosen elrendeli, a további eljárásokat meg kell szüntetni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 
1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. 6. § (2) bek., 27. § (2) bek. a)-c) pontjai, Pp. 130. § (1) 
bek. d) pont, 149. § (2) bek., 157. § a) pont, 229. §, 123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás]. 
BH2003. 381. Mindaddig, amíg az üzletrész társasággal szembeni hatályos átruházása nem történt meg, 
helye van az átruházó taggal szembeni kizárási per megindításának [1997. évi CXLIV. tv. 49. § (1) bek., 137. 
§, 138. §, 157. § (3) és (4) bek., 1997. évi CXLV. tv. 30. § (2) bek., Pp. 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) pont]. 



BH2003. 377. A perfeljegyzés tárgyában a bíróságnak az erre irányuló kérelmet tartalmazó keresetlevél 
benyújtását követoen nyomban - a perindítás hatályának beállta elott - intézkednie kell. Ha a feltételek 
fennállnak, a per feljegyzése érdekében a földhivatalt meg kell keresnie [1997. évi CXLI. tv. 17. § (1) bek. j) 
pont, 64. § (1) bek. b) pont, Pp. 103. § (2) és (5) bek., 121. § (1) bek. b) pont, 124. § (2) bek., 128. §, 130. § 
(1) bek. i) és j) pont, 157. §]. 
BH2003. 373. A Pp. 385. §-a alapján megindított behajtási perben a felperes nem a saját követelését, hanem 
azt a követelést érvényesíti, amely az o adósát harmadik személyekkel szemben megilleti. Ezért a követelés 
alapjául szolgáló szerzodés választottbírósági kikötése rá nem hat ki. Az eljárásra a bíróságnak van 
hatásköre [1994. évi LIII. tv. 110. § (1) bek., 111. §, 113. §, 1994. évi LXXI. tv. 3. § (1) bek. c) pont, Pp. 23. § 
(1) bek. a) pont, 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 385. §]. 
BH2003. 329. A termeloszövetkezetbol csoportosan kiváló tagokat együttesen megilleto vagyonrész 
vonatkozásában a csoporthoz tartozó személyek között közös tulajdon keletkezik. Ezért a csoportosan kiválók 
olyan szükségképpeni pertársak, akiknek perben állása nélkül a csoportot megilleto vagyonrész tárgyában 
keletkezett jogvita nem bírálható el [Ptk. 139. §, 141. §, 1992. évi II. tv. 31. §, 34. § (1) bek., Pp. 51. § a) pont, 
130. § (1) bek. g) pont, 132. § (1) bek., 157. § a) pont, 1990. évi XCIII. tv. 57. § (1) bek. a) pont]. 
BH2003. 325. A jogi képviselo által hiányosan eloterjesztett keresetlevél idézés kibocsátása nélküli 
elutasításának feltételei [Pp. 130. § (1) bek. i) pont - 1999. évi CX. tv. 24. § -, 121. § (1)-(2) bek., 95. § (1) 
bek.]. 
BH2003. 294. A felszámolási eljárásban az adós résztulajdonosa által ebben a minoségben benyújtott 
kifogást alanyi jogosultság hiányában el kell utasítani. Ez esetben a további feltételek fennállását - 
kifogásolási határido stb. - szükségtelen vizsgálni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel 
módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 3. § (1) bek. c) pont, 6. § (2) és (4) bek., 8. § (1) bek., 51. § 
(1) bek., Pp. 3. § (2) bek., 51. § a) pont, 130. § (1) bek. b), g) és j) pont]. 
BH2003. 255. A magyar bíróság kizárólagos joghatósága nem állapítható meg azon az alapon, hogy a 
felperes által vitatott érvényességu kölcsönszerzodést biztosító mellékkötelezettségek - közöttük a jelzálogjog - 
közhitelu nyilvántartásba való bejegyzése megtörtént [1979. évi 13. tvr. 62. §, 62/A. § (1) bek. h) pont, 62/F. § 
(1) bek., 62/H. §, Pp. 130. § (1) bek. a) pont, 157/A. § (1) bek. b) pont]. 
BH2003. 254. A hitelezoi választmány képviseleti szerv. A felszámolási eljárást lefolytató bíróság a képviselet 
ellenorzése, illetve vizsgálata körében ellenorizheti az 1991. évi IL. törvény 5. §-ának (3) bekezdésében írt 
feltételek meglétét vagy hiányát [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi 
IL. tv. 5. § (2), (3) és (4) bek., 28. § (2) bek. f) pont, 39. § (1) bek., 68. § (1) bek., Pp. 72. §, 130. § (1) bek. b) 
pont]. 
BH2003. 251. A gazdasági társaságokról szóló törvény a tagkizárási perben kereshetoségi joggal a 
gazdasági társaságot ruházza fel. Az esetleges korlátozó, kizáró rendelkezések fennállásának vizsgálata nem 
vonható a kereshetoségi jog körébe, így permegszüntetési okul nem szolgálhat [1997. évi CXLIV. tv. 49. § (2) 
bek., Pp. 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) pont]. 
BH2003. 247. Az elovásárlási jog gyakorlásával kapcsolatban az 1991. évi IL. tv. speciális szabályai 
megelozik a Ptk.-nak az elovásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos rendelkezéseit [Ptk. 117. § (3) bek., 145. 
§ (2) bek., 373. § (6) bek., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. 
49. § (6) bek., 49/C. § (2) bek., Pp. 130. § (1) bek. h) pont, 157. § a) pont]. 
BH2003. 235. A szerzodésen kívül okozott kár megtérítésére irányuló igény mindaddig ido elotti, amíg a 
károsult az ot jogszabály alapján megilleto követelését a kötelezettel szemben nem érvényesítette [Ptk. 272. §, 
276. § (1) bek., 355. § (4) bek., Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH2003. 220. A kisajátítási kérelmet elutasító határozat is olyan érdemi határozat, amelynek bírósági 
felülvizsgálatát keresettel lehet kérni [Pp. 130. § (1) bek., Áe. 72. §, 1976. évi 24. tvr. 5., 10., 19. §]. 
BH2003. 201. I. Az adótartozás részletekben történo megfizetése kérdésében való döntés az adóhatóság 
hatáskörébe tartozik. Az adóhatóság ez irányú nyilatkozata ítélettel nem pótolható [1990. évi XCI. tv. (Art.) 
81. § (7), (8) és (9) bek., 86. § (1) bek., 1957. évi IV. tv. (Áe.) 3. § (6) bek., 4. § (1) bek., 38. § (2) bek., Pp. 
130. § (1) bek.]. 
BH2003. 188. A Magyar Köztársaság Kormánya nem jogi személy, perbeli jogképessége nincsen [Pp. 48. §, 
130. § (1) bek. e) pont, Ptk. 28. § (2)-(3) bek., 29. § (1) bek., 36. § (1) bek., 1992. évi XXXVIII. tv. 230. § (2) 
bek., 87. § (2) bek. a) pont]. 
BH2003. 133. A nem peres eljárásban is további intézkedés nélkül el kell utasítani a kérelmet, ha külön 
jogszabály a kérelem benyújtására határidot állapít meg, azt a kérelmezo elmulasztja, és igazolásnak nincs 
helye. Ilyen esetben a bíróságnak a kérelmet a jogveszto határido elmulasztása miatt érdemi vizsgálat nélkül 



kell elutasítania, illetoleg az eljárást a kérelemnek a kérelmezettel történt közlése folytán meg kell szüntetnie 
[Pp. 130. § (1) bek. h) pont, 157. § a) pont]. 
BH2003. 84. I. Ha az adós felszámolása iránti kérelem korábban érkezett a bírósághoz, mint az adós 
csodeljárás iránti kérelme, a csodeljárást - a kettos eljárás tilalmából következoen - nem lehet lefolytatni, 
hanem felszámolási eljárásnak van helye, a csodeljárás iránti kérelmet pedig el kell utasítani [1993. évi 
LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 6. § (2) bek., 
8. § (3) és (4) bek., 9. § (4) és (6) bek., 17. § (3) bek., 18. § (2) és (4) bek., 19. § (1) és (4) bek., 21. § (3) bek., 
Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 234. §, 237. §, 239. §, 244. § (1) és (3) bek.]. 
BH2003. 82. A keresetlevél a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján történo elutasításának nincs 
helye, ha a felperes megjelöli azt a jogot, amely szerint kereseti illetéket elozetesen nem kell lerónia [Pp. 69. 
§, 72. §, 124. § (2) bek., 130. § (1) bek. i) pont, 1990. évi XCIII. tv. 62. § (1) bek., 64. §, 6/1986. (VI. 26.) IM r. 
16. § c) pont]. 
BH2003. 37. A perindítás hatályai a keresetnek illetoleg a viszontkeresetnek az ellenféllel való közlésével 
állanak be. Ebbol következoen a bíróságnak a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítania, ha 
megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt - akár 
ugyanazon bíróság, akár más bíróság elott - per van folyamatban [Pp. 128. §, 147. §, 130. § (1) bek. d) pont, 
157. § a) pont]. 
BH2002. 447. I. A bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül csak akkor utasíthatja el, ha jogszabály 
valamely per megindítását csak meghatározott személyek számára teszi lehetové, és a pert e körön kívül eso 
személy indította meg. Ilyen jogszabályi rendelkezés hiányában, ha a követelés a felperest bármely okból nem 
illeti meg, azt a bíróságnak érdemben (ítélettel) kell elbírálnia [Pp. 48. §, 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) 
pont]. 
BH2002. 440. Ügyészi határozat alapján a rendorhatóság által végrehajtott kényszerintézkedéssel okozott 
kárigény a rendorséggel szemben is érvényesítheto [Pp. 130. § (1) bek. g) pont]. 
BH2002. 404. II. A semmis letéti jegy megfelelhet a betétszerzodés érvényességi kellékeinek, amelyért az 
Országos Betétbiztosítási Alap felelossége fennáll [Ptk. 234. § (2) bek., 301. §, 530. §, 533-535. §-ai, 1988. 
évi 18. tvr. (Ltvr.)  3. § (1) bek. b) és c) pont, (2) bek., 1993. évi XXIV. tv. (OBA tv.)  2. § a) pont, b/3. pont, 6. 
§ (1) bek. a) pont és (2) bek., 7. § (1), (2) és (4) bek., 1991. évi IL. tv. 38. § (3) bek., 1991. évi LXIX. tv.  3. § 
(2) bek. a) pont, Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont]. 
BH2002. 373. Az adós vagyontárgya felszámoló által történt értékesítésének mindegyik módjára alkalmazni 
kell azt a szabályt, hogy ha a felszámoló az elovásárlási jog figyelembevételére vonatkozó kötelezettségének 
nem tesz eleget, az elovásárlásra jogosult - 30 napos jogveszto határido alatt - keresetével a bírósághoz 
fordulhat. Ez az igény a felszámolási eljárásban kifogásként nem érvényesítheto [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és 
az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 49. § (1)-(6) bek., 49/A. §, 49/B. 
§, 49/C. § (1) és (2) bek., 51. §, Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 251. § (1) bek.]. 
BH2002. 240. Jelzálogjoggal biztosított követelés engedményezésekor a zálogjog is átszáll az új jogosultra. 
Nem keletkezik tehát új jelzálogjog, hanem az átszálló, engedményezett követelést biztosító olyan zálogjog áll 
fenn, amely megtartja eredeti rangsorát. A felszámolási eljárásban tehát a hitelezoi igény besorolásakor az 
eredeti rangsor az irányadó [Ptk. 251. § (1) és (3) bek., 253. § (3) bek., 263. § (2) bek., 266. § (2) bek., 328. § 
(3) bek., 329. § (1) és (3) bek., 1972. évi 31. tvr. 6. § (2) bek., 14. § (1) bek., 19. § (1) és (2) bek., Pp. 130. § 
(1) bek. h) pont, 157. § a) pont, 1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 51. § (1) 
bek., 57. § (1) bek. b) és g) pont]. 
BH2002. 231. I. Ha az apai státus betöltött, ugyanazon gyermekre nézve más férfi apaságának megállapítása 
iránt nem indítható per [Csjt. 36. § (1) bek., 37. § (1) bek., 38. § (1) és (4) bek., Pp. 130. § (1) bek. b) pont]. 
BH2002. 148. I. A kizárólag felszámolási eljárás keretében érvényesítheto követelés tekintetében 
permegszüntetésnek van helye [1986. évi 11. tvr. 17. § (4) bek., Pp. 130. § (1) bek., b) pont, 157. § a) pont, 
251. § (1) bek.]. 
BH2002. 108. Ha a felperes keresetében érvényesített követelés bírósági úton nem érvényesítheto, nem a 
kereset ítélettel történo elutasításának, hanem a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának, illetve 
a per megszüntetésének van helye [Ptk. 204. § (1) bek. a) pont, 207. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 
157. § a) pont, 251. § (1) bek.]. 
BH2002. 41. A végrehajtási eljárásban hozott - a teljesítési határidot meghosszabbító - határozat bírósági 
felülvizsgálatára nincs lehetoség [Áe. 72. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. b) pont]. 
BH2002. 32. A munkáltató a munkavállaló munkaviszonyával összefüggo tartozásainak megtérítésére 
irányuló igényét írásbeli felszólítással érvényesítheti. Ha e szabály figyelmen kívül hagyásával a követelését 



közvetlenül bírósági úton érvényesíti, a pert meg kell szüntetni [Mt. 162. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 
157. § a) pont]. 
BH2002. 27. II. A felszámoló által az adós vagyonának értékesítése során megkötött adásvételi szerzodés 
megtámadására irányuló kérelem kifogásként nem bírálható el. Ez esetben a kérelem érdemi vizsgálat nélküli 
elutasításának van helye [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek., Pp. 
51. § a) pont, 130. § (1) bek. b) pont]. 
BH2002. 19. Az alperesi szövetkezetnek - a per során - a cégnyilvántartásból való törlése nem a per 
megszüntetésére, hanem a félbeszakadás megállapítására nyújt alapot [Pp. 48. §, 111. § (1) bek., 112. § (2) 
bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont]. 
BH2001. 582. Az 1998. június 16-án hatályba lépett Gt. rendelkezéseit a hatálybalépést megelozoen alakult 
társságok muködésük során azt követoen kötelesek alkalmazni, ha a társasági szerzodésüket a Gt. 
szabályainak megfeleloen módosították, és annak cégbejegyzése megtörtént. Ebbol következoen a tag 
kizárására vonatkozó kereseti kérelem a Gt. rendelkezéseire való áttérés hiányában nem terjesztheto elo 
[1988. évi VI. tv.  182. § (1)-(4) bek., 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 16. § (2) bek., 49. §, 50. §, 299. § (2) bek., 
1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 30. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont, 251. § (1) bek.]. 
BH2001. 553. Anyagi jogszabály által megállapított perindítási (nemperes eljárás-indítási) határido az utolsó 
napon minden körülmények között lejár. Abban a kérdésben, hogy a keresetlevelet (kérelmet) a meghatározott 
idopontig benyújtották-e, annak a tényleges helyzetnek van jelentosége, hogy mikor érkezett a bírósághoz az 
eljárást megindító beadvány. Elkésettség esetén a bíróságnak az eljárást a határido elmulasztására tekintettel 
meg kell szüntetnie [Mt. 54. §, Pp. 130. § (1) bek. h) pont, 157. a) pont, 1999. évi C. tv., 1/1999. MJE]. 
BH2001. 521. Az APEH területi szerveit (megyei igazgatóságait) sem jogszabály, sem annak felhatalmazása 
alapján más rendelkezés nem nyilvánította jogi személlyé. Így a megyei igazgatóságok polgári jogi 
jogképesség hiányában polgári perben félként nem járhatnak el [Ptk. 28. § (3) bek., 29. § (1) bek., 30. § (1) 
bek., 36. § (1) bek., Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 251. § (1) bek., 55/1991. 
(IV. 11.) Korm. r. 1. § (3) bek.]. 
BH2001. 442. Külföldi állam és külföldi jogi személy közötti - magyarországi ingatlan tulajdonjogára 
vonatkozó - jogvita elbírálása akkor is a magyar bíróság joghatósága alá tartozik, ha a felperes a 
tulajdonjoga bizonyítására nemzetközi megállapodásra hivatkozik [1979. évi 13. tvr. 55. § b) pont, 56. § d) 
pont, az 1987. évi 12. tvr.-rel kihirdetett 1969. évi Bécsi Egyezmény 66. cikkelye, Pp. 130. § (1) bek. a) pont]. 
BH2001. 391. Felszámolási eljárás esetén ha az adós gazdálkodó szervezetet a cégbíróság a 
cégnyilvántartásból törölte (esetleges jogszabálysérto törlés esetén is), az eljárás félbeszakadása helyett 
megszüntetésnek van helye, figyelemmel arra, hogy a felszámolási eljárásban a félbeszakadás kizárt [1997. 
évi CXLIV. tv. (Gt.) 53. § (2) bek., Pp. 111. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 1993. évi LXXXI. 
tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek.]. 
BH2001. 389. II. Ha a felperes keresetének elbírálására a magyar bíróságnak nincs joghatósága, és az azzal 
összefüggo jogviszonyból eredo viszontkereset elbírálására sincs joghatósága, a pert a viszontkereset 
tárgyában is meg kell szüntetni [Pp. 3. § (1) bek., 130. § (1) bek. a) pont, 147. § (1) bek., 157. § a) pont]. 
BH2001. 388. Annak elbírálása, hogy a felperes igényérvényesítési jogosultsága (kereshetoségi joga) az 
általa nevezett alperesekkel szemben fennáll-e, az ügy érdemére tartozó olyan anyagi jogi kérdés, amelynek 
tárgyában a bíróságnak ítélettel kell határoznia. Ez esetben nem kerülhet sor sem a keresetlevél idézés 
kibocsátása nélküli elutasítására, sem a per megszüntetésére [Ptk. 200. § (1) bek., 339. §, 349. §, 1991. évi 
LXIX. tv. 16. § (1) bek., 53. § (5) és (6) bek., 1988. évi VI. tv.  321. §, 328. § (1) bek., 329. § (1) bek., 330. §, 
1957. évi IV. tv. 72. § (1) bek., Pp. 2. § (1) bek., 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) pont, 213. § (2) bek.]. 
BH2001. 327. A végrehajtási bírságot kiszabó határozat nem tekintheto a birtokvédelem iránti közigazgatási 
ügy érdemében hozott határozatnak, ezért bírósági felülvizsgálata keresettel nem kérheto [(1957. évi IV. tv. 
(Áe.) 72. § (1) bek., 78. § (1) bek., 82. § (1) bek. c) pont, 83. § (2) bek., Pp. 130. § (1) bek. b) pont, KK 32. sz., 
PK 171. sz.]. 
BH2001. 326. A feltaláló által indított perben az alperest is megilleti a tárgyi illetékfeljegyzési jog, így 
mentesül a bírósági meghagyás elleni ellentmondás illetékének elozetes lerovása alól [Pp. 77. §, 78. § (2) 
bek., 95. §, 130. § (1) bek. j) pont, 136/A. §, 1990. évi XCIII. tv. 35. § (1) bek., 42. § (1) bek., 59. § (1) bek., 
62. § (1) bek. j) pont]. 
BH2001. 300. Az oktatói és az eloadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megítélése 
(habilitáció) kérdésében keletkezett sérelemre alapított nem vagyoni kártérítésre irányuló igény elbírálása 
nem a munkaügyi bíróság, hanem az általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik [1993. évi LXXX tv. 
(Ftv.) 25. § (1) és (2) bek., 26. § (2), (3), (5) bek., Pp. 22. § (2) bek., 275/B. §, 251. § (1) bek., 157. § a) pont, 
130. § (1) bek. b) pont, 349. § (1) bek.]. 



BH2001. 282. Felszámolási eljárás miatt fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elutasítása [Pp. 130. 
§ (1) bek. b) pont, 316. §, 1991. évi IL. tv. 38. § (3) bek.]. 
BH2001. 274. Az elozetes fogvatartással kapcsolatos kártalanítás iránti igény késedelmes eloterjesztése 
miatti igazolási kérelem elbírálásánál irányadó körülmények [Be. 383. § (1) bek., 384. § a) pont, 385. § (1) 
bek., Pp. 107. § (1) bek., 109. § (2) bek., 130. § (1) bek. h) pont]. 
BH2001. 237. I. A végrehajtási eljárás során a jelzálogos hitelezovel kötött megállapodás alapján az árverési 
vevo által visszatartható vételárnak, illetoleg vételárrésznek nem kell a jelzálogos hitelezo teljes követelése 
kielégítéséhez elegendonek lennie [1994. évi LIII. tv. (Vht.) 151. § (1) és (2) bek., 164-171. §-ai, Pp. 130. § (1) 
bek. b) pont, 157. § a) pont]. 
BH2001. 203. Az eljárás lényeges szabályának megszegését jelenti, ha nem a közigazgatási per alperese 
hozta a közigazgatási határozatot [Pp. 64. § (2) bek., 130. § (1) bek. g) pont, 327. § (2) bek.]. 
BH2001. 186. I. A társasági határozat felülvizsgálatára irányuló keresetindításra engedett határido anyagi 
jogi határido. E tekintetben tehát a Pp. 105. §-ának (4) bekezdésében írtak nem alkalmazhatóak. A 
keresetindításra engedett határido megtartásának vizsgálatára minden más vizsgálódást megelozoen kell, 
hogy sor kerüljön [1988. évi VI. tv.  45. §, Pp. 105. § (4) bek., Pp. 130. § (1) bek. h) és g) pont, 157. § a) 
pont]. 
BH2001. 149. Az elsofokú határozatot megsemmisíto döntés nem minosül az ügy érdemében hozott - és így a 
bíróság által felülvizsgálható - határozatnak [1957. évi IV. tv. 72. § (1) bek., Pp. 130. §, 3/1998. Kje.]. 
BH2001. 44. Az ügyben való közvetlen érintettséget igazoló személy minosül ügyfélnek, és e minoség 
fennállása esetén rendelkezik kereshetoségi joggal [Áe 3. § (4) bek., 72. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. g) pont 
és 327. § (1) bek.]. 
BH2001. 22. Az ítélet anyagi jogerejével kapcsolatos körülmények vizsgálata és értékelése [Pp. 229. § (1) 
bek., 130. § (1) bek. d) pont, 157. § a) pont]. 
BH2000. 576. Végrehajtási kifogást elutasító határozat bírósági felülvizsgálatára nincs jogi lehetoség [1952. 
évi III. tv. 130. § (1) bek. b) pont, 1957. évi IV. tv. (Áe.) 72. § (1) bek., (4) bek. b) pont]. 
BH2000. 506. Felszámolási eljárásban - ha az adós céget törlik a cégjegyzékbol, s ezáltal jogképessége 
megszunik - nincs helye az eljárás félbeszakadása megállapításának, hanem a felszámolási eljárást folytató 
bíróság az eljárást megszünteti. Ennek illetékkövetkezményei [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi 
XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször módosított Cstv.) 6. § (2) bek., 27. §, 1997. évi CXLIV. 
tv. 53. § (2) bek., Pp. 111. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 158. § (1) bek., 275/B. §, 1990. 
évi XCIII. tv. 57. § (1) bek a) pont, 80. § (1) bek. i) pont, 81. § (2) bek.]. 
BH2000. 505. A bírósági meghagyással szembeni szabályos ellentmondás hiányában - pl. az illetéklerovás 
hiánya esetén - nem a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának, illetoleg a per megszüntetésének, 
hanem a Pp. 95. §-a (2) bekezdése alkalmazásának van helye [Pp. 86. § (2) bek., 95. § (2) bek., 130. § (1) bek. 
j) pont, 136/A. § (1)-(2) bek., 148. §, 157. § a) pont, 270. § (2) bek.]. 
BH2000. 503. Az önkormányzatok képviselo-testületei - jogi személyiség hiányában - perbeli jogképességgel 
nem rendelkeznek, perben tehát félként nem vehetnek részt [1990. évi LXV. tv. 9. § (1)-(2) bek., Pp. 48. §, 130. 
§ (1) bek. g) pont, 157. § a) pont]. 
BH2000. 270. Keresetváltoztatás esetén is vizsgálni kell, hogy annak anyagi és eljárásjogi feltételei 
fennállnak-e, vagyis a kereset elbírálásának nincs-e akadálya. Ilyen akadály lehet, ha a felperes a változtatás 
folytán olyan igényt kíván érvényesíteni, amelynek tekintetében jogszabály keresetindítási határidot állapít 
meg, és ezt elmulasztja, de igazolási kérelmet nem terjeszt elo, vagy azt a bíróság elutasítja [Pp. 146. § (1) 
bek., 130. § (1) bek. h) pont]. 
BH2000. 255. A kisebbségi települési önkormányzatok megszunésének szabályai. A kisebbségi 
önkormányzatok megszunése esetén vagyonuk a helyi önkormányzatok tulajdonába megy át, ezért a vagyon 
erejéig a helyi önkormányzatnak kell helytállnia [1990. évi LXIV. tv. 50/C. § (10)-(11) bek., 53. § (4) bek., 
1993. évi LXXVII tv. 21. § (1) bek., 22. § (1)-(2) bek., 23. § (1) bek., 25. § (1) bek., 60. § (4) bek., Pp. 111. § 
(1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 158. § (1) bek.]. 
BH2000. 242. A sírhelyhasználati jog sajátos, kegyeleti jellegu intézmény, nem azonosítható a vagyoni jellegu 
használati jogokkal [Ptk. 84. § (1) bek. e) pont, 85. § (3) bek. 355. § (4) bek., 10/1970. (IV. 11.) ÉVM-EüM. r. 
37. §, Pp. 51. § a) pont, 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) pont, 212. § (1) bek.]. 
BH2000. 220. A birtokvita eldöntése nem tartozik a felszámolási eljárást folytató bíróság hatáskörébe [Ptk. 
191. § (2) bek., 1960. évi 11. tvr. (Ptké.) 26. § (1) bek., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. 
(mód. Cstv.) 6. § (2) bek., 51. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont]. 
BH2000. 216. Választottbírósági kikötés érvénytelensége nem állapítható meg azon az alapon, hogy az erre 
vonatkozó megállapodást arra fel nem jogosított személyek írták alá, feltéve, hogy utóbb az érdekeltek a 



megállapodást jóváhagyják. Nem érvénytelen az ilyen kikötés azon az alapon sem, hogy az alapszerzodésben 
nem a szerzodést köto fél székhelye, hanem annak fióktelepe szerepel [Ptk. 221. §, 1988. évi VI. tv. 4. § (4) 
bek., 286. §, 1994. évi LXXI. tv. 1. §, 8. § (1) bek., 1994. évi XXXIX. tv. 31. §, 42. §, 44. §, 1989. évi 23. tvr. 6. 
§, 9. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek b) pont, 157. § a) pont]. 
BH2000. 168. Az önkormányzatokat érinto adósságrendezési eljárásban a hitelezok a lejárt és a le nem járt 
követeléseiket is kötelesek a pénzügyi gondnoknak bejelenteni az eljárás megindításától számított 60 napon 
belül. E határido elmulasztása esetén sem az adósságrendezési eljárásban, sem az annak befejezésétol 
számított 2 éven belül a hitelezoi igény nem érvényesítheto [1996. évi XXV. tv. 10. § (2) bek. e) pont, 11. § (1) 
és (4) bek., Pp. 130. § (1) bek. b) és f) pont]. 
BH2000. 164. Szövetkezetek osztalékfizetési kötelezettségének megállapításánál az anyagi jogi és az 
eljárásjogi határidokre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazása [1992. évi I. tv. (Szvt.) 13. § (1)-(3) 
bek., 1960. évi 11. tvr. (Ptké.) 3. §, 4. §, Pp. 105. § (4) bek., 130. § (1) bek. h) pont, 157. § a) pont]. 
BH2000. 118. A földkiadó bizottság jogeros határozatával keletkezett és az ingatlan-nyilvántartásba is 
bejegyzett, az adós termeloszövetkezet földtulajdonát érinto részaránytulajdont a felszámoló az adós 
tulajdonaként nem értékesítheti. A felszámoló a földkiadó bizottság sérelmezett határozata ellen a megyei 
földmuvelésügyi hivatalhoz fellebbezhet, annak határozata ellen pedig keresettel fordulhat a helyi bírósághoz 
[Ptk. 237. § (1) bek., 1992. évi II. tv. 13. § (2) bek. a) pont, 1993. évi II. tv.  11. §, 1986. évi 11. tvr. (Ftvr.) 4. 
§ (4) bek., 17. § (4) bek., 26. § (2) bek., 27. § (2) bek., Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 251. § (1) 
bek.]. 
BH2000. 98. A kiskorú törvényes képviseloje által kötött adásvételi szerzodés érvényességéhez a 
gyámhatóság jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás megtagadása csak közigazgatási perben támadható [Ptk. 
1. § (1) bek., 5. §, 215. § (1) bek., 295. §, Pp. 324. § (2) bek. a) pont, 330. § (1) és (4) bek., 130. § (1) bek. h) 
pont, 157. § a) pont, 1990. évi LXV tv. 1. §, 1957. évi IV. tv. (Ae.) 3. § (3) bek., 12/1987. (VI. 29.) MM r. 
(Gyer.) 1. §, 61-62. §-ai] 
BH2000. 80. I. Ha a fél jogképessége már a keresetlevél benyújtása elott hiányzott, a keresetlevelet idézés 
kibocsátása nélkül el kell utasítani [Pp. 130. § (1) bek. e) pont]. 
BH2000. 62. Társadalombiztosítási végrehajtási eljárás megszüntetése, illetve korlátozása nem tartozik bírói 
útra [Pp. 130. § (1) bek. b) pont, f) pont, 366-369. §-ok, 1990. évi XCI. tv. 3. § (1) bek., 87. § (1)-(2) bek.]. 
BH2000. 61. A végrehajtónak a letéti kamat elszámolását megtagadó intézkedése ellen végrehajtási 
kifogásnak van helye [Vht. 9. §, 217. § (1)-(3) bek., Pp. 3. §, 129. §, 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 
251. § (1) bek.]. 
BH2000. 21. Szerzodésen kívüli károkozó magatartásra alapított kereset idoelottisége [Pp. 130. § (1) bek. f) 
és g) pont, 157. § a) pont, Ptk. 118. § (1) bek.]. 
BH1999. 575. II. A munkáltatónak az ilyen tartozás megfizetése tekintetében fizetési meghagyás 
kibocsátására irányuló kérelmét a munkaügyi bíróságnak el kell utasítania, illetoleg a munkavállaló 
ellentmondása folytán perré alakult eljárást meg kell szüntetnie [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH1999. 572. A felszámolás alatt álló adós vagyonához tartozó ingóságok orzésével, tárolásával kapcsolatos 
költségekre vonatkozó igény is csak a felszámolási eljárás keretében érvényesítheto [Ptk. 479. §, 486. § (2) 
bek., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 38. § (3) bek., 54. §, Pp. 3. § (1) bek., 
4. §, 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont]. 
BH1999. 558. A gazdasági kamarák a tagdíjat adók módjára hajthatják be [Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. 
§ a) pont, Ptk. 7. §, 65. §, 1994. évi XVI. tv. 54. § (4) bek., 1990. évi XCI. tv. 3. § (2) bek., 87. § (6) bek.]. 
BH1999. 470. A gazdasági kamarák köztestületek. A kamarai tagdíjakat a kamarák alapszabályai állapítják 
meg. A meg nem fizetett tagdíj mint köztartozás adók módjára hajtható be, ezért a tagdíj megfizetésére 
irányuló kereset (fizetési meghagyás) elbírálása nem tartozik bírósági hatáskörbe [1990. évi XCI. tv 3. § (2) 
bek., 93. § (1) bek., 1994. évi XVI. tv. 3. § (1) bek., 16. §, 32. §, 54. § (1) és (4) bek., Ptk. 65. §, Pp. 130. § (1) 
bek. b) pont]. 
BH1999. 355. Az áttemettetéshez történo hozzájárulással, illetve annak turésével kapcsolatos igény elbírálása 
bírósági hatáskörbe tartozik [Ptk. 7. §, 75. § (1) bek., 84. § (1) bek., 85. §, Pp. 130. § (1) bek., 157. § a) pont, 
10/1970. (IV. 17.) ÉVM-EüM. r. 10. § (4) bek.]. 
BH1999. 334. A jogszabály az egyeztetés eredménytelensége megállapításától számított 15 napon belül teszi 
lehetové a keresetlevél eloterjesztését. A perindítási határido tekintetében azonban nem a keresetlevél postára 
adása idopontjának, hanem a munkaügyi jogvitát megindító beadvány munkaügyi bírósághoz érkezése 
idopontjának van jelentosége, miután az adott esetben nem perbeli cselekmény teljesítési határidejének 
betartásáról van szó [1992. évi XXII. törvény 202. § (1) bek., 12. § (5) bek., Pp. 105. § (4) bek., 130. § (1) bek. 
h) pont]. 



BH1999. 327. I. A felszámoló jogszabálysérto vagy valakinek a jogos érdekét sérto intézkedése ellen 
benyújtható kifogás eloterjesztésére jogszabályban eloírt határido nem jogveszto jellegu. A határido 
elmulasztása igazolási kérelemmel kimentheto [Pp. 130. § (1) bek. h) pont, 106-110. §-ai, az 1993. évi LXXXI. 
tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (1)-(2) bek., 51. § (1) bek.]. 
BH1999. 327. II. A felszámoló intézkedése elleni kifogást "idézés kibocsátása nélkül" elutasító jogeros végzés 
ellen felülvizsgálati kérelem terjesztheto elo [Pp. 130. § (1) bek., 270. § (2) bek., mód. Cstv. 6. § (2) bek.]. 
BH1999. 182. A per megszüntetésére csak a perindítás hatályának beállta után van lehetoség, azt megelozoen 
csak a keresetlevél idézés kibocsátása nélkül történo elutasítására kerülhet sor, ha annak valamelyik feltétele 
fennáll [Pp. 128. §, 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont]. 
BH1999. 116. I. Sem anyagi jogi, sem eljárásjogi akadálya nincs annak, hogy az öröklési szerzodés egyik 
kötelezettje egyedül indítson pert a szerzodés módosítása iránt. Ilyenkor azonban nemcsak a szerzodéses 
örököstársat, hanem a jogosultat is perbe kell vonni [Ptk. 589. § (2) bek., 658. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. 
g) pont]. 
BH1999. 34. I. A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a Pp. 132. §-a nem alkalmazható. Jogerosen 
elutasított ilyen kérelem esetén a cég köteles a tevékenységét megszüntetni, ezért a 30 napon belül benyújtott 
újabb bejegyzési kérelem a korábbi eljárást nem éleszti fel [1988. évi VI. tv. 11. § (4) bek., 26. §, Pp. 3. §, 
130. § (1) bek. j) pont, 132. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 16. § (2) bek., 11/1991. (IX. 4.) IM r. 7. (1) 
bek., 11/1993. (V. 28.) IM r. (BUSZ) 125. §, 135. §)]. 
BH1999. 26. Öröklési jogi vitában, így a végrendelet érvénytelenségének kérdésében a közjegyzo nem 
foglalhat állást, döntésre a bíróság jogosult. Ebbol következik, hogy a hagyatéki eljárás nem olyan hatósági 
eljárás, amelynek meg kell eloznie az öröklési jogi pert, ezért ez okból a keresetlevél idézés kibocsátása 
nélküli elutasításnak nincs helye [Pp. 130. § (1) bek. c) pont]. 
BH1998. 606. A felszámolási eljárásban a polgármesteri hivatal kifogása alapján indult eljárást - ha a 
polgármesteri hivatal nem hitelezoként, hanem a helység lakosainak "meghatalmazottjaként", de írásbeli 
meghatalmazás nélkül kíván eljárni - meg kell szüntetni [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 3. § c) pont, 4. § (1)-(2) bek., 
6. § (2) bek., 51. § (1) bek., Pp. 67. §, 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 233. § (1) bek., 251. § (1) bek.]. 
BH1998. 594. Apaság vélelmének megdöntése iránti perben a "tudomásszerzés" megítélése [Csjt. 43. § (5) 
bek., Pp. 130. § (1) bek. h) pont, 157. § a) pont]. 
BH1998. 549. Ha a felperes gazdasági társaság keresete a saját társasági szerzodése érvénytelenségének 
megállapítására irányul, a pert meg kell szüntetni, mert annak felperese és alperese azonos (jogi) személy 
[1988. évi VI. tv. 11. § (4) bek., 17. §, 1995. évi LXII. tv. 14. §, Ptk. 234. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. g) pont, 
157. § a) pont, 1989. évi 23. tvr. 18/A. §]. 
BH1998. 422. Bírósági úton nem érvényesítheto játékból eredo követelésnek minosül az állami engedély 
nélkül lebonyolított játékban való részvétel érdekében befizetett összeg visszafizetése, valamint a nyeremény 
kifizetése iránti igény [Ptk. 6. §, 204. §, Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH1998. 394. A felszámoló által visszavásárolt szabadalom esetén a feltalálók mindegyike hitelezonek 
minosül, akiknek az adós gazdálkodó szervezettel szemben - a megvalósított szabadalomból - követelése 
származhat. Abban az esetben ezért, ha hitelezoi igényét - akár csak egyikük is - határidoben bejelentette, a 
kifogás folytán indult eljárásban a kifogásról érdemben kell dönteni [1986. évi 11. tvr 2. § b) pont, 4. § (4) 
bek., 13. § d) pont, Pp. 130. § (1) bek. e) pont, 157. § (1) bek. a) pont]. 
BH1998. 387. II. Ha a fél jogi képviseloje meghatalmazását a bíróság felhívása ellenére nem igazolja, a 
bíróságnak közvetlenül a féllel szemben kell az eljárás folytatásához szükséges intézkedéseket megtennie [Pp. 
69. § (3) bek., 72. §, 198. § b) pont, 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1998. 372. A méhmagzat gondnoka útján sem indíthat pert anyjának a terhessége megszakítására irányuló 
jognyilatkozata érvénytelenségének vagy hatálytalanságának megállapítása iránt. A bíróságnak az ilyen 
igényt tartalmazó keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítania, illetoleg - az eljárás késobbi 
szakaszában - a pert meg kell szüntetnie [Alkotmány 54. § (1) bek., 56. §, Ptk. 8-10. §-ai, 1992. évi LXXIX. tv., 
Pp. 48. §, 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 64/1991. (XII. 17.) AB hat.]. 
BH1998. 343. Permegszüntetés idoelottiség címén [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH1998. 342. A termoföld értéknövekedését nem eredményezo egyszeri muvelési költség megtérítése iránti 
pert nem kell más hatósági eljárásnak megeloznie [1993. évi II. tv. 10. §, 11. § (4) és (5) bek., Pp. 130 § (1) 
bek. c) pont]. 
BH1998. 286. Külföldi bíróság joghatóságának kikötése a szerzodésben [1979. évi 13. tvr. 62. §, 1988. évi VI. 
tv. 4. § (6) bek., 1988. évi XXIV. tv. 38. §, Ptk. 205. § (1)-(2) bek., 207. §, Pp. 130. § (1) bek. a) pont, 157. § a) 
pont]. 



BH1998. 222. A felsooktatási intézménynek a felvétel feltételeinek meghatározásával kapcsolatos döntése 
ellen nincs helye bírósági jogorvoslatnak [1993. évi LXXX. tv. 64. § (2) bek. c) pont, Ptk. 7. §, Pp. 130. § (1) 
bek. b) pont, 157. § a) pont]. 
BH1997. 238. A teljesítési határido elmulasztása nem olyan tény, amely bármelyik fél számára lehetové tenné 
a jogeros ítélet vitatását [Pp. 229. § (1) bek., 130. § (1) bek. d) pont, 230. § (1) bek., Ptk. 281. § (1) bek.]. 
BH1997. 192. Szövetkezeti közgyulési határozat felülvizsgálatát megállapítási kereset útján nem lehet kérni 
[1992. évi I. tv. 13. § (1) bek., 1992. évi II. tv. 11. § (4) bek., Pp. 123. §, 130. § (1) bek. h) pont, 157. § a) 
pont]. 
BH1997. 105. II. Amennyiben a követeléssel kapcsolatban a munkaügyi bíróság hatásköre és illetékessége 
megállapítható, de azt a felszámolási eljárás keretében kell elbírálni, a keresetlevelet idézés kibocsátása 
nélkül el kell utasítani, illetoleg a pert meg kell szüntetni, és az iratokat meg kell küldeni a bíróság 
felszámolást végzo csoportjához [Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont]. 
BH1996. 524. A szövetkezeti vagyon 10%-át meghaladóan eloterjesztett vagyonmegosztási igény bírói úton 
nem érvényesítheto [1992. évi II. tv. (Át.) 35. § (2) bek., Pp. 157. § a) pont, 130. § (1) bek. f) pont]. 
BH1996. 438. A bíróság eljárása során irányadó szempontok hiányos vagy részben alaptalan végrehajtási 
kérelem esetén [1994. évi LIII. törvény (Vht.) 9. §, 12. § (2) bek., 19. § (2) bek., 224. §, Pp. 95. § (1) bek., 130. 
§ (1) bek. j) pont, 247. § (1) bek. b) pont]. 
BH1996. 374. Adóügyi (és társadalombiztosítási) végrehajtási ügyben is indítható a lefoglalt vagyontárgy 
foglalás alóli feloldása iránti igényper [Pp. 371. § (1) bek., 130. § (1) bek. g) pont]. 
BH1996. 288. Ha a közalkalmazott (munkavállaló) az általa sérelmezett intézkedés ellen a jogszabályban 
eloírt határidon túl terjeszti elo az egyeztetésre irányuló kérelmét a munkáltatójánál, és e kérelmét a 
munkáltatója az egyeztetés megtartásával elfogadja, a bíróság elkésettség miatt nem utasíthatja el a 
keresetlevelét idézés kibocsátása nélkül, miután maga a munkáltató tekintette a mulasztását - annak 
elfogadásával - kimentettnek [1992. évi XXII. törvény 200. § (1)-(2) bek. 202. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. h) 
pont]. 
BH1996. 171. A bíróság a felek kérelméhez általában kötve van, ezért ha a felperes keresetlevelet nyújt be a 
bírósághoz a felszámoló - és nem a felszámolásra kerülo cég - ellen, ezt hivatalból nem minosítheti 
kifogásnak, s ennek következtében azt a felszámolási eljárást végzo bírósághoz sem teheti át [1991. évi IL. tv. 
38., § (3) bek., 51. § (1) bek., Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 42. §, 124. § (1) bek., 126. §, 129. § (1) bek., 130. § (1) 
bek. b) pont, 156. § (3) bek., 157. § a) pont, Ptké. 26-29. §]. 
BH1996. 156. A földárverés alapján tulajdonszerzési jogcímmel rendelkezo, de az ingatlan-nyilvántartásba 
még be nem jegyzett személyek perbenállásának szükségessége [Pp. 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) pont]. 
BH1996. 42. A fellebbezést elutasító jogeros végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 130. §, 148. §, 
157. §, 237. §, 270. § (2) bek., 271. § (1) bek., a) pont]. 
BH1996. 20. II. Ha a felperes külön jogszabály által a keresetindításra megállapított határidot mulaszt, a 
keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának van helye [Pp. 130. § (1) bek. h) pont, 157. § a) pont]. 
AEÉ 1996/3. a Pp. 130. § (1) bekezdés b) pontja esetén - ha a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása 
nélkül azért utasítja el, mert a bíróságnak nincs hatásköre az ügy elbírálására - az ügyet más bírósághoz a 
Pp. 129. §-a alapján áttenni nem lehet 
BH1995. 633. A cselekvoképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy önálló perlési jogosultságának 
megítélése [Ptk. 85. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. j) pont, 157. § b) pont]. 
BH1995. 631. A vagyonnevesítés tárgyában hozott közgyulési határozat megtámadására biztosított 30 napos 
jogveszto határido elmulasztása esetén permegszüntetésnek van helye [1992. évi II. tv. 11. § (4) bek., 1992. 
évi I. tv. 13. §, Pp. 130. § (1) bek. h) pont, 157. a) pont, 251. §]. 
BH1995. 540. Az adós felszámolása ismételten nem rendelheto el, ha a felszámolás elrendelése és az erre 
vonatkozó végzésnek a Cégközlönyben való közzététele más hitelezo kérelme alapján már megtörtént [1991. 
évi IL. tv. 6. § (2) bek., Pp. 130. § (1) bek.]. 
BH1995. 527. A vállalkozói díj arányos része - hibás teljesítésen alapuló - visszatartásának jogi 
következményei. Az arányos rész meghatározásánál irányadó szempontok [Ptk. 306. § (5) bek., Pp. 130. § (1) 
bek., 157. §, 213. § (2) bek.]. 
BH1995. 351. Az illeték visszatérítése iránti kérelem elbírálása közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozó 
kérdés, ilyen igényt polgári bíróság elott nem lehet érvényesíteni. [1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 1. §, 79-80. §, Pp. 
130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont]. 
BH1995. 180. Az a személy, aki a felszámolási eljárás megindítása elott követelésének érvényesítése 
érdekében pert indított az adós ellen, az e követelésére hivatkozással megindítani kért felszámolási eljárásban 
nem minosül az eljárás kezdeményezésére jogosult hitelezonek. Kérelmét ezért, mivel azt nem az arra jogosult 



terjesztette elo, érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani [1991. évi IL. tv. 3. §, 6. § (2) bek., 22. § (1) bek., 25. 
§ (1) bek., Pp. 130. § (1) bek., 157. §]. 
BH1994. 690. A felszámolási eljárás és a peres eljárás - a per megszüntetésének a szempontjából - nem 
minosülnek ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt indított eljárásoknak [1991. évi IL. 
tv.  6. § (2) bek., Pp. 130. § (1) bek., 157. §]. 
BH1994. 669. Az építoközösség nem jogi személy, és közös név alatt sem indíthat pert [Ptk. 578/B. §, Pp. 48. 
§, 50. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 275. § (2) bek.] 
BH1994. 492. A kereset eloterjesztésére biztosított határido számítása a szövetkezeti közgyulés 
vagyonnevesítés tárgyában hozott határozatának felülvizsgálata esetén [1992. évi I. tv. (Szvt.) 13. § (2) bek., 
1992. évi II. tv. (Ámt.) 11. § (4) bek., Pp. 130. § (1) bek. f) és h) pontjai, 157. § a) pont]. 
BH1994. 446. Ha a cégbíróság - hiánypótlási kötelezettség elmulasztása miatt - a gazdasági társaság 
bejegyzése iránti kérelmet jogerosen elutasítja, a 30 napon belül - a hiányok pótlását is tartalmazó - ismételt 
bejegyzési kérelem a megszüntetett eljárást nem éleszti fel. A cégeljárásban a Pp. 132. §-ának (1) bekezdése 
nem alkalmazható [Pp. 130. § (1) bek., 132. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. 11. § (4) bek., 26. §, 1989. évi 23. tvr. 
14. § (5) bek., 25. § (1) bek.]. 
BH1994. 423. I. Keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító jogeros végzés ellen benyújtott 
felülvizsgálati kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 24. § (1) bek., 51. § a) pont, 123. §, 130. § (1) bek. j) 
pont.]. 
BH1994. 328. I. Állami vállalat átalakulásakor a helyi önkormányzat részére a belterületi föld értéke után - 
jogszabály erejénél fogva - kiszolgáltatandó részvények értékaránytalanságára hivatkozással az 
önkormányzat - bár adott esetekben a bírói út igénybevételének lehetosége nem kizárt - a társasági 
szerzodésben meghatározott értéken túl további részvények kiadását nem igényelheti [Ptk. 7. §, 112-117. §, 
204. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek b) pont]. 
BH1994. 319. Vagyonnevesítés eredményeként az üzletrész értékének megállapítása tárgyában közgyulési 
határozattal jóváhagyott megállapodás bíróság elotti megtámadására a közgyulési határozat 
felülvizsgálatára vonatkozó szabályok az irányadóak [1992. évi I. tv. 13. § (2) bek., 1992. évi II. tv. 11. § (4) 
bek., Ptk. 210. § (1) és (4) bek., Pp. 130. § (1) bek. h) pont, 157. § a) pont]. 
BH1994. 257. Nincs helye felülvizsgálatnak az elsofokon jogerore emelkedett ítélet, az igazolási kérelmet és a 
fellebbezést elutasító jogeros végzés ellen [Pp. 109. § (2) bek., 130. §, 148. §, 157. §, 237. §, 270. § (1) és (2) 
bek., 271. § (1) bek. a) pont]. 
BH1994. 193. A volt házastárs és a jogutód gyermek közötti jogvita minosítése az anyagi jogero 
szempontjából, különös tekintettel az örökhagyó által tett jognyilatkozat és a vagyonszerzéssel kapcsolatos 
körülmények összefüggéseire [Pp. 229. § (1) bek., 130. § (1) bek. d) pont, 157. § a) pont, Csjté. 8. §]. 
BH1994. 191. Ha a bíróság a kárpótlás iránt indított pert hatáskör hiánya miatt megszünteti, a keresetlevelet 
át kell tennie az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalhoz [1992. évi XXXII. tv, Ptk. 339. §, 349. §, Be. 
384. §, Pp. 129. § (1) bek., 130. § (1) bek., b) pont, 157. § a) pont, 158. § (2) bek.]. 
BH1994. 84. Jelzálogjoggal biztosított követelés kielégítésének meghiúsulása miatt, kártérítés iránt benyújtott 
keresetlevél elbírálásának szempontjai [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 152. § (2) bek., 157. § a) pont, 258. § (2) 
bek.]. 
BH1994. 73. Büntetoeljárás során okozott, jó hírnév sérelme miatt érvényesített személyiségvédelmi igény 
elbírásának szempontjai [Ptk. 78. § (1)-(2) bek., Pp. 9. § (1)-(2) bek., 130. § (1) bek. i) pont, 157. §, Btk. 183. 
§, Be. 54. § (1) bek., 213. § (1) bek. b) pont, 312. § (2) bek.]. 
BH1994. 20. Ipari szövetkezet közgyulési határozata felülvizsgálatának egyes kérdései [1992. évi I. tv. (Szvt.) 
13. §, 1992. évi II. tv. (Ámt.), 33. § (3) bek., 35. § (1)-(2) bek., Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH1993. 750. A külkereskedelmi társaság egyik tagja által a társaság másik tagjával szemben az 
eredményelszámolás - a társaság megszunése esetén a végelszámolás - elott a társasági szerzodés 
megszegésére hivatkozással érvényesített kártérítési követelés ido elotti [Ptk. 360. § (1) bek., korábbi 571. § 
(1) bek. b) pont, 572. § (1) bek., 32/1967. (IX. 23.) Korm. r.  5. § (1) bek., (2) bek. e) pont, 9. § (3) bek., 12. § 
(1) bek., 47. § (3) bek., Pp. 130. § (1) bek. f) pont]. 
BH1993. 642. Ha a cég tagja a társaság határozatát a perbíróság elott megtámadja, és ugyanezen határozat 
ellen a cégbíróság elott törvényességi felügyeleti eljárást is kezdeményez, a cégbíróság - a párhuzamosság 
észlelése esetén - a saját eljárását megszünteti [1988. évi VI. tv. 11. § (3) bek., 44. § (1) bek., 45. §, 182. § (3) 
bek., 1989. évi 23. tvr. 18/A. § (2) bek., Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont]. 
BH1993. 618. A perfüggoség szempontjából a felfüggesztett és a félbeszakadt eljárás folyamatban levo 
pernek minosül [Pp. 111. §, 130. § (1) bek. d) pont, 152. §, 157. § a) pont]. 



BH1993. 578. Vállalati üdülo alapítványba történo utalása esetén a részbeni érvénytelenség vizsgálata [Ptk. 
199. §. 200 § (2) bek., 239. § (1) bek. c) pont, 1987. évi I. tv 13. § (3) bek.,1991. évi XXXIII. tv 53. § (2) bek. 
a) pont, 54. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. g) pont, 146. § (2) bek., 252. § (2) bek.]. 
BH1993. 558. A felszámolási eljárás közzététele után gazdálkodó szervezet ellen a felszámolás körébe tartozó 
vagyonnal kapcsolatos követelés iránt megindított perben a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül kell 
elutasítani [Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 1991. évi IL. tv. 38. § (3) bek.]. 
BH1993. 512. II. A cégbírósági eljárásban hozott határozat alapján ítélt dolog fennállása nem állapítható 
meg [Pp. 130. § (1) bek., 229. §, 1989. évi 23. tvr. 25. § (1) bek.). 
BH1993. 384. A csodeljárás megindítása nem tagadható meg azon az alapon, hogy az adós ellen már 
felszámolás iránti kérelem érkezett, ha e kérelmet az adósnak még nem kézbesítették. Ha a kézbesítés 
megtörtént, akkor nem a csodeljárás megindításának megtagadására, hanem a kérelem elutasítására kerülhet 
sor [1991. évi IL. tv. 6. § (2) bek., 11. § (3) bek. a)-d) pontjai, 22. § (2) bek., Pp. 130. § (1) bek. i) pont, 220. § 
(1) bek. a)-e) pontjai, 222. § (1) bek.]. 
BH1993. 316. A hiánypótlásra visszaadott keresetlevelet amiatt, hogy azt a felperes a kituzött határido alatt 
nem adta be, vagy újból hiányosan adta be, csak akkor lehet idézés kibocsátása nélkül elutasítani, ha a 
keresetlevél elbírálására nincs lehetoség [Pp. 95. § (1) és (2) bek., 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1993. 238. A kárpótlásra jogosult bíróság elotti igényérvényesítését meg kell eloznie a jogosult lakóhelye 
szerint illetékes kárrendezési és kárpótlási hivatal elotti eljárásnak [1992. évi XXXII. tv. 14. § a) pont, Ptk. 
349. § Pp. 130. § (1) bek. c) és i) pontjai.] 
BH1993. 193. A csodeljárás megindítását a bíróság csak a jogszabályban taxatíve felsorolt esetekben 
tagadhatja meg. Ha az ügyben - ugyancsak a jogszabály eloírása szerint - még a korábban hatályban volt - a 
csodeljárás intézményét nem ismero - jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni, nem az eljárás 
megtagadásának, hanem a kérelem elutasításának van helye [1991. évi IL. tv. 6. §, 11. § (3) bek., 82. § (2) 
bek., 1986. évi 11. tvr., Pp. 130. § (1) bek. i) pont]. 
BH1993. 116. A felszámolás alá került cég - mind aktív, mind passzív pereiben - a felszámolására vonatkozó 
közlemény hivatalos lapban történo közzétételének napjától teljes illetékmentességet élvez. Eddig az idopontig 
azonban illetékfeljegyzési jogot csak a fizetésképtelenségének bizonyítása útján nyerhet [1986. évi 11. tvr. 12. 
§, 16. § (1) bek.  1990. évi XCIII. tv. 58. § i) pont, 62. § (1) bek., Pp. 95. §, 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1993. 101. Nem utasítható el idézés kibocsátása nélkül a szövetkezet használatában levo részarány, 
földtulajdonnak a bevitelekori föld helyén való kiadása iránti keresetlevél abból az okból, hogy a követelés 
lehetetlen szolgáltatásra irányul [1987. évi I. tv. (Ftv.) 28. § (2) bek. 1992. évi II. tv. 27. §, Pp. 130. § (1) bek. 
i) pont.]. 
BH1993. 32. Nyilvánvalóan alaptalan az a bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránti igény, amely 
jogeros ítélet tartalmát jelöli meg a kereseti kérelem alapjaként [Ptk. 349. § (1) és (3) bek., 1972. évi IV. tv. 5. 
§ (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. i) pont 229. § (1) bek.]. 
BH1993. 29. Játékautomatán elért nyereség bírósági úton nem érvényesítheto [Ptk. 204. § (1) bek. a) pont, 
Pp. 130. § (1) bek. f) pont]. 
BH1992. 800. A nappali tagozaton iskolai képzésben részt vevokkel kötött tanulmányi szerzodéssel 
kapcsolatos jogvita eldöntése az általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik. A kiskorú édesanyja által 
benyújtott keresetlevél téves elutasítása perbeli jogképesség hiánya okából idézés kibocsátása nélkül [Pp. 48. 
§, 49. § (2) bek., 67. § (1) bek., 129. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, Ptk. 9. §, 12. § (2) bek., 2/1985. (II. 
16.) MM r. 14. §]. 
BH1992. 770. A képviseloi választások elokészítésével és lebonyolításával felmerült költségek viselésével 
kapcsolatos pert meg kell eloznie a közigazgatási hatóság eljárásának [1989. évi XXXIV. tv. 50. § (1) bek., 
53. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. c) pont, 157. § a) pont, 251. § (1) bek.]. 
BH1992. 601. Ha a felperes az ellentmondása hiányában jogerore emelkedett fizetési meghagyás alapján 
számlájáról kifizetett összeg jogalap nélküli gazdagodás címén való visszafizetése iránt terjeszt elo 
keresetlevelet, keresetlevelét idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, illetoleg ennek hiányában - a pert meg 
kell szüntetni [Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 157. § a) pont, 393. § (3) és (5) bek.]. 
BH1992. 587. A felek megfelelo perbenállásának hiánya nem érdemi igény elutasítási ok [Pp. 130. § (1) bek. 
g) pont, 157. § a) pont, 229. § (1) bek.]. 
BH1992. 471. Tájékoztatási kötelezettség, ha a jogvita a kiskorú gyermek perben állása nélkül nem döntheto 
el [Pp. 3. §, 130. § (1) bek. g) pont, 147. § a) pont, 1990. évi XCIII. tv. 58. § d) pont, 60. § (1) bek.]. 
BH1992. 470. A kereshetoségi jog hiánya esetén - eltéroen a perbeli jogképesség hiányától - nincs helye a 
keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutsításnak, hanem a keresetet érdemben kell elutasítani [Pp. 130. § 
(1) bek. e) pont, 157. § a) pont, Ptk. 8. §]. 



BH1992. 467. A bíróságnak nincs hatásköre arra, hogy az ingatlanok államosítását, majd az azon alapuló 
további jogszerzések jogszeruségét felülvizsgálja [1957. évi IV. tv. 72. § (1) bek., 1991. évi XXV. tv, 1991. évi 
XXVI. tv. 3. §, 1952. évi 4. tvr., Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 32/1990. (XII. 22.) AB hat., és 27/1991. (V. 20.) 
AB hat.]. 
BH1992. 437. Az iskola igazgatója tekintetében az önkormányzat, a közgyulés gyakorolja a munkáltatói 
jogkört. Közöttük munkaviszony alapján keletkezett jogvita munkaügyi jogvita, ezért a munkaügyi bíróság - a 
helyi önkormányzatokról szóló törvényre hivatkozással - nem utasíthatja el a keresetlevelet idézés kibocsátása 
nélkül [1985. évi I. tv. 64. § (2) bek., 1991. évi XX. tv. 104. §, Pp. 130. § (1) bek. b) pont]. 
BH1992. 345. Az elofeltételek fennállása esetén a végrehajtási eljárásban is helye van hiánypótlás 
elrendelésének. Ha a végrehajtást kéro fél a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, a végrehajtási lap 
kibocsátása iránti kérelmet el kell utasítani. Ha a bíróság - bár ennek szükségessége felmerült - hiánypótlás 
elrendelése nélkül ún. mulasztásos határozattal tagadja meg a végrehajtási lap kiállítását, ez lényeges 
eljárási szabálysértésnek minosül [1979. évi 18. tvr. 14. §, 114. §, Pp. 95. § (1) bek., 130. § (1) bek. j) pont, 
14/1979. (IX. 17.) IM r. 1. § (2) bek., PK 223. sz.]. 
BH1992. 180. Nincs helye fizetési meghagyás kibocsátásának az örökösökkel szemben, ha a követelés 
megfizetésére az örökhagyót jogeros fizetési meghagyás kötelezte [Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 216. §, 229. § 
(1) bek., 316. § (1) bek., 14/1979. (IX. 17.) IM r. 4. § (1) bek., Ptk. 678. § (1) bek., 679. § (1) bek.]. 
BH1992. 46. A hiánypótlás elmulasztásának következményei nem alkalmazhatók, ha a félnek a per vitelére 
meghatalmazottja van, és a hiánypótlásra való felhívást nem a meghatalmazott, hanem a fél részére 
kézbesítették [Pp. 95. § (1) bek., 97. §, 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1992. 31. Az 1952. évi 4. tvr. alapján az állam tulajdonszerzését foganatosító államigazgatási határozat, 
illetve intézkedés jogszabálysérto voltának megállapítása iránt kereset nem indítható [1991. évi XXV. és 
XXVI. tv. 3. §, 15. § (1) bek., 63/1981. (XII. 5.) MT rendelet, 1972. évi 31. tvr. 31. § (1) bekezdés, 32/1990. 
(XII. 22.) AB határozat, 27/1991. (V. 20.) AB határozat, Pp. 130. § (1) bekezdés b) pont]. 
BH1991. 459. A pernek a keresettol elállás miatt történt megszüntetése esetén nincs helye újabb 
keresetindításnak, ha az arra nyitvaálló határido eltelt. Ilyen esetben a bíróságnak a keresetet idézés 
kibocsátása nélkül kell elutasítania. Ha azonban a keresetindítás hatálya beállt, a pert meg kell szüntetni [Pp. 
130. § (1) bek. h) pont, Pp. 157. § a) pont]. 
BH1991. 407. A követelés ido elotti, s ezért a per megszüntetése indokolt, ha a szövetkezetbol kiváló tagok 
részvételével megalakuló szövetkezet a vagyonmegosztás kérdésében a közgyulés határozatának meghozatala 
elott fordul a bírósághoz [1971. évi III. tv. 46. § (2) - (3) bek., 47. § (4) bek., Pp. 157. § a) pont és 130. § (1) 
bek. f) pont]. 
BH1991. 364. II. Ha a követeléssel kapcsolatban az adott bíróság hatásköre és illetékessége perbíróságként 
megállapítható ugyan, de azt a felszámolási eljárás keretében kell elbírálni, a peres eljárást meg kell 
szüntetni, de az ügy áttételének nincs helye. Ilyen esetben az iratoknak az adott bíróság felszámolási 
csoportjához való megküldése iránt kell intézkedni [Pp. 129. §, 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 1986. 
évi 11. tvr 17. § (4) bek.]. 
BH1991. 335. Ha a munkaügyi bíróság a felperesnek a keresetlevél benyújtására megszabott határido 
elmulasztásának kimentésére irányuló igazolási kérelmének jogeros határozatában helyt adott, a másodfokú 
bíróság ugyanezen mulasztás miatt nem szüntetheti meg a pert [Pp. 109. §, 110. § (2) bek., 130. § (1) bek. h) 
pont, 157. § a) pont, 251. § (1) bek.]. 
BH1991. 334. A keresetindítási határido elmulasztásának kimentése végett benyújtott igazolási kérelmet 
érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a fél az igazolási kérelmet elkésetten terjesztette elo [1967. évi II. 
törvény 14. § (4) bek., Pp. 107. § (1) bek., 109. § (2) bek., 130. § (1) bek. h) pont, 157. § a) pont]. 
BH1991. 328. Külföldi diplomáciai képviselet által belföldön kötött magánjogi szerzodésbol eredo jogvita - 
nemzetközi szerzodés eltéro rendelkezése alapján - nem tartozik magyar bíróság joghatósága alá [Pp. 130. § 
(1) bek. a) pont, 392. § (2) bek., 1965. évi 22. tvr-tel kihirdetett, a diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi 
Szerzodés 31. cikke, 1979. évi tvr. 2. és 54. §]. 
BH1991. 318. A perbeli jogképesség vizsgálatának kérdései [Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont]. 
BH1991. 279. Ha a hiányosan beadott keresetlevél alapján a bíróság tárgyalást tuzött ki, a per 
megszüntetésére már nincs lehetoség, hanem a keresetlevél hiányosságát is értékelve érdemi határozatot kell 
hozni [Pp. 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1991. 245. A fél - a hiánypótlásra felhívó végzésben engedélyezett határido (un. bírói határido) lejárta 
után - a beadványát elutasító végzés meghozataláig a hiányt jogkövetkezmények nélkül pótolhatja. Ezt 
követoen azonban a hiány már nem pótolható, a beadványt (keresetlevelet) a bíróság jogszeruen utasítja el 
[Pp. 95. §, 104. § (1) bek., 130. § (1) bek. j) pont]. 



BH1991. 195. Az 1989. évi XXXVI. tv. alapján semmisnek tekintendo bünteto elitélés során elkobzott javak 
birtokának visszaadására irányuló keresetlevél elbírálása [Pp. 130. § (1) bek. i) pontja]. 
BH1991. 190. A készfizeto kezes ellen érvényesített követelést ido elottiség miatt nem lehet elutasítani azért, 
mert a jogosult a kötelezettel szemben igényét nem érvényesítette [Ptk. 272. § (1) bek., 273. § (1) bek., 274. § 
(2) bek. a) pont, Pp. 130. § (1) bek. f) pont]. 
BH1991. 163. A tervezo és a kivitelezo ellen egyaránt folyó per tárgyalása nem függesztheto fel azon a címen, 
hogy a kivitelezo ellen felszámolási eljárás van folyamatban. A pernek a kivitelezo vonatkozásában történo 
megszüntetése viszont indokolt lehet, mivel a felszámolási eljárásra a polgári perrendtartás körén kívül eso 
eljárási szabályok az irányadók [Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 152. § (2) bek., 157. § a) pont, 1986. évi 11. tvr. 
17. § (4) bek.]. 
BH1991. 34. A keresetlevél idézés kibocsátása nélkül történt elutasítása után a bíróság a peres felek 
megállapodását nem veszi figyelembe [Pp. 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1991. 24. I. Perbeli jogképesség hiányában idézés kibocsátása nélkül kell a keresetlevelet elutasítani, ha a 
felperes a pert meghalt személy ellen indította meg [Pp 48. §, 130. § (1) bek. e) pont]. 
BH1990. 429. Az ingatlan adásvételi szerzodés érvénytelenségének megállapítása iránt indított perben nincs 
helye a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának azon az alapon, hogy a felperes a szerzodési 
okiratot és a tulajdoni lap másolatot a felhívás ellenére a keresetlevélhez nem csatolta [Pp. 130. § (1) bek. j) 
pontja, 95. §]. 
BH1990. 393. - a cégbejegyzési kérelem elutasításakor nem a Pp. - mint mögöttes jogterület -, hanem a 
speciális jogszabály rendelkezései az irányadók [Pp. 130. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. 15. § (2) bek., 17. § (1) 
bek.]; 
BH1990. 389. Az ipari vagy mezogazdasági szakcsoport - perbeli jogképesség hiányában perben önállóan a 
követelését nem érvényesítheti. A szakcsoport által - az alapító gazdálkodó szervezet ellenjegyzése nélkül - 
benyújtott kereset érdemben nem bírálható el [Pp. 48. §, 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 26/1981. (IX. 
5.) MT r. 1. § (1) bek., 10. §, 11. § (2) bek., 27/1981. (IX. 5.) MT r. 1. § (3) bek.]. 
BH1990. 192. A vállalkozói díj iránt indult pert a bíróság idoelottiség okából csak akkor szüntetheti meg, ha 
bizonyítást folytat le, és annak alapján állapítható meg, hogy a megrendelo az átvételt minoségi hibák miatt 
indokoltan tagadta meg [Pp. 130. § (1) bek f) pont. 157. § a) pont, Ptk. 306. § (5) bek., 405. § (1) bek., 
7/1978. (II. 1.) MT r. 56. §]. 
BH1990. 191. Annak az ítéletnek a jogereje, amely a tervezot a kijavítási terv szolgáltatására, a kivitelezot 
pedig a létesítmény annak alapján történo kijavítására kötelezte, nem zárja ki, hogy a kivitelezo a kijavítás 
módjának meghatározása iránt keresetet nyújtson be [Pp. 130. § (1) bek. d) pont, GKT 7/1973. sz.]. 
BH1990. 122. A munkaügyi bíróság intézkedése folyamatban levo perben ugyanazon ügyben benyújtott újabb 
keresetlevél esetén [Pp. 125. § (1) bek., 128. §, 130. § (1) bek. d) pont, 157. § a) pont, 158. § (1) bek., 229. §]. 
BH1990. 106. I. Jogszabály az igényperben a kereset benyújtását nem köti határidohöz, ezért ilyen perben a 
keresetlevél a kereset-indításra megállapított határido elmulasztására alapítva idézés kibocsátása nélkül nem 
utasítható el [1979. évi 18. tvr. 81. § (1) bek., 84. § (2) bek., Pp. 130. § (1) bek. h) pont]. 
BH1990. 21. Azt, hogy a felperes követelése nyilvánvalóan alaptalan-e, s ez a keresetlevél idézés kibocsátása 
nélküli elutasítását indokolja-e megszorítóan kell értelmezni [Pp. 130. § (1) bek. i. pont.]. 
BH1989. 495. Ha a szállító a kicserélésre kötelezo jogeros ítélet alapján hibás árut szolgáltat, ítélt dolog nem 
zárja ki, hogy a megrendelo újabb keresettel érvényesítse szavatossági igényét [Pp. 130. § (1) bek. d) pont]. 
BH1989. 371. Gazdasági bírságindítvány is csak perképességgel rendelkezo jogi- vagy magánszeméllyel 
szemben terjesztheto elo. A cégjegyzékbol törölt cég ellen benyújtott bírságindítvány tárgyában a bíróság 
határozatot nem hozhat, ilyen esetben az indítványt (keresetlevelet) idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, 
illetoleg az eljárást meg kell szüntetni [Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, Ptk. 
568. § (4) bek.]. 
BH1989. 363. A felszámolási eljárás közzététele után, az érintett gazdálkodó szervezettel szemben a 
felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos követelést csak a felszámolási eljárás keretében lehet 
érvényesíteni, ezért fizetési meghagyás kibocsátásának nincs helye [1986. évi 11. tvr. 17. § (1) és (4) bek., Pp. 
316. § (1) bek., 130. § (1) bek. b) pont]. 
BH1989. 324. Ha gazdasági perben a fél a hiánypótlási kötelezettségének elmulasztása miatt idézés 
kibocsátása nélkül elutasított keresetlevelet - a jogszabályban eloírt határidon belül - szabályszeruen ismét 
benyújtja, az illeték ismételt lerovására nem kötelezheto [Pp 130. § (1) bek. j) pont, 373. § (3) bek., 1986. évi 
I. tv. 42. § d) pont, 9/1986. (IV. 11.) PM r. 86. § (1) bek. j) pont]. 
BH1989. 193. A találmány szolgálati jellegének megállapítása iránt benyújtott keresetlevél téves elutasítása 
idézés kibocsátása nélkül [Pp 130. § (1) bek. i) pont, Szt 7. §, 8. § (1) és (2) bek., 9. § (1)-(2) és (4) bek.]. 



BH1989. 155. Nincs helye perújításnak a szabadalmi ügyekben hozott OTH határozat megváltoztatására 
irányuló kérelmet - érdemi vizsgálat nélkül - elutasító határozat ellen [Pp. 130. § (1) bek. j) pont, 260. § (1) 
bek., 105/1952. (XII. 28.) MT sz. r. 13. § (3) bek.]. 
BH1989. 152. Nincs helye a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításnak, ha a felperes igazolja, hogy 
az eljárási illetéknek megfelelo összeget az illetékhivatalnál - a keresetlevél benyújtásával egyidejuen - banki 
átutalással megfizetett [Pp. 95. § (2) bek., 130. § (1) bek. j) pont, 1986. évi I. tv. 27. § (1) bek. a) pont, 53. § 
(1) bek., 9/1986. (IV. 11.) PM sz. r. 75. § (2) bek., 80. § (1) bek.]. 
BH1989. 109. A keresetlevél elutasítására csak akkor kerülhet sor, ha a hiányosságok miatt a keresetlevél 
elbírálása lehetetlen. A nem ilyen hiányokat az eljárás során kell pótolni [Pp. 95. §, 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1989. 74. Lényeges eljárási szabály sért a bíróság, ha a hiánypótlás elmulasztását a felperes elállásának 
tekinti, s ezért a pert a Pp 157. §-ának e) pontja alapján megszünteti. A hiánypótlás elmulasztása esetén a 
keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának és nem a per megszüntetésének van helye [Pp 95. §. (1)-
(2) bek., 130. §. (1) bek. j) pont, 157. §. e) pont.]. 
BH1989. 33. A bíróság ítélete alapján kijavítandó épület hibája miatt díjleszállítás csak akkor követelheto, ha 
a kijavítás nem járt megfelelo eredménnyel. Azt ezt megelozoen érvényesített ilyen igény ido elotti [Pp. 130. § 
(1) bek. f) pont]. 
BH1989. 20. Az Országos Találmányi Hivatal szabadalmi bejelentését elutasító határozatának 
megváltoztatására irányuló kérelem elbírálásánál irányadó eljárásjogi szabályok [Szt. 40. § (3) bek., 44. § (2) 
bek., 57. § (3) és (4) bek., 60. § (1) bek., 62. §, Pp. 130. § (1) bek. h), 157. § a), 251. § (1) bek.]. 
BH1989. 17. A keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának feltételei [Pp. 130. § (1) bek.]. 
BH1988. 414. A bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja, ha a felperes az alperes 
lakcímének téves megjelölése miatt elrendelt hiány pótlására azt közli, hogy a helyes címet nem tudja 
megjelölni [Pp. 130. § (1) bek., j) pont, 372. § (2) bek. b) pont]. 
BH1988. 112. I. Az építmény kijavítását elrendelo ítélet nem zárja ki annak lehetoségét, hogy - ha a 
szolgáltatás az ítélet alapján végzett javítás ellenére sem felel meg a szerzodésben kikötött vagy a törvényes 
kellékeknek, illetoleg a felek a kijavítás módjában nem tudnak megállapodni - bármelyik fél újabb keresetlevél 
benyújtásával kérje a kijavítás módjának meghatározását [Pp. 130. § (1) bek. b) pont, GKT 7/1973. sz.]. 
BH1987. 444. Az anyagi jogero alanyi és tárgyi terjedelmének meghatározásánál irányadó szempontok [Pp. 
157. § a) pont, 130. § (1) bek. d) pont és 229. §]. 
BH1987. 409. A jogszabály csak az egymással összefüggo ügyek egyesítését engedi meg, de az azonos tárgyú, 
vagyis ugyanabból a ténybeli alapból származó és ugyanazon jog érvényesítése végett kezdeményezett ügyek 
egyesítését nem teszi lehetové. Ezek közül a késobb kezdeményezett ügy keresetlevelét idézés kibocsátása 
nélkül el kell utasítani [Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 139. § (2) bek.]. 
BH1987. 371. Gazdasági perben is irányadó az a bírósági gyakorlat, hogy az illeték kiegészítésére felhívó 
végzésben meg kell határozni a fél által lerovandó eljárási illeték összegét, mert ennek elmaradása esetén a 
mulasztást nem lehet a fél terhére róni [Pp. 95. § (2) bek., 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1987. 310. I. Az építmény bontását elrendelo államigazgatási határozat végrehajtása során az építési 
hatóság által megkötött vállalkozási szerzodés teljesítésével összefüggésben keletkezett károk megtérítése 
iránt a határozat kötelezettje a vállalkozóval szemben közvetlenül perelhet. Az ilyen követelés nem bírósági 
úton felül nem vizsgálható államigazgatási határozat ellen irányul [Ptk. 339. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. b) 
pont, PK. 171. sz.) 
BH1987. 244. A bünteto eljárásban nem érvényesítheto követelés elutasítása - az igény érdemi vizsgálatának 
és a követelés fennállása elbírálásának hiányában ítélt dolgot nem jelent [Pp 229. §, 130. § (1) bek. d) pont]. 
BH1987. 128. A perképesség megállapítása szempontjából nem az eljárás megkezdésekor hatályban volt 
jogszabályi rendelkezések, hanem a határozat hozatalának idopontjában hatályos jogszabályok az irányadók 
[Pp. 130. § e) pont]. 
BH1987. 98. Nincs helye a kártérítés iránt indított kereset elutasításának abból az okból, hogy a felperest 
fenyegeto kár még nem következett be, hanem a keresetlevelet kell elutasítani, illetve a pert meg kell szüntetni 
[Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH1987. 25. Ha a per során válik megállapíthatóvá, hogy annak a tárgyában már jogeros ítéletet hoztak, 
nem a kereset elutasításának, hanem a per megszüntetésének van helye [Pp. 128. §, 130. § (1) bek. d) pont, 
157. § a) pont, 229. § (1) bek.]. 
BH1986. 476. Az ellentmondás beérkezése folytán perré alakult eljárást nem szüntetheti meg a bíróság azon 
az alapon, hogy nem lett volna helye a fizetési meghagyás kibocsátásának [Pp. 130. § (1) bek. i) pont, 157., § 
a) pont, 391. § (1) bek., 392. § (2) bek., 393. § (2) bek.]. 



BH1986. 337. Ugyanazon felek között ugyanazon jog iránt két per akkor sem lehet folyamatban, ha az egyik 
pert a másik per felperesének megbízottja indította [Pp. 130. § (1) bek. d) pont ]. 
BH1986. 336. II. Ha azért nincs helye a keresetindításnak, mert a jogosult elozoleg nem élt peren kívüli 
felszólamlással, a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, illetoleg a pert meg kell szüntetni 
[Pp. 130. § (1) bek. c) pont, 157. § a) pont, 3/1960. (V. 13.) KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási 
Szabályzat (ÁSZ) 65. cikk 4. §]. 
BH1986. 203. I. A károsodás okozati összefüggésének bizonytalansága esetén nincs helye a per idoelottiség 
címén való megszüntetésének [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § ]. 
BH1986. 124. Felszámolás alatt álló szövetkezettel szembeni munkaügyi vitát a gazdálkodó szerv székhelye 
szerint illetékes munkaügyi döntobizottság elott kell megindítani. A munkaügyi vitát - az elévülési idon belül - 
a felszámolási eljárás befejezése után is meg lehet indítani [20/1978. (IX. 5.) PM sz. r. 6. § (2) bek., 14. § (2) 
bek. b) pont, 17. § (2) bek., 18. § (3) bek., Pp. 129. §, 130. § (1) bek. f) pont, 349. § (2) bek.] . 
BH1986. 73. II. A darabárukból kialakított gyujtovagon-küldeményt átvevo vagy feladó közúti gépjármu-
fuvarozó csak peren kívüli felszólamlás benyújtása után indíthat keresetet a vasúti fuvarozó ellen [3/1960 (V. 
13.) KPM sz. rendelettel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 65. cikk 4. §, Pp. 130. § (1) bek. c) 
pont, 157. § a) pont]. 
BH1985. 283. Ha a megrendelo a kikötött határidonél korábbi teljesítést elfogadja, a vállalkozónak az 
ellenértékre vonatkozó követelése nem tekintheto ido elottinek. [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § f) pont, 371. 
§ (1) bek.]. 
BH1985. 201. Nincs helye a hiánypótlás végett visszaadott keresetlevél idézés kibocsátása nélküli 
elutasításának azon az alapon, hogy abból a bíróságnak az eloírtnál eggyel kevesebb példány áll 
rendelkezésére és igy a keresetlevél a felperes részére nem kézbesítheto [Pp. 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1985. 193. I. A keresetlevél idézés kibocsátása nélkül való elutasításának a felperes követelésének 
alaptalanságára utalással csak akkor van helye, ha a keresetlevélbol az érvényesített igény alaptalansága 
nyilvánvalóan és egyértelmuen kitunik [Pp. 130. § (1) bek. i) pont]. 
BH1985. 143. A védjegyoltalom megszunésének megállapítása iránti eljárás felfüggesztése nem tekintheto az 
ügyet eldönto érdemi határozatnak, ezért annak megváltoztatására a bíróságnak nincs hatásköre. Az ilyen 
határozat ellen benyújtott megváltoztatási kérelmet a bíróság fellebbezéseként sem jogosult elbírálni és nem 
bocsátkozhat annak vizsgálatába, hogy az Országos Találmányi Hivatal elott folyó eljárásban indokolt volt-e 
az eljárás felfüggesztése. [Ptk. 86. §, 1969. évi IX. tv. 21. § (2) és (3) bek., 40. § (1) bek., 2/1970. (VII. 1.) 
OMFB-IM sz. r. 4. § (4) bek., Pp. 130. § (1) bek. b) pont, PK 244. sz.]. 
BH1984. 508. II. Az ellentmondás eloterjesztése után elrendelt egyeztetés nem a keresetlevél hiányosságainak 
megszüntetését, hanem a perbeli bizonyítás elomozdítását célozza: elmulasztása esetén tehát nincs helye a 
keresetlevél idézés kibocsátása nélkül történo elutasításának [Pp. 130. § (1) bek. j) pont, 164. § (1) bek.]. 
BH1984. 370. Ha az SZMGSZ hatálya alá tartozó vasúti fuvarozás esetében több küldeményre vonatkozólag 
egy felszólamlást nyújtanak be, és azt felszólítás után sem bontják az egyes küldeményekre, nincs helye 
idoelottiség címén a keresetlevél elutasításának, illetve a per megszüntetésének [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 
157. § a) pont, 114 058/1966. (I/8. E.) (KK. 25.) sz. hirdetménnyel közzétett megállapodás a Nemzetközi 
Vasúti Árufuvarozásról (SZMGSZ) 28. cikk]. 
BH1984. 360. Ha a kereseti kérelem több - önállóan is elbírálható - követelést tartalmaz, a keresetlevélnek 
nyilvánvaló alaptalanság címén történo teljes elutasítására csak akkor van lehetoség, ha az érvényesített 
követelések mindegyike nyilvánvalóan alaptalan vagy lehetetlen szolgáltatásra irányul [Pp. 130. § (1) bek. i) 
pont]. 
BH1984. 227. I. A devizahatóság perlési engedélyének hiánya miatt nem a keresetlevél idézés kibocsátása 
nélküli elutasításának, illetoleg a per megszüntetésének, hanem a kereset érdemi elutasításának van helye 
[1974. évi 1. sz. tvr. 13. §, Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH1984. 161. Gazdasági perben az alperesnek a vele szemben felelos harmadik személy ellen - perbehívás 
helyett - kártérítés iránt eloterjesztett keresetlevelét a bíróság nem utasíthatja el idoelottiség címén azzal az 
indokkal, hogy az elobbi per befejezetlensége folytán az alperesnek még nincs kára [Pp. 130. § (1) bek. f) 
pont, GK 3. sz.]. 
BH1984. 37. Póthatárido eredménytelen eltelte esetén az újabb póthatárido megállapítása iránt benyújtott 
keresetet végrehajtási lap kibocsátása végett eloterjesztett kérelemnek kell tekinteni [Pp. 3. § (1) bek., 130. § 
(1) bek. d) pont]. 
BH1984. 35. Ha a bíróság a keresetlevelet nem utasította el idézés kibocsátása nélkül, mert csak a per 
tárgyalása során volt megállapítható, hogy a követelés nyilvánvalóan alaptalan vagy lehetetlen 



szolgáltatásra, illetoleg megállapításra irányul, nem a per megszüntetésének, hanem a kereset ítélettel való 
elutasításának van helye [Pp. 124. § (1) bek., 130. § (1) bek. i) pont, 157. § a) pont]. 
BH1984. 34. Nem lehet a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítani, ha azt a bíróság már 
kézbesítette az alperes részére [Pp. 128. §, 130. § (1) bek.]. 
BH1983. 509. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a felek részérol a per megszüntetése iránt 
együttesen eloterjesztett kérelem megalapozottságát felülvizsgálja és érdemi határozatot hoz [Pp. 130. § (1) 
bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH1983. 441. II. Bírósági úton nem érvényesítheto követelések - az elévülés esetét kivéve - érdemben ítélettel 
nem bírálhatók el [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § (1) pont.]. 
BH1983. 296. A hiánypótlási kötelezettség nem teljesítése miatt a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli 
elutasításának megalapozottságát nem érinti az a körülmény, hogy az alperes idoközi teljesítése folytán a 
felperes követelése megszunt [Pp. 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1983. 259. A magasabb vezetoi munkakört betölto termeloszövetkezeti tag prémiumfeltételeinek 
megállapítása a küldöttgyulés, a feltételek teljesítésének elbírálása és a prémiumra jogosultság kérdésében 
történo állásfoglalás pedig a vezetoség hatáskörébe tartozik. A vezetoség e tárgyban hozott határozata ellen a 
magasabb vezetoi munkakört betölto tag a szövetkezeti döntobizottsághoz, annak határozata ellen pedig 
keresettel a munkaügyi bírósághoz fordulhat [1967. évi III. tv. 23. § (4) bek., 93. § (1) bek., 94. § (2) bek., Pp. 
129. § (1) bek., 130. § (1) bek. c) pont, 357. § (2) bek., 12/1977. (III. 12.) MÉM sz. r. 101. §]. 
BH1983. 198. I. A fizetési meghagyás kézbesítésének ugyanaz a hatálya, mint a keresetlevél kézbesítésének, 
ezért a fizetési meghagyás kibocsátása után az ellentmondással perré alakult jogvitában a Pp. 130. §-ának (1) 
bekezdésében meghatározott okokra hivatkozással a keresetlevél idézés kibocsátása nélkül nem utasítható el 
[Pp. 130. § (1) bek., 316. §, 318. §]. 
BH1983. 198. II. A keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító végzésben a felperes nem kötelezheto 
perköltség fizetésére [Pp. 130. § (1) bek., 77. §, 78. §]. 
BH1983. 172. Nincs helye eljárási illeték kiszabásának a pernek olyan okból történt megszüntetése estén, 
amely miatt már a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kellett volna utasítani [Pp. 130. § (1) bek. c) és 
f) pont, 157. § a) pont, 11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 119/C. § (1) bek. a) pont]. 
BH1983. 171. Államigazgatási hatóság elbírálására tartozó kereseti kérelem tárgyában csak akkor van helye 
a per megszüntetésének, ha az áttételhez szükséges adatok nem állnak a bíróság rendelkezésére [Pp 129. § (1) 
bek., 130. § (1) bek. a) és b) pont, 157. § a) pont, 1976. évi 24. sz. tvr. 19. § (2) és (3) bek.]. 
BH1982. 540. Nem lehet megállapítani a keresetindítás elkésettségét, ha a fél a keresetlevelet a 
jogszabályban megjelölt határidon belül, de nem a hatáskörrel rendelkezo bírósághoz nyújtotta be [Pp. 129. 
§, 130. § (1) bek. h) pont]. 
BH1982. 532. Olyan adatok megjelölésének hiánya miatt, amelyek az ügy érdemi elbírálásának során a 
bizonyítás körébe tartoznak, nincs helye a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának [Pp. 95. §, 
130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1982. 466. I. Gyermek-elhelyezési per a gyermek megszületése elott nem indítható [Csjt. 76. §, Pp. 130. § 
(1) bek. e) pont, 157. § a) pont]. 
BH1982. 399. Ha az ipari szövetkezet és a tagja közötti vitában a keresettel megtámadott határozatot nem az 
erre hatáskörrel rendelkezo szerv hozta, a munkaügyi bíróságnak a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el 
kell utasítania, illetve a tárgyalás megtartása esetén meg kell küldenie a jogvita elbírálására hatáskörrel 
rendelkezo szervhez [Pp. 129. § (1) bek., 130. § (1) bek. c) pont, 157. § a) pont, 158. § (2) bek., 1971. évi 32. 
sz. tvr. 5. § (3) bek. g) pont]. 
BH1982. 260. Ha a bíróság a per érdemi tárgyalásába bocsátkozik, a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli 
elutasításának már nincs helye [Pp. 95. § (1) bek., 130. § (1) bek. j) pont, 164. § (1) bek.]. 
BH1982. 52. Ha a felperes a balesetbol eredo keresetét nem a munkáltatója, hanem - a polgári jog általános 
szabályaira hivatkozással - a kárt közvetlenül okozó személy ellen terjesztette elo, a bíróság hatáskörének 
hiányát azon az alapon, hogy a per eldöntése a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik, nem állapíthatja 
meg és nem rendelheti el ez okból a keresetlevélnek a munkaügyi bírósághoz való áttételét [Pp. 130. § (1) bek. 
b) pont]. 
BH1981. 512. A jogalap nélküli gazdagodás tényét és mértékét a bekövetkezésének idopontjához viszonyítva 
kell vizsgálni [Ptk. 361. § (1) bek., Pp. 157. § a) pont, 130. § (1) bek. f) pont]. 
BH1981. 280. Ha a hiányos keresetlevél elbírálható, eredménytelen hiánypótlási felhívás elmulasztása miatt 
a keresetlevél idézés kibocsátása nélkül nem utasítható el [Pp. 130. § (1) bek. j) pont. 95. § (1) bek.]. 



BH1981. 207. Ha a késedelemben levo fél a bíróság által megállapított határidot elmulasztotta, nem újabb 
póthatárido megállapítási pernek, hanem végrehajtási eljárásnak van helye [Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 148. 
§ (3) bek., 1979. évi 18. sz. tvr. 9., 10. §, 103. § (1) bek.]. 
BH1981. 198. II. Vadkár megtérítésére kötelezo államigazgatási határozat megtámadására nyitvaálló 30 
napos határido ugyan, de a késedelem igazolással kimentheto [1961. évi VII. tv. 36. § (2) bek., Pp. 130. § (1) 
bek. h/pont]. 
BH1981. 195. II. A tartalmilag hiányos keresetlevél esetében a bíróság a tárgyalás elokészítése iránt 
intézkedhet. Az elokészítésre vonatkozó rendelkezések nem teljesítése nem szolgálhat alapul a keresetlevélnek 
idézés kibocsátása nélküli elutasítására [Pp. 95., 124. §, 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1981. 67. A bíróságnak keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítania ha annak tárgyában mar 
jogeros ítéletet hoztak [Pp. 130. § (1) bek., 157. § a) pont] 
BH1981. 40. II. A keresetindításra megszabott határido igazolással ki nem mentett elmulasztása esetén a 
munkaügyi bíróság az elkésettség kérdésében sem dönthet ítélettel, hanem a keresetlevelet idézés kibocsátása 
nélkül el kell utasítania, illetoleg a pert meg kell szüntetnie [Pp. 130. § (1) bekezdés h) pont 157. § a) pont]. 
BH1981. 19. II. A költségek elozetes letétbe helyezésének megtagadása a keresetlevél idézés kibocsátása 
nélküli elutasítására nem ad okot [Pp. 130. §] 
BH1980. 453. Ha a munkáltató a dolgozó lakásépítésére nyújtott kölcsön ki nem egyenlített összegét azért 
követeli vissza, mert a dolgozó a munkaviszonyát megszüntette, a követelését nem fizetési meghagyás utján, 
hanem a munkajogi szabályok szerint kibocsátott fizetési felszólítással érvényesítheti. A járásbíróságnak az e 
tárgyban benyújtott fizetési meghagyás iránti kérelmet el kell utasítania [Pp. 28. §, 130. § (1) bek. b) pont, 
313. § (2) bek., 314. §, 1967. évi II. törvény 63. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 70. § (2) bek., 9/1967. (X. 8.) 
MÜM sz. r. 5. § (3) bek., 26/1971. (VI. 24.) PM-ÉVM-MÜM sz. r. 18. § (5) bek.]. 
BH1980. 414. II. A bünteto eljárás során az Állami Biztosító nem érvényesítheti azt az igényt, amely ot a 
sértettel kötött biztosítási szerzodés alapján a kárért felelos személlyel szemben megilleti; ilyen esetben az 
eloterjesztett polgári jogi igény elutasításának - s nem egyéb törvényes útra utasításának - van helye [Be 55. § 
(1) bek., 56. §, 215. § (1) bek., 265. § (1) bek., Pp 130. § (1) bek. b) pont]. 
BH1980. 409. A törzsgárdaszabályzat nem jogszabály, hanem társadalmi jellegu szabályzat. Annak eldöntése 
végett, hogy a dolgozó jogosult-e törzsgárdatagságra és mennyi törzsgárda éve van, nem lehet munkaügyi 
vitát indítani [1967. évi II. törvény 63. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek, b ) pont, 157. § a) pont, 357. § (1) bek., 
9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 43. § (2) bek. a) pont]. 
BH1980. 408. A jogtanácsos a jogi képviselet körében önállóan jogosult iratokat aláírni. Ha a vállalat 
igazgatója a jogtanácsost ezt meghaladó körben ruházta fel aláírási joggal, annak korlátozása vagy 
megvonása az igazgató mérlegelési körébe tartozik, ebben a kérdésben nincs munkaügyi vitának helye [Ptk. 
29. § (3) bek., 36. §, Pp. 130. § (1) bek. b ) pont, 1977. évi VI. tv. 30. §, 17/1971. (IV. 28.) Korm. sz. r. 11. §, 
4/1978. (I. 18.) MT sz. r. 14. § ]. 
BH1980. 185. A szállítónak a megrendelo ellen az ellenszolgáltatás iránt indított keresetét egymagában nem 
teszi idoelottivé az, hogy az áru kiszolgáltatásának megtagadása esetén a fuvarozóval szemben még nem 
lépett fel [Pp. 130. § (1) bek. f) pont.]. 
BH1980. 106. Ha a gazdasági per eldöntésére magyar bíróságnak nincs joghatósága, a keresetlevél nem 
teheto át külföldi bírósághoz, hanem azt idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, illetoleg - a jogszabálynak 
megfelelo esetben - az eljárást meg kell szüntetni [Pp. 130. § (1) bek., 157. § a) pont, 1973. évi 23. sz. tvr-tel 
kihirdetett Egyezmény]. 
BH1980. 36. Takarékszövetkezet közgyulésének (küldöttgyulésének) a szövetkezet magasabb vezeto állású 
dolgozójával szemben a 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 116. §-ának (2) bekezdésében megjelölt ügyekben 
hozott határozata ellen nincs helye keresetnek [Pp. 45. § (2) bek., 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 158. 
§ (1) bek., 1971. évi III. tv. 79. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 116. § (2) bek., 29/1971. (VII. 23.) PM sz. r. 
9/D. §]. 
BH1979. 331. Az a körülmény, hogy a késedelmi kötbér tárgyában korábban indított per megszunt, nem zárja 
ki, hogy a késedelem folytán okozott kár megtérítése iránt késobb indított perben a bíróság a kötelezett 
magatartásának felróhatóságát érdemben megvizsgálja [Ptk. 246. § (2) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 
13/1970. (VIII. 15.) NIM sz. r. 4. §, Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH1979. 286. A vállalat és az általa anyagilag támogatott sportkör különálló jogi személyek. A sportkörrel 
munkaviszonyban nem álló tag által átvett sportfelszerelések visszaadása tekintetében keletkezett jogvita nem 
munkaügyi vita, s nem irányadók a dolgozók munkajogi anyagi felelosségére vonatkozó rendelkezések sem 
[Ptk. 7., 28. §, 1967. évi II. törvény 58. §, 63. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. b) pont]. 



BH1979. 251. Nincs helye a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet elleni per felfüggesztésének, ha a 
felperes követelését a per folyamán a felszámoló bizottságnál bejelentette, ez azonban azt nem ismerte el 
[35/1967. (X. 11.) Korm. sz. r. 175. § (1) bek., 6/1967. (X. 24.) MÉM sz. r. 108. §, 249. § (1) és (2) bek., 
7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 160. § (5) bek., 1967. évi III. sz. tv. 133. § (2) bek., Pp. 123. §, 130. § (1) bek. f) és 
i) pontjai]. 
BH1979. 229. II. A perindítás hatályának beállta esetén a munkaügyi bíróság csak a per egyideju 
megszüntetése mellett rendelheti el a keresetlevélnek a döntobizottsághoz való áttételét [Pp. 128. §, 129. § (1) 
bek., 130. § (1) bek. c) pont, 157. § a) pont, 158. § (2) bek., 349. § (2) bek.]. 
BH1979. 224. A vasúttól való átvétel során megállapított hibás teljesítésbol eredo szavatossági igény 
érvényesítésének nem elofeltétele a vasútnál való felszólamlás [Pp. 130. § (1) bek. f) pont]. 
BH1979. 223. Ha a jogeros fizetési meghagyás alapján kifizetett összeget a kötelezett jogalap nélküli 
gazdagodás címén visszaköveteli, a keresetlevél idézés nélküli elutasításának van helye, feltéve hogy az 
perújítási kérelemnek nem tekintheto [Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 157. § b) pont, 229. §, 251. § (1) bek., 260. 
§ (1) bek. a) pont, 261., 263., 264. §]. 
BH1979. 132. Nappali tagozatos iskolai képzésben résztvevovel kötött tanulmányi szerzodés megszegésébol 
eredo jogvita eldöntésére az általános hatásköru bíróságnak van hatásköre. Az ilyen vitában a munkaügyi 
vitákat eldönto szervek nem járhatnak el akkor sem, ha a felek között munkaviszony jött létre [1967. évi II. 
törvény 63. § (1) bek., 21. § (2) bek., 34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 15. §, 8/1969. (XI. 25.) MÜM sz. r. 6. §, 
7/1972. (IX. 15.) MM sz. r. 19. §, Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 357. § (1) bek.]. 
BH1979. 72. I. Azon a jogcímen, hogy a követelés érvényesítése nem tartozik bírósági hatásköbe, a 
keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül csak abban az esetben lehet elutasítani, ha a szükséges adatok 
hiányában nem kerülhet sor keresetlevél áttételére [Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 129. §]. 
BH1978. 449. A vállalat a volt dolgozójával szemben fennálló, munkaviszonyból származó követelését 
"fizetési meghagyás" útján nem érvényesítheti [34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 71. § (2) bek., Pp. 130. § (1) 
bek. b) pont]. 
BH1978. 385. Nem bocsátható ki bírósági meghagyás, ha a kereseti kérelem egészben vagy részben aggályos, 
továbbá ha a per megszüntetésének lenne helye, vagy ha a keresetlevelet a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének i) 
pontja alapján el kellett volna utasítani [Pp. 136. § (2) bek.]. 
BH1978. 292. A nem közvetlenül beruházási, hanem az azzal kapcsolatos építoipari tevékenység céljára 
szolgáló termékekre abban az esetben sem állapítható meg a szállító szerzodéskötési kötelezettsége, ha a 
beruházás kivitelezojét egyébként szerzodéskötési kötelezettség, terheli [az 1977. évi termékforgalmazás 
rendjérol szóló 11/1976. (XII. 24.) ÁH sz. rendelkezés 2. §-ához kiadott 7. sz. melléklet a) pontja, Pp. 130. § 
(1) bek. a) pont, 365. §]. 
BH1978. 173. A vállalat szakszervezeti szerve a vállalat valamennyi dolgozója vagy a dolgozók egyes 
csoportja érdekében történt fellépésével a szakszervezetnek nem a képviseleti, hanem a kifogásolási jogát 
gyakorolja. Az ezzel összefüggésben indult vita nem munkaügyi vita, annak elbírálására a munkaügyi vitákat 
eldönto szerveknek nincs hatáskörük [1967. évi II. törvény 14. § (3) bek., 15. § (2) bek., 34/1967. (X. 8.) 
Korm. rendelet 8. §, Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 357. § (1) bek., 9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 20. 
§ (1) bek.]. 
BH1978. 139. III. A munkaügyi bíróság a keresetindítási határido megtartását hivatalból köteles vizsgálni, a 
határido igazolással ki nem mentett elmulasztása esetén a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell 
utasítania, illetve a pert meg kell szüntetnie [Pp. 106. § (1) bek., 128. §, 130. § (1) bek. h) pont, 157. § a) 
pont, 350. § (1) bek.]. 
BH1978. 88. II. Fizetési meghagyás iránti kérelem eloterjesztésének nem elofeltétele a vita peren kívüli 
elintézésének megkísérlése [Pp. 78., 130. § (1) bek. c) pont, 371. §, 392. § (2) bek., 34/1967. (XII. 24.) PM sz. 
r. 10. §, 16/1976. (XII. 31.) PM sz. r. 24. § (1)-(2) bek., 408/1976. sz. MNB tájékoztató (PK 23.)]. 
BH1978. 45. Szocialista szervezetek között fizetési meghagyás iránti kérelemnek nem kelléke a felek 
bankszámlájának feltüntetése [Pp. 130. § (1) bek., 392. § (2) bek.]. 
BH1977. 569. I. A keresetindítási határido elmulasztása miatt nem lehet a pert megszüntetni, ha a felperes 
igazolási kérelmet terjesztett elo és azt a bíróság nem bírálta el [Pp. 109. § (1) bek., 130. § (1) bek. h) pont, 
157. § a) pont]. 
BH1977. 552. III. Ingatlan tulajdona iránt indított perben mindazoknak perben kell állniuk akiknek az 
ingatlanra telekkönyvben biztosított joguk áll fenn (Pp. 130. §). 
BH1977. 510. Szocialista szervezetekbol alakult - jogi személyiséggel nem rendelkezo - egyszeru társulás, 
amely közös név alatt gazdasági tevékenységet folytat, gazdasági perben félként részt vehet [1970. évi 19. tvr. 
5-7. §-ai, Ptk. 571-578. §-ai, Pp. 48-49. §-ai, 130. § (1) bek. e) pont]. 



BH1977. 293. Saját használatú utak fenntartási költségeinek viselése tárgyában keletkezett vita nem bírói - 
hanem államigazgatási - útra tartozik [34/1962. (IX. 16.) Korm. sz. r. 19. § (3) és (4) bek., 1972. évi IV. sz. tv. 
3. § (2) bek., Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont]. 
BH1977. 202. A fizetési meghagyás iránti kérelem elintézésére a Pp. 130. §-ában foglalt rendelkezések is 
irányadók. Ezért ha a bíróság a fizetési meghagyást kibocsátotta, s azt a kötelezett kello idoben 
ellentmondással támadta meg, a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének i) pontja alkalmazására - a keresetlevél idézés 
kibocsátása nélküli elutasítására - már nincs jogi lehetoség [Pp. 316. § (1) bek., 322. § (2) bek., 323. §]. 
BH1977. 42. I. Ha a munkáltató a határozatában több dolgozóról rendelkezett, de azok közül nem mindegyik 
élt a panaszjogával, a panasszal nem élt dolgozó nem fordulhat keresettel a bírósághoz a többi dolgozó 
panasza alapján hozott döntobizottsági határozat megváltoztatása iránt [1967. évi II. törvény 63. § (1) bek., 
Pp. 130. § (1) bek. c) pont, 157. § a) pont, 349. § (1)-(2) bek.]. 
BH1977. 37. Az ügyek egyesítése esetén nincs helye az egyik egyesített per tárgyalása felfüggesztésének azzal 
az indokolással, hogy az utóbbinak elbírálása az ugyanebben az eljárásban eldöntendo másik per 
kimenetelétol függ [Pp. 130. §, 152. § (2) bek.]. 
FPK 1996/64. A bíróságnak nincs hatásköre az adóhatóság által elrendelt végrehajtás megszüntetésére. Az 
erre irányuló keresetlevelet a Pp. 130. §-ának (1) bekezdésének b/ pontja alapján el kell utasítani, illetve a 
pert a Pp. 157. §-ának a) pontja alapján megszüntetni (Fov. Bír. 2. P. 23.152/1994/15.; Legf. Bír. Pf. I. 
22.423/1995/2.). 
VB1997. 2. I. A keresetlevél beadásához fuzodo jogi hatályok a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. 
tv. 8. §-ának (2) bekezdése értelmében harminc napig akkor is fennmaradnak, ha a bíróság nem a pert 
szünteti meg, hanem a keresetlevelet a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében idézés kibocsátása 
nélkül elutasítja. 

131. § Ha valamely bíróság hatáskörének vagy illetékességének hiányát valamely okból már jogerosen 
megállapította, az utóbb eljáró bíróság nem hozhat ezzel az okkal ellentétes olyan határozatot, amellyel a saját 
hatáskörét vagy illetékességét megtagadva, az ügyet az elobb eljárt bírósághoz utalja vissza. 

E § rendelkezése szoros összefüggésben van a Pp. 129. §-ában foglaltakkal. A törvény értelmében a hatáskör 
vagy illetékesség hiányának megállapítása esetén tilos az áttételre vonatkozó rendelkezések alkalmazása, ha 
az eljáró bíróság álláspontja szerint az ügy elbírálására olyan bíróság rendelkezik hatáskörrel vagy 
illetékességgel, amely korábban ennek hiányát jogeros végzéssel megállapította (ún. negatív hatásköri, vagy 
illetékességi összeütközés). Ilyenkor az eljáró bíróság a hatásköre vagy illetékessége hiányát megállapító 
végzést hoz, amely ellen a felek fellebbezéssel élhetnek. Ha a végzés jogerore emelkedett, az összeütközés 
feloldására az eljáró bíróság kijelölésére irányadó szabályok szerint kerül sor (lásd a Pp. 45. §-ához fuzött 
magyarázatot). 

A keresetlevél beadásához fuzodo jogi hatályok fenntartása 

132. § (1) A keresetlevélnek a 130. § alapján való elutasítása esetében a keresetlevél beadásának jogi hatályai 
fennmaradnak, ha a felperes az elutasító határozat jogerore emelkedésétol számított harminc nap alatt a 
keresetlevelet szabályszeruen újra benyújtja, vagy követelését egyéb úton szabályszeruen érvényesíti. 

(2) Ha a keresetlevél az alperes részére halála miatt vagy más okból nem volt kézbesítheto, a keresetlevél 
beadásának jogi hatályai fennmaradnak, ha a felperes a kézbesítés sikertelen megkísérlésére vonatkozó értesítés 
vételétol számított harminc nap alatt a kézbesítéshez szükséges adatokat bejelenti, vagy hirdetményi idézést kér. 

(3) 
(4) A jelen §-ban megállapított határidok elmulasztása esetében igazolásnak helye nincs. 

Amennyiben a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja, a pert megszünteti, továbbá a 
keresetlevélnek az alperes részére történo kézbesítésének meghiúsulása esetén mindazok a joghatások, melyek 
a keresetlevél beadásához fuzodnek, elenyésznek. 
Az e §-ban foglalt rendelkezés módot ad az ott írt feltételekkel a keresetlevél benyújtásához fuzodo jogi 
hatályok fenntartására. 
Amennyiben a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása veszélyezteti e hatályt, a felperes úgy 
biztosíthatja azok fennmaradását, ha az elutasító határozat jogerore emelkedését követo 30 nap alatt 
keresetlevelét szabályszeruen benyújtja, vagy követelését egyéb úton szabályszeruen érvényesíti. A 
keresetlevél benyújtásán kívül szabályszeru igényérvényesítés a fizetési meghagyás kibocsátása iránti 
kérelem, és a viszontkereset is. 
Ha a cégbíróság a hiánypótlási kötelezettség elmulasztása miatt a gazdasági társaság bejegyzése iránti 
kérelmet elutasítja, 30 napon belül - a hiányok pótlását is tartalmazó - ismételt bejegyzési kérelem a 



megszüntetett eljárást nem éleszti fel. A cégbíróság eljárásában Pp. 132. § (1) bekezdése nem alkalmazható 
(BH1994. 446.). 
Amennyiben a keresetlevél benyújtásához fuzodo jogi hatályok azzal kerülnek veszélybe, hogy a keresetlevél 
az alperes részére kézbesíthetetlen, a hatályok fenntarthatóak azzal, hogy a felperes a sikertelen kézbesítésrol 
szóló értesítést követo 30 napon belül a kézbesítéshez szükséges adatokat bejelenti, vagy hirdetményi idézést 
kér. 
A keresetlevél beadásához fuzodo jogi hatályok a választott bíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 8. §-
ának (2) bekezdése értelmében harminc napig akkor is fennmaradnak, ha a bíróság nem a pert szünteti meg, 
hanem a keresetlevelet a Pp. 130. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében idézés kibocsátása nélkül elutasítja 
(BH1997. 2.). 
A Pp. 132. § (3) bekezdésében írt rendelkezést az 1995. évi LX. törvény helyezte hatályon kívül azzal, hogy az 
1995. augusztus 29-i hatálybalépéskor folyamatban lévo ügyekben még azt alkalmazni kellett. 
A keresetlevél jogi hatályai fenntartására eloírt határidok jogvesztok, elmulasztásuk igazolással sem 
orvosolható. 
Az eljárási szabályok szerint a perindítás hatályai is fenntarthatóak, errol bovebben a Pp. 161. §-ához fuzött 
magyarázat szól. 
A jogi hatályok fenntartása azt eredményezi, hogy a keresetlevelet az eredeti idopontban beadottnak kell 
tekinteni, s a felperesnek kereseti illetéket sem kell újból lerónia. Az eredeti idoponttól szakad meg az 
elévülés, az elbirtoklás, és a perindítás ingatlan nyilvántartási bejegyzése is az eredeti idoponttól hatályos. 
BH2003. 329. A termeloszövetkezetbol csoportosan kiváló tagokat együttesen megilleto vagyonrész 
vonatkozásában a csoporthoz tartozó személyek között közös tulajdon keletkezik. Ezért a csoportosan kiválók 
olyan szükségképpeni pertársak, akiknek perben állása nélkül a csoportot megilleto vagyonrész tárgyában 
keletkezett jogvita nem bírálható el [Ptk. 139. §, 141. §, 1992. évi II. tv. 31. §, 34. § (1) bek., Pp. 51. § a) pont, 
130. § (1) bek. g) pont, 132. § (1) bek., 157. § a) pont, 1990. évi XCIII. tv. 57. § (1) bek. a) pont]. 
BH2002. 497. Korlátolt felelosségu társaság átalakulásának cégbejegyzésére (cégbejegyzés és a jogelod 
törlése) irányuló kérelem elutasítása esetén a Ctv. 45. §-ának (2) bekezdése és a Pp. 132. §-a nem 
alkalmazható [1997. évi CXLIV. tv. 80. § (3) bek., 1997. évi CXLV. tv. 20. § (1) bek., 45. § (2) bek., Pp. 132. 
§]. 
BH1999. 34. I. A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a Pp. 132. §-a nem alkalmazható. Jogerosen 
elutasított ilyen kérelem esetén a cég köteles a tevékenységét megszüntetni, ezért a 30 napon belül benyújtott 
újabb bejegyzési kérelem a korábbi eljárást nem éleszti fel [1988. évi VI. tv. 11. § (4) bek., 26. §, Pp. 3. §, 
130. § (1) bek. j) pont, 132. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 16. § (2) bek., 11/1991. (IX. 4.) IM r. 7. (1) 
bek., 11/1993. (V. 28.) IM r. (BUSZ) 125. §, 135. §)]. 
BH1994. 446. Ha a cégbíróság - hiánypótlási kötelezettség elmulasztása miatt - a gazdasági társaság 
bejegyzése iránti kérelmet jogerosen elutasítja, a 30 napon belül - a hiányok pótlását is tartalmazó - ismételt 
bejegyzési kérelem a megszüntetett eljárást nem éleszti fel. A cégeljárásban a Pp. 132. §-ának (1) bekezdése 
nem alkalmazható [Pp. 130. § (1) bek., 132. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. 11. § (4) bek., 26. §, 1989. évi 23. tvr. 
14. § (5) bek., 25. § (1) bek.]. 
BH1991. 203. Ha a bíróság megállapította, hogy a felperes a pert nem az ellen indította meg, akivel szemben 
az igény érvényesítheto, a keresetnek az alperesként perbe vonható személy megjelölésére nyitva álló harminc 
napos határido eltelte elott történo elutasítása az eljárás lényeges szabályainak megsértését jelenti. [Pp. 132. 
§ (3) bek., 252. § (2) bek.]. 
BH1979. 278. A jogszabálynak az a rendelkezése, amely szerint téves keresetindítás esetén a keresetlevél 
hatályai fennmaradnak, ha a felperes az alperesként perbevonható felet 30 napon belül megjelöli, nem jár 
azzal a jogkövetkezménnyel, hogy az eljárási illetéket annak az alperesnek kell viselnie, amellyel szemben a 
kereset a perbevonás idején alaptalan volt [Pp. 64. § (2) bek., 128. § (3) bek., 132. § (3) bek.]. 

IX. FEJEZET 

A tárgyalás 

Pervezetés 



133. § (1) 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 képviseloik is intézhetnek. 

(2) Az elnök ügyel arra, hogy a tárgyalás ne terjedjen ki az üggyel összefüggésben nem álló körülményekre, és az 
ügyre nem tartozó, úgyszintén a kihallgatott személy befolyásolására alkalmas kérdés feltevését, illetoleg az arra 
való feleletet megtiltja. 

A Pp. 133. §-a a tárgyaláson végzendo pervezetési feladatok, azaz a tárgyalásvezetés általános szabályát 
fogalmazza meg. A címszóban jelölt fogalom - a pervezetés - ennél lényegesen tágabb tartalommal bír. 
Magába foglalja mindazokat az eljárási cselekményeket, melyeket a per megindulásától (a keresetlevél 
beadásától) az ügy befejezéséig végezni kell. Ekként tehát a tárgyalás elokészítése vagy a két tárgyalás közötti 
idoben szükséges bírói teendoket is. 
A tárgyalás a polgári eljárás különösen jelentos szakasza, mivel az adott jogvitában 
- a bíróság által megjelölt idoben és helyen a feleknek, és más perbeli személyeknek, valamint képviseloiknek 
a személyes jelenlét lehetoségét biztosítva vagy kötelezoen elvárva, 
- általában nyilvánosan, 
- itt kerül sor az érvényesített jog meghatározására, pontosítására, a döntés alapját képezo tények - szükség 
szerint bizonyítás útján történo - felderítésére. 
A tárgyalás vezetésére az ügy elbírálására kijelölt tanács elnöke, illetve az egyesbíró jogosult. Jogkörérol a 
fentieken túl, a perrendtartás másutt is szól, [például a Pp. 134. §-ban, a Pp. 135. § (1) bekezdésében, a Pp. 
138. § (1) bekezdésében, a Pp. 145. § (1) bekezdésében, a Pp. 173. § (3) bekezdésében és a Pp. 180. § (2) 
bekezdésében]. E jogosítványok azonban nem illetik meg korlátlanul. A perrendtartás ugyanis a tárgyalási 
cselekmények idejérol, sorrendjérol több helyütt külön is rendelkezik. Így a tárgyalás menetét, a folytatólagos 
tárgyalást vagy a fellebbezési tárgyalás lefolytatását stb. szabályozó részben. Az elnök (egyesbíró) tehát csak 
akkor határozhatja meg belátása szerint a tárgyaláson végzendo cselekmények sorrendjét, ha azt a törvény 
másként nem rendeli. 
A kérdezés joga e törvényhely értelmében a bíróság tagjait, a feleket és képviseloit illeti. A Pp. 181. §-ának 
(1) bekezdésében írt keretek között azonban erre a szakértonek is lehetosége van. 
A feleket és az eljárásban résztvevo más személyeket az elnök (egyesbíró) hallgatja meg. O dönt az arra 
jogosultak kérdésfeltevésének idejérol, sorrendjérol, s ha indokolt, a kérdésfeltevés módjáról is. A 
perrendtartás a tanúk és szakértok felé gyakorolható kérdezési jog szabályait külön is rögzíti [Pp. 173. § (3), 
Pp. 180. § (3)]. 
A törvény a kérdés feltevésére két korlátozással ad csak lehetoséget. 
Az ugyanis 
1. nem terjedhet ki az üggyel összefüggésben nem álló körülményekre. 
Az üggyel nem áll összefüggésben az a körülmény, amely az érvényesített igény és az eloterjesztett okszeru 
védekezés alapját képezo tények körét - az absztrakt törvényi tényállással való összevetés után - meghaladja. 
2. nem teheto fel olyan módon, amely a kihallgatott személy befolyásolására alkalmas. 
Befolyásolásra alkalmas minden olyan kérdésfeltevési mód, amely a kihallgatott személy válaszának tartalmát 
irányíthatja, arra hatással lehet (például azért, mert az érintett érzelmeire vagy morális értékítéletére épít 
vagy a válaszra utal stb.). 
A fenti korlátozás betartására az elnök (egyesbíró) köteles, és az ilyen kérdés feltevését, vagy annak 
megválaszolását is meg kell tiltania. A tilalom mindig csak az adott kérdésre vonatkozhat, a jogszeruen 
gyakorolt további kérdezési lehetoséget nem érintheti. Ha az elnök a kérdezés vagy válaszolás jogát 
korlátozza, ennek a tárgyalási jegyzokönyvbol ki kell tunnie. Amennyiben az elnök a kifejtettekkel ellentétesen 
jár el, a fél a Pp. 114. §-a szerint kifogással élhet az eljárás szabálytalansága miatt. Ekként tiltakozhat az 
ellen is, ha az elnök a Pp. 113. §-ának (2) bekezdésébe ütközo kérdés feltevését, illetve a válaszadást nem 
tiltja meg. 
BH1999. 142. Nem alapozza meg az elfogultság megállapítását, ha a tanács elnöke korlátozza a jogi 
képviselot az ügy szóbeli ismertetésében [Pp. 13. § (1) bek. e) pont, 133 §, 239. §, 246. §]. 

Rendfenntartás 

134. § (1) A tárgyalás rendjének fenntartásáról az elnök gondoskodik. 
(2) Az elnök a hallgatóság körébol a tizennyolc éven aluli személyeket eltávolíthatja. 
(3) A feleket és képviseloiket, valamint a tanúkat és a szakértoket, úgyszintén a hallgatóság tagjait, ha a tárgyalás 

rendjét megzavarják, az elnök rendreutasítja. Ismételt vagy súlyosabb rendzavarás esetében a bíróság pénzbírságot 



(120. §) szab ki. A fegyveres erok és a rendvédelmi szervek tagjaival szemben pénzbírságot kiszabni nem lehet, 
hanem a fegyelmi eljárás lefolytatása végett az illetékes elöljáróhoz kell fordulni. 

(4) Ismételt vagy súlyosabb rendzavarás esetében - akár a pénzbírság kiszabására vonatkozó rendelkezéssel 
egyidejuleg, akár anélkül vagy azt követoen - a bíróság a feleket és képviseloiket, a tanúkat és a szakértoket, 
valamint a hallgatókat a terembol kiutasíthatja, illetoleg kivezettetheti. 

(5) A bíróság a felet - kiutasítása esetében - felhívja, hogy képviseletérol a kituzött határido alatt gondoskodjék; ha 
pedig a fél képviselojét utasította ki, felhívja a felet, hogy a tárgyaláson személyesen jelenjék meg, vagy új 
képviselorol gondoskodjék. A felhívás eredménytelensége esetében a féllel szemben a mulasztás következményeit 
kell alkalmazni. Tanú vagy szakérto kiutasítása esetében a 185. § rendelkezései megfeleloen irányadók. 

(6) Bünteto vagy fegyelmi eljárás alapjául szolgáló rendzavarásról a bíróság értesíti az illetékes hatóságot, ha 
pedig elozetes letartóztatásnak is helye van, az elkövetot orizetbe vétetheti, és ebben az esetben haladéktalanul 
intézkedik az ügyésznek való átadása iránt. A fegyveres erok és a rendvédelmi szervek tagjának elozetes 
letartóztatását csak elöljárója útján lehet foganatosítani. 

A rendfenntartás a perrendszeru tárgyalásvezetés eszköze. A tárgyalás menetének zavartalan rendjérol az 
elnök köteles gondoskodni. Az ennek érdekében foganatosítható intézkedések megtételének joga azonban - ha 
a bíróság tanácsban jár el - megoszlik az elnök és a tanács között. 
Az elnök jogosult dönteni a tárgyaláson hallgatóként jelenlévo 18 éven aluli személy eltávolításáról, 
úgyszintén a feleknek és képviseloiknek, a tanúnak és a szakértonek, valamint a hallgatóság tagjainak 
rendreutasításáról. A rendfenntartás egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazása ugyanakkor már a tanács 
határozatától függ. 
Rendzavarás minden olyan aktív vagy passzív magatartás, amely alkalmas arra, hogy a tárgyalás 
perrendtartásban megkívánt lefolytatását, objektív, tárgyszeru légkörét sértse. Az ilyen megnyilvánulások 
közül a legsúlyosabbak azok, amelyek a bünteto törvénykönyv szerint buntettnek vagy vétségnek minosülnek, 
illetve a személyhez fuzodo jogok megsértésével járnak. Az ilyen magatartást tanúsítókkal szemben az 
eljárásjogi joghátrányok csak akkor alkalmazhatók, ha a rendbontásra a tárgyaláson kerül sor. Ennek 
megfeleloen mutatott rá a Legfelsobb Bíróság a BH1977. 500. számú jogesetében arra, hogy a beadványban 
használt sérto kifejezés miatt nincs helye pénzbírság kiszabásának. Az esetben azonban ha a sérelmezheto 
kitételt az érintett a tárgyaláson szóval megismétli, vagy a beadványában írtakat változatlanul fenntartja, a 
szankció alkalmazására alapot ad. 
A rendzavarás többféle jogkövetkezményt vonhat maga után. Így sor kerülhet rendreutasításra, pénzbírság 
kiszabására, kiutasítás illetve kivezetés elrendelésére, fegyelmi vagy büntetoeljárás kezdeményezésére és 
orizetbe vételre. 
A rendreutasítás a legenyhébb szankció, amely lényegében a kifogásolt magatartás abbahagyására 
vonatkozó, illetoleg a követendo helyes eljárásra kioktató figyelmeztetés. Alkalmazása kisebb súlyú 
rendbontás esetén indokolt. A rendreutasítást a tárgyalási jegyzokönyvnek is tartalmaznia kell [Pp. 117. § 
(1)-(2) bekezdés d)]. 
Pénzbírság kiszabására a rendfenntartás körében két esetben kerülhet sor, nevezetesen az ismételt, kisebb 
jelentoségu vagy a súlyosabb rendzavarás esetén. Az ismételtség akkor állapítható meg, ha a rendbontót egy 
ízben már az elnök rendreutasította, vagy vele szemben a bíróság pénzbírságot rótt ki. A súlyosabb 
rendzavarás elozetes figyelmeztetés vagy rendreutasítás nélkül is alapot ad a bírságolásra. A bírság 
összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni az elkövetett cselekmény súlyára és az érintett szociális 
helyzetére is. A pénzbírság kirovásáról a bíróságnak indokolt végzéssel kell határoznia, mely ellen külön 
fellebbezésnek van helye (lásd bovebben a Pp. 120. §-ához fuzött magyarázatnál). 
A kiutasítás a tárgyalóterem elhagyására vonatkozó felszólítás. Ilyen döntést ismételt vagy súlyos rendzavarás 
esetében, s csak akkor hozhat alappal a bíróság, ha a tárgyalás rendje más módon nem biztosítható. A 
kiutasítás hatálya - a bíróság határozatától függoen - az elrendelésétol kezdve az adott tárgyalásra, de az 
egész eljárásra is kiterjedhet. 
- Ez az intézkedés a fél cselekvoképességét, a képviselo ebbeli minoségét nem érinti. Nincs tehát akadálya 
annak, hogy az elso fokú eljárásban kiutasított vagy a képviseloje a tárgyaláson kívüli percselekményeket 
személyesen végezze el, mint ahogy annak sem, hogy a jogorvoslati eljárásban tartott tárgyaláson 
megjelenjen. A kiutasítás jogkövetkezményeként tehát az érintett a fentiek szerint az eljárásban nem vehet 
részt. A fél ilyen esetben ezen túlmenoen köteles a megfelelo képviseletérol is gondoskodni, ha pedig a 
képviselojének kitiltására került sor, a tárgyaláson személyesen vagy más képviselo útján járhat csak el. 
Amennyiben a bíróság a felet és a képviselojét is kitiltotta, értelemszeruen arra kell felhívnia a felet, hogy új 
képviselot bízzon meg. 



- A tanú rendbontása miatt hozandó döntés meghozatala elott a bíróságnak gondosan mérlegelnie kell azt is, 
hogy a kiutasítás elrendelésével nem fosztja-e meg a felet a bizonyítás lehetoségétol. A szakérto 
kiutasításakor, a Pp. 177. §-ának (5) bekezdésében írtak megfelelo alkalmazásával szükség szerint másik 
szakérto kirendelésére kerülhet sor. A kiutasított tanú illetve szakérto a Pp. 185. §-ának (1) bekezdésében 
foglaltak megfelelo alkalmazásával ilyenkor, az okozott költségek megtérítésére is kötelezheto. 
A kivezettetés, a kiutasítás kényszerrel történo végrehajtása. A rendorség, a bíróságon muködo rendészek, 
vagy hivatalsegéd igénybevételével egyaránt foganatosítható. Alkalmazására akkor kerülhet sor, ha az 
érintett, a bíróság kiutasításáról szóló felhívásának önként nem tesz eleget. 
A kiutasításról illetve a kivezettetésrol a bíróság végzéssel dönt. E határozata a Pp. 233. §-ának (3) bekezdés 
b) pontja szerint pervezeto végzésnek minosül, mely ellen külön fellebbezésnek nincs helye. Azt a bíróság akár 
hivatalból, akár kérelemre megváltoztathatja. 
A bíróságnak bünteto vagy fegyelmi eljárás megindítása iránt, az annak lefolytatására jogosult 
megkeresésével kell intézkednie, ha ezt a rendbontás jellege indokolja. 
Orizetbe vételt akkor rendelhet el, ha annak feltételei a Be. 91.§-ának (1) bekezdés a)-b) pontjaiban, illetve a 
Be. 92. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban foglaltak szerint fennállnak. 
A fegyveres erok és testületek tagjaival szemben a rendfenntartás eszközeként pénzbírság nem alkalmazható. 
Orizetbe vételüket kizárólag elöljárójuk jogosult foganatosítani. A fegyveres erokhöz tartozik az 1993. évi CX. 
törvény 21. §-ának (1) bekezdése értelmében a honvédség és a határorség. E törvény 65. §-ának (1) bekezdése 
szerint fegyveres testületnek a rendvédelmi szerveket, nevezetesen a rendorséget, a polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatot, a büntetés-végrehajtási testületet, a vám és pénzügyorséget, a polgári védelmi szerveket valamint 
a hivatásos állami és önkormányzati tuzoltóságot kell tekinteni. 
Több rendfenntartási szankció együttesen is alkalmazható. Így mód van a rendreutasítás vagy a kiutasítás és 
a pénzbírság együttes alkalmazására. 
BH1977. 500. Beadványban használt sérto kifejezés miatt nincs helye pénzbírság kiszabásának. A bíróság 
pénzbírságot csak a tárgyalás rendjének ismételten vagy súlyosan zavaróival szemben szabhat ki [Pp. 134. § 
(3) bek.]. 

A felek jelenléte a tárgyaláson 

135. § (1) A tárgyalás megnyitása után az elnök megállapítja, hogy a felek személyesen vagy képviseloik útján 
megjelentek-e. Ha valamelyik fél a tárgyaláson nem jelent meg, meg kell állapítani, hogy a tárgyalásra szabályszeru 
idézése megtörtént-e. Ha ez megtörtént, a tárgyalást a fél részérol elmulasztottnak kell tekinteni, s a mulasztás 
esetére megállapított rendelkezéseket kell alkalmazni; ellenkezo esetben a tárgyalást el kell halasztani. 

(2) Ha a fél a per folyamán külföldre távozott, és a per vitelére belföldön lakó meghatalmazottat nem rendelt, vele 
szemben a mulasztás következményeit akkor is alkalmazni kell, ha a tárgyalásra megidézheto nem volt. 

(3) Ha az elozo bekezdések esetében a fél idézésére vonatkozó kézbesítési bizonyítvány (tértivevény) a tárgyalás 
határnapjáig nem érkezett vissza, a bíróság annak visszaérkezése után határoz abban a kérdésben, hogy a tárgyalást a 
fél részérol elmulasztottnak kell-e tekinteni, és így sor kerülhet-e a mulasztás esetére megállapított rendelkezések 
alkalmazására. Ha ilyen esetben tárgyalás megtartására már nem kerül sor, csak a határozatot kell kihirdetni, az új 
határnapról a feleket értesíteni kell. Az a körülmény, hogy az értesítés kézhezvétele nincs igazolva, a határozat 
kihirdetésének nem akadálya. 

(4) Ha a fél nevében megjelent meghatalmazott vagy törvényes képviselo a képviseleti jogát, illetoleg a per 
viteléhez szükséges felhatalmazását nem igazolja, a fél nevében megjelent személyt megfelelo határido kituzésével 
fel kell hívni a meghatalmazás, a képviseleti jog vagy a per viteléhez szükséges felhatalmazás igazolására. Ha a 
meghatalmazottként megjelent személy a felet a 67-68. §-ok értelmében nem képviselheti, a felet megfelelo határido 
kituzésével fel kell hívni, hogy a perben személyesen vagy a törvénynek megfelelo meghatalmazott útján járjon el. 

(5) Ha a (4) bekezdésben említett hiány pótolható, a bíróság a tárgyalást a hiány pótlása elott is folytathatja, az 
ellenfél kívánságára pedig a tárgyalást folytatni köteles. Ha a hiányt a kituzött határido alatt, illetoleg az annak 
leteltét követo tárgyalás bezárásáig nem pótolták, vagy az eljárást a fél jóvá nem hagyta, az ellenfél kérelmére a 
mulasztás következményeit kell alkalmazni, s a hiány pótlására eredménytelenül felhívott személyt a felmerült 
költségek megfizetésére kell kötelezni. 

A bíróság ha tárgyalást tart, köteles a feleket (képviseloiket) megidézni. A tárgyalást, az eljáró tanács 
elnökének (egyesbíró) kell megnyitnia. Helyes, ha ilyenkor a peres felek személyére, perbeli állására és a 
jogcím megjelölésével a per tárgyára is utal. 
Ezt követoen számba kell vennie a megjelenteket. Az e tárgyú vizsgálódásnak ki kell terjednie valamennyi 
jelenlévo személyre annak tisztázása érdekében, hogy az esetlegesen idézés nélkül megjelentek között nincs-e 



olyan, akinek késobb az eljárás során szerepe lehet. Át kell tekinteni, sor került-e a bírói utasításnak 
megfeleloen, valamennyi érdekelt megidézésére, s ha igen, az szabályszeru volt-e. A tárgyalás megnyitásának 
tényét, a számbavétel eredményét, a megidézés hiányát, illetve a meg nem jelent személy idézésének 
szabályszeruségérol tett megállapításokat a jegyzokönyvben is fel kell tüntetni. Az idézés akkor szabályszeru, 
ha annak kibocsátására és kézbesítésére a Pp. 96. § - 102. §-ában foglaltaknak megfeleloen került sor, a 
tárgyalási idoköz megtartását eloíró, valamint a keresetlevél (jogorvoslati kérelem) megküldését szabályozó 
eljárásjogi rendelkezések érvényesülése mellett. [Az elso fokú eljárásban lásd a Pp. 125. §-ának (1) bekezdése 
és Pp. 126. §-ának (1) bekezdése, a másodfokú eljárásban a Pp. 243. §-ának (1)-(2) bekezdése, perújítási 
eljárásban a Pp. 269. §-a, felülvizsgálati eljárásban a Pp. 274. §-ának (2)-(3) bekezdése.] 
1. Ha a bíróság a feleket (képviseloiket) nem idézte meg, a tárgyalást el kell halasztania. Ilyen esetben arra 
sincs mód, hogy a Pp. 201. §-ának (3) bekezdését alkalmazva, a bizonyítás lefolytatására sor kerüljön. 
2. Amennyiben a felek (képviselok) valamelyike a tárgyaláson szabályszeru idézés ellenére nem jelenik meg, a 
mulasztás jogkövetkezményeit kell alkalmazni. 
3. Olyankor, amikor - a kézbesítési bizonyítványból kitunoen - az idézés nem szabályszeru, a tárgyalás 
megtartása attól függ, hogy az érintett fél vagy a képviseloje a tárgyaláson megjelent-e és ha igen, milyen 
nyilatkozatot tesz. 
- A kézbesítés szabálytalanságát a félnek, illetve a képviselojének megjelenése orvosolja. Ilyenkor tehát nincs 
jelentosége annak, hogy azt nem a jogosult vette át, hanem például a szomszéd. Az esetben azonban, ha az 
érintett az idézés szabályszeruségét érinto egyéb kifogással is él, a tárgyalást el kell halasztani. A tárgyalási 
idoköz megtartásának, a keresetlevél vagy más perorvoslati kérelem megküldésének hiánya sem eredményezi 
feltétlenül a tárgyalás elhalasztását csak akkor, ha ezt az érintett, megfelelo - a halasztás lehetoségét is 
felölelo - tájékoztatás után kéri. 
- Ha a fél vagy a képviseloje a tárgyaláson nem jelenik meg és idézése sem volt szabályszeru, a tárgyalás 
elhalasztása nem mellozheto. 
- Az esetben, ha a fél kézbesítési bizonyítványa a kituzött határnapig nem érkezett vissza - és az egyéb 
feltételek fennállnak -, a tárgyalás megtartható. Ilyenkor a bíróság a megjelent tanút és a szakértot 
meghallgathatja [Pp. 201. § (3)], érdemi határozatot azonban nem hozhat. A tárgyalás elhalasztásáról kell 
rendelkeznie, utalva arra, hogy a tértivevény visszaérkezésétol függoen fog dönteni a mulasztás 
jogkövetkezményeinek alkalmazásáról, vagy újabb határnap kituzésérol. Amennyiben a kézbesítési 
bizonyítvány beérkezése után megállapítható, hogy az idézés nem volt szabályszeru, az új tárgyalásra 
határnapot kell tuzni, ellenkezo esetben a mulasztás jogkövetkezményeirol kell dönteni. 
Ha a tárgyalás megtartására már nem kerül sor, csak a határozatot kell kihirdetni, az új határnapról a feleket 
csupán értesíteni kell. 
A gyakorlat azonban teljes mértékben ellentétes a kifejtettekkel. Fo szabályként ugyanis a kézbesítési 
bizonyítvány hiánya a tárgyalás elhalasztását vonja maga után. A megjelent tanú vagy szakérto 
meghallgatására csak akkor kerülhet sor, ha az újabb tárgyaláson való megjelenésük tetemes költséggel járna 
vagy elháríthatatlan akadályba ütközne (például külföldi vagy vidéken élo tanú meghallgatása). 
A tárgyaláson a fél képviselo útján is eljárhat. A bíróságnak a képviseleti jogosultságot hivatalból vizsgálnia 
kell (lásd a Pp. 66-73. §-ához fuzötteket). Ha a képviselo a felet nem képviselheti vagy ebbeli minoségét nem 
tudja igazolni, ez a tárgyalás megtartását akadályozhatja. 
- Ha ugyanis olyan személy jelentkezik a fél nevében a tárgyaláson, aki a képviseletre nem jogosult, a felet fel 
kell hívni arra, hogy személyesen járjon el, vagy meghatalmazottról gondoskodjék, s a tárgyalást ilyenkor el 
kell halasztani. 
- Amennyiben azonban a fél jelen van, a halasztásra csak akkor kerülhet sor, ha személyesen nem kíván 
eljárni és megfelelo képviselot akar állítani. 
- Ha a képviseloként jelentkezo eljárási jogosultsága fennáll, de azt igazolni nem tudja, fel kell ot hívni arra, 
hogy e hiányt pótolja. Ilyen esetben a tárgyalást a bíróság megtarthatja, sot az ellenfél kívánságára erre 
köteles. 
A Pp. 135. §-ának (4) bekezdésében jelölt hiányosságok pótlására a bíróság a félnek, illetve a képviselonek, 
megfelelo határidot köteles biztosítani. A mulasztás jogkövetkezményei akkor alkalmazhatók, ha a kötelezett a 
kituzött határido alatt vagy az annak leteltét követo tárgyalás bezárásáig sem tett eleget a felhívásnak. A 
joghátrányok e feltétel megléte esetén is csak az ellenfél kérelmére állhatnak be. 
A fél a képviselo eljárásának jóváhagyásával, a képviseleti jog, vagy annak nem megfelelo igazolásból eredo 
hátrányt egyaránt orvosolhatja. 



BH1995. 173. Ha az elso tárgyalást a felperes elmulasztja és a tárgyalás távollétében történo megtartását 
sem kéri, a bíróság - az alperes kérelmére - a pert megszünteti [Pp. 135. § (1) bek., 136. § (1) bek., 140. § (3) 
bek., 157. § d) pont]. 
BH1992. 801. Ha a fél idézésére vonatkozó kézbesítési bizonyítvány (tértivevény) a tárgyalás határnapjáig 
nem érkezett vissza, a bíróság annak visszaérkezése után határoz abban a kérdésben, hogy a tárgyalást a fél 
részérol elmulasztottnak kell-e tekinteni. Amennyiben a fél idézésére vonatkozó kézbesítési bizonyítvány 
(tértivevény) nem érkezett vissza, a tárgyalást a fél távollétében is meg lehet tartani, a megjelent tanukat és 
szakértot ki-, illetve meg lehet hallgatni. Munkaügyi perben a bíróságnak az ilyen tárgyalást el kell 
halasztania, és az azt követo tárgyalási napon a felek jelenlétében vagy - szabályszeru idézésük mellett - 
távollétükben hozható ítélet [Pp. 135. § (1) és (3) bek., 201. § (3) bek., 355. § (1) bek.]. 
BH1992. 560. A félnek a tárgyalásra történt idézése csak akkor tekintheto szabályszerunek, ha az megfelel a 
hivatalos iratok kézbesítésérol szóló rendelet szabályainak [Pp. 99. § (30 bek., 135. § (1) bek., 43/1953. (VIII. 
20.) M r. 9. §]. 
BH1992. 250. Ha az alperes a keresetlevelet a postahivatalban öt munkanap alatt nem veszi át, a bíróság a 
felperes kérelmére ügygondnokot rendel ki és a keresetlevelet ennek kézbesítteti [Pp. 99. § (3) bek., 135. § (1) 
bek., 43/1953. (VIII. 20.) MT r. 2. § (2) bek., 6. §, 8. § (1) bek., 9. § (2) bek.]  
BH1991. 215. A munkaügyi bíróság tárgyalása megtartásának nem akadálya a felek távolmaradása, ha az 
idézésük szabályszeru volt. Ha a fél a tárgyaláson való részvétel iránti szándékát kinyilvánította, az idézése 
azonban nem történt meg, a munkaügyi bíróságnak a tárgyalást el kell halasztani [Pp. 135. § (1) bek., 355. § 
(1) bek.]. 
BH1990. 36. Ha a felperes idézése nem volt szabályszeru, és a munkaügyi bíróság a távollétében folytatott le 
bizonyítást, és hozott határozatott, a határozata törvénysérto [Pp. 125. § (1) bek., 135. § (1) bek.]. 
BH1989. 496. A tárgyaláson valamelyik fél képviseletében megjelent személy a képviseleti jogosultságát 
igazolni köteles. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a fél képviseletében megjelent személy 
képviseleti jogosultságát, a per viteléhez szükséges felhatalmazásának meglétét nem vizsgálja [Pp. 135. § (4) 
bek.]. 
BH1987. 183. Ha a fél idézése nem volt szabályszeru, távollétében a munkaügyi bíróság nem hozhat 
határozatot [Pp 125. § (1) bek., 135. § (1) bek., 274. § (1) bek., 355. § (1) bek.]. 
BH1986. 108. Ha a bírósági meghagyásnak ellentmondó alperes az újabb határnapot is elmulasztja, a 
bíróság a korábbi meghagyást hatályában tartja;e meghagyás ellen sem ellentmondásnak, sem fellebbezésnek 
nincs helye. E szigorú jogkövetkezmények alkalmazására nem kerülhet sor, ha az alperes az újabb 
határnapon személyesen nem jelent meg, hanem olyan személlyel képviseltette magát, aki erre a törvénynél 
fogva nem jogosult. Ilyenkor újabb határnap kituzése mellett, az alperest fel kell hívni a szabályszeru 
képviselet biztosítására. [Pp. 136. § (2) bek., 136/A § (1) és (3) bek., 135. § (4) bek.] 
BH1980. 359. I. A szabályszeruen meg nem idézett fél távollétében a munkaügyi bíróság elotti eljárásban 
sincs helye a tárgyalás megtartásának. A tárgyalás csak a szabályszeruen megidézett felek távollétében 
tartható meg [Pp. 99. § (3) bek., 125. § (1) bek., 135. § (1) bek., 349. § (1) bek., 355. § (1) bek.]. 
BH1979. 45. I. Ha a perben meghatalmazott által képviselt fél a perújítási kérelmét személyesen terjesztette 
elo és a munkaügyi bíróság a perújítási kérelem tárgyalására csak a meghatalmazottat idézte meg, a 
meghatalmazott távolmaradása nem szolgálhat alapul a perújítási kérelem hivatalból való elutasítására [Pp. 
70. § (2) bek., 125. §, 135. § (1) bek., 266. §, 359. § (1) bek.]. 

A tárgyalás elmulasztásának következményei 

136. § (1) Ha az elso tárgyalást a felperes mulasztja el, és megelozoleg nem kérte, hogy a bíróság a tárgyalást 
távollétében is tartsa meg, a bíróság az alperes kérelmére a pert megszünteti. 

(2) Ha az elso tárgyalást az alperes mulasztja el, és írásbeli védekezést nem terjesztett elo, a bíróság a felperes 
kérelmére az alperest az idézéssel közölt kereseti kérelemnek megfeleloen bírósági meghagyással kötelezi, egyben 
marasztalja a felperes költségeiben. Nem bocsáthatja ki a bíróság a meghagyást, ha a per megszüntetésének lenne 
helye. 

A fél a tárgyalást akkor mulasztja el, illetve akkor kell azt a részérol elmulasztottnak tekinteni, ha a 
tárgyaláson szabályszeru idézés ellenére nem jelenik meg (lásd a Pp 135. §-ához fuzött magyarázatot). 
A tárgyalás elmulasztásához a perrendtartás különbözo jogkövetkezményeket fuz attól függoen, hogy ki és 
melyik tárgyalást mulasztotta el. 
Amennyiben az elso tárgyalást a felperes mulasztja el, a fenti szabály értelmében a per megszüntetésére 
kerülhet sor, ha pedig az alperes, úgy ez bírósági meghagyás kibocsátáshoz vezethet. 



A Legfelsobb Bíróság egyik eseti döntése szerint elso tárgyalásnak az minosül "amelynek kezdetén a felperes 
vagy az elnök felolvassa vagy ismerteti a keresetlevelet és a felperes - ha jelen van - nyilatkozik arra, hogy a 
keresetlevélben eloadott keresetet változatlanul fenntartja illetoleg módosítja vagy megváltoztatja." (BH1961. 
2848.). A jelen szakasz tárgyát képezo jogintézmények szempontjából azt kell tehát az elso tárgyalásnak 
tekinteni, amelyre a bíróság a feleket a per megindulását követoen elso ízben szabályszeruen megidézte, és 
megtartásának nem volt törvényes akadálya. 
A fentiekbol következoen ezért 
- akkor, amikor a tárgyalásra a bíróság intézkedése miatt nem kerül sor (például a bíró akadályoztatása 
esetében stb.) a következot kell az elso tárgyalásnak tekinteni; 
- amennyiben az eljárás az elso tárgyalás kituzött idopontja elott félbeszakad, az ennek megszunését követo 
tárgyalás lesz az elso; 
- ha a felek az eljárás szünetelése iránti közös kérelmüket már az elso tárgyalásra kituzött határnap elott 
eloterjesztik, a szünetelést követo tárgyalást lehet csak elso tárgyalásnak minosíteni; 
- Nem tekintheto az ügy elso tárgyalásának az, amelyet a másodfokú vagy a felülvizsgálati tanács 
rendelkezése alapján - a perorvoslati eljárásban sérelmezett határozat hatályon kívül helyezése folytán - az új 
eljárás lefolytatása érdekében tuzött ki a bíróság. 
- Az esetben, ha az eljárás azért szünetel, mert az elso ízben kituzött tárgyaláson nem jelentek meg a felek, 
vagy az aki megjelent, az ügy tárgyalását nem kérte, a szünetelés után kituzött tárgyalást ugyancsak nem lehet 
az ügy elso tárgyalásaként értékelni. Ez a helyes álláspont a szünetelést követoen tartott tárgyalás esetében 
akkor is, ha a szünetelésre az elso tárgyaláson, annak megnyitását követoen bejelentett közös kérelemre kerül 
sor. 
Pp. 136. §-ának (1) bekezdése szerint, amennyiben az elso tárgyalást a felperes mulasztja el, ez a per 
megszüntetéséhez vezet, de csak akkor, ha a törvényben megkívánt további két feltétel is fennáll. 
Nevezetesen, ha 
a) a felperes megelozoen nem kérte, hogy a bíróság a tárgyalást távollétében tartsa meg 
b) és az alperes a per megszüntetését kéri. 
a) A felperes a tárgyalás távollétében történo megtartására irányuló kérelemmel az elso tárgyalás 
elmulasztásához fuzött jogkövetkezményt elháríthatja. Ha erre irányuló határozott nyilatkozat a 
keresetlevelében vagy a beadványában nincs, de azok tartalmából mégis megállapítható a tárgyalás 
megtartására irányuló kérelem - a Pp. 3. §-ának (1) bekezdésébol következoen - a szankció nem 
alkalmazható. 
Gyakorta elofordul, hogy ez a kérelem - noha azt a felperes eloterjesztette - nem áll a bíróság rendelkezésére 
a tárgyaláson. Olyankor, amikor ez azért következett be, mert a felperes késedelmesen küldte el e tárgyú 
beadványát, a mulasztás jogkövetkezményei csak úgy háríthatók el, ha a felperes a tárgyalás elmulasztásának 
vétlenségére alapított igazolási kérelemmel él. Amennyiben azonban azt idoben adta be, és csak a posta 
mulasztása vagy a bírósági adminisztráció hibája miatt került késedelmesen bemutatásra, indokolt, hogy erre 
alapítottan igazolási kérelemmel élhessen - noha a Pp. 103. §-ára figyelemmel nem határidohöz kötött 
cselekményt "mulasztott" el, s így a Pp 106. §-ának (1) bekezdése értelmében igazolásnak nem lenne helye. 
Felperesi bejelentés hiányában, ha az alperes jelen van, a felperes elso tárgyalást mulasztó magatartásának 
jogkövetkezményérol a bíróság az alperes kérelmére és annak tartalmához kötötten dönthet. Ettol függoen sor 
kerülhet a per megszüntetésére, az eljárás szünetelésére [Pp. 137. § (1) b)], de a tárgyalás megtartására is. 
A Pp. 136. §-ának (2) bekezdése értelmében az elso tárgyalást elmulasztó alperessel szemben a törvény az 
ügy érdemére kiható szankciót alkalmaz. Ha a perben egységes pertársaságban [Pp. 51. § a)] több alperes 
vesz részt, e jogkövetkezménnyel csak úgy lehet élni, ha annak feltételei valamennyiükkel szemben fennállnak. 
Ha a pertársaság nem egységes, a pertársak mulasztása egymástól függetlenül értékelheto. 
A bírósági meghagyás kibocsátására akkor van mód, ha az elso tárgyalást mulasztó alperes 
a) írásbeli védekezést nem terjesztett elo, 
b) a felperes a bírósági meghagyás kibocsátását kéri, 
c) a per megszüntetésének nincs helye, 
d) a kereset nem aggályos, 
e) és e törvény kizáró rendelkezést nem tartalmaz. 
a) A Pp. 3. §-ának (1) bekezdését szem elott tartva, indokolnak látszik írásbeli védekezésnek tekinteni minden 
olyan beadványt, amelybol az tunik ki, hogy az alperes védekezni kíván. Helyes tehát ekként értékelni a 
kereset elutasítására irányuló indokolás nélküli kérelmet, s azt is, amely ugyan okszerutlen, zavaros 
nyilatkozatot tartalmaz de a keresetben jelölt igény elhárítására utal. Védekezés az a bejelentés is, melyben az 
alperes közli, hogy a tárgyaláson nem tud részt venni, és a távolmaradását elore kimenti (BH1995. 661.). 



Írásbeli védekezésnek kell minosíteni a fizetési meghagyás ellen benyújtott ellentmondást (BH1978. 165.), a 
bírósági eljárást megelozoen lefolytatott eljárásban tett érdemi nyilatkozatot azonban nem. Írásbeli védekezés 
ugyanis - a Pp 125. §-ának (4) bekezdését szem elott tartva - csak a bírósági eljárásában, a kézbesített 
keresetlevélre tett nyilatkozat lehet. A Legfelsobb Bíróság PK 172. számú állásfoglalása ennek megfeleloen 
rögzítette, hogy a fizetési meghagyás ellen benyújtott ellentmondás alapján kituzött tárgyalás elmulasztása 
esetén nem bocsátható ki bírósági meghagyás [b) pont], míg a bírósági eljárást megelozo eljárásban tett 
érdemi nyilatkozat önmagában ennek nem akadálya [c) pont]. 
A halasztás vagy részletfizetés iránti alperesi bejelentés azonban nem védekezés, tehát nem gátolja a bírósági 
meghagyás kibocsátását. 
Ha az alperes a követelést elismeri és a perrendben megkívánt egyéb feltételek is fennállnak, sor kerülhet a 
fenti szankció alkalmazására, de arra is, hogy a bíróság az ügyben ítélettel döntsön. E választási lehetoségrol 
ezért a felperest - ha nincs jogi képviseloje - tájékoztatni kell. 
Az írásbeli védekezés eloterjesztésének határidejérol a perrendtartás nem rendelkezik. Annak azonban olyan 
idoben kell megérkeznie a bírósághoz, hogy a tárgyaláson már rendelkezésre álljon. Amennyiben ez elmarad, 
és ebben az alperes vétlen - a Pp 136. §-ának (1) bekezdése körében kifejtetekre is figyelemmel - e 
körülményre utalva, igazolási kérelemmel élhet. E lehetoség biztosítása azért is indokolt, mivel a 
perrendszeruen eljárt alperes másként nem mentesülhetne a Pp. 136/A. §-ának (2) bekezdésében írt 
jogkövetkezmények alól, azaz mindenképpen viselnie kellene az elso tárgyalás költségét és az ellentmondás 
illetékét. Ennek megfeleloen az alperes kello idoben érkezett, de az iratokhoz a bírósági meghagyás 
kibocsátása után szerelt írásbeli védekezését nem ellenmondásnak, hanem igazolási kérelemnek kell tekinteni 
(BH1987. 360.). 
b) A meghagyás kibocsátására csak a felperes kérelmére kerülhet sor, hivatalból nem. E kérelmét a felperes 
írásban az elso tárgyalás megtartása elott is eloterjesztheti, s ha a tárgyalás távollétében való megtartását is 
kéri, a meghagyásról a bíróság mindkét fél távolmaradása esetén is dönthet. 
c) Nem bocsátható ki bírósági meghagyás, ha a Pp. 157. §-ában szabályozott bármelyik permegszüntetési ok 
fennáll. 
d) A kereseti kérelem aggályosságát - mint a meghagyás alkalmazhatóságát gátló okot - a perrendtartás e 
rendelkezéséhez fuzött miniszteri indokolás talaján kialakult bírói gyakorlat munkálta ki. 
A Legfelsobb Bíróság eseti döntéseivel is alátámasztottan nincs tehát helye a bírósági meghagyás 
kibocsátásnak 
- semmis szerzodésre alapított kereseti kérelem eloterjesztése esetén (BH1982. 147.), 
- ha a keresetlevél tartalma, illetoleg az egyéb rendelkezésre álló adatok alapján kétséges a követelés 
jogalapja vagy fennállása, avagy úgy tunik, hogy a követelés a jogszabály megkerülésére, illetoleg mások 
jogainak csorbítására irányul (BH1979. 373.), 
- ha a keresetlevél vagy mellékleteinek tartalma illetoleg a rendelkezésre álló egyéb adatokra tekintettel 
kétséges a követelés jogalapja vagy összege (BH1979. 294., BH1978. 288.), 
- ha a kereseti kérelem hiányos, azaz nem, vagy hiányosan tartalmazza az érvényesíteni kívánt jogra 
vonatkozó adatokat, az igény alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait (BH1979. 212.). 
Nincs lehetoség a meghagyás kibocsátására, ha bármelyik fél jogképessége, cselekvoképessége vagy 
kereshetoségi joga kétséges. Megállapítási kereset esetében nem indokolt élni ezzel a szankcióval akkor sem, 
ha a jogmegóvás szükségességének hiányára utaló adat merül fel. Aggályos a kereseti kérelem akkor is, 
amikor a jogvita elbírálása már a keresetlevélbol vagy a per egyéb adataiból kitunoen elozetes kérdés 
eldöntésétol függ, s ekként a Pp. 152-153. §-aiban foglaltak szerint a tárgyalás felfüggesztésére kerülhet sor. 
Nincs mód e szankció alkalmazására ha a bírósági eljárását megelozo eljárásban tett nyilatkozat miatt vált 
kétségessé a felperesi igény. 
A fentiekbol következoen meg kell tagadni a meghagyás kibocsátását minden olyan esetben, amikor valamely 
tény vagy körülmény miatt a kereseti igény megalapozottsága kétséges (BH1983. 360., BH1987. 127., 
BH1988. 37.). Ekként foglalt állás a Legfelsobb Bíróság Polgári Kollégiuma is a PK 172. számú állásfoglalás 
a) pontjában, amikor kimondta, hogy a bíróság akkor is mellozheti a bírósági meghagyás kibocsátását, ha a 
Pp. 136. §-ának (2) bekezdésében meghatározott permegszünteto ok nem áll fenn. 
e) A perrendtartás a bírósági meghagyás kibocsátásának lehetoségét néhány pertípus esetében külön kizárja. 
Így erre nem kerülhet sor a házassági perben [Pp. 288. § (1)], az apaság és a származás megállapítása iránti 
egyéb perekben [Pp. 293. § (1)], a szüloi felügyelet megszüntetése miatt indult ügyekben [Pp. 302. § (1)] és a 
gondnokság alá helyezés iránti perben [Pp. 304. § (2)], a közigazgatási perekben (Pp. 335. §), a 
társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata iránti ügyekben (Pp. 341. §), a sajtó-helyreigazítási 
perben [Pp. 345. § (1)]. 



Bírósági meghagyás kibocsátásának egyébként valamennyi keresetfajta tekintetében helye van [Legfelsobb 
Bíróság PK 172. számú állásfoglalás a)]. 
A kereset több kérelmet is tartalmazhat (tárgyi keresethalmazat). Ilyenkor a bíróság a meghagyást - a felperes 
kérelmére - ezek közül csupán egyesekre vonatkozóan is kibocsáthatja. 
Viszontkereset tekintetében bírósági meghagyásnak nincs helye, a felek mulasztását ugyanis mindenkor a 
valós perbeli pozíciójuk szerint kell megítélni. 
A meghagyásban az alperest az idézéssel közölt kereseti kérelemnek megfeleloen kell marasztalni. Ezt a 
törvényi kikötést azonban a bírói gyakorlat nem értelmezi formálisan, ugyanis nem tekinti a meghagyás 
kibocsátását gátló tényezoként a kereseti kérelem alperesre kedvezobb tartalmú megváltoztatását. A 
Legfelsobb Bíróság PK 172. számú állásfoglalása e körben úgy fogalmaz, hogy a bírósági meghagyás csak a 
kereset leszállítása esetén térhet el a keresetlevélben közölt kereseti kérelemtol (d) pont). 
E helyes álláspontnak megfeleloen tehát akkor kell megtagadni a meghagyás kibocsátását a kereset 
megváltoztatása miatt, amikor a felperes 
- a keresetét felemeli vagy kiterjeszti, 
- az eredetileg követelt dolog helyett mást vagy kártérítést kér, 
- a megállapítás helyett marasztalást igényel, 
- keresetét módosítva az alperesek egyetemleges marasztalását kéri, 
- illetve vagylagos kérelmét nem vagylagosra változtatja és ezt a bíróság az elso tárgyalás elott az alperessel 
szabályszeruen nem közölte. 

(3) A bírósági meghagyásnak tartalmaznia kell a bíróság és az ügyszám megjelölését, a döntést, az eljárási 
költségek megfizetésére kötelezo rendelkezést, továbbá - ha ennek helye van - az elozetes végrehajthatóság 
kimondását, az ellentmondás lehetoségére való figyelmeztetést, végül utalnia kell arra, hogy a jogeros bírósági 
meghagyásnak ugyanaz a hatálya, mint az ítéletnek. A bírósági meghagyást a mulasztás tényének megállapításán 
kívül indokolni nem kell. 

A bírósági meghagyásban a bíróság minden olyan rendelkezést megtehet, amelyet az ítélet tartalmaz (PK 172. 
számú állásfoglalás e) pontja). 

(4) Az elso tárgyalásra megidézett és megjelent tanút vagy szakértot a bíróság kihallgatja. Ha az ügy eldöntésére 
így kello adat áll rendelkezésre, a bíróság az általános szabályok szerint határoz, egyébként pedig a bírósági 
meghagyás kibocsátása avagy újabb tárgyalás kituzése felol dönt. 

PK 166. szám 

Ha a bíróság valamelyik fél mulasztása esetén a tárgyaláson ítéletet hoz 
(Pp. 136. § (4) bek.), a mulasztó fél nemcsak fellebbezéssel, hanem a határnap 
elmulasztása miatt a Pp. 106. §-a szerint igazolással is élhet. 

Elofordulhat - bár a gyakorlatban ritka -, hogy a bíróság már az elso tárgyalás idopontjának kituzésekor 
bizonyítást rendel el. Ilyenkor a fenti szabály helyes értelme szerint, a tárgyaláson köteles kihallgatni, illetve 
meghallgatni a megjelent tanúkat és szakértot. Ezt követoen dönthet csak a bírósági meghagyás 
kibocsátásáról. Amennyiben a bizonyítás eredményeként a kereset aggályossá válik, a meghagyás iránti 
kérelem mellozésével - a Legfelsobb Bíróság PK 172. számú állásfoglalásának a) pontjában írtakra is 
figyelemmel - érdemben kell döntenie az ügyben vagy a tárgyalást el kell halasztania. 
BH2004. 7. A sajtóhelyreigazítási perben a felperessel szemben nem alkalmazható a tárgyalás 
elmulasztásának jogkövetkezménye, ha a tárgyalás távollétében való megtartását kérte [Ptk. 79. §, Pp. 3. § 
(2) bek., 136. §, 151. § (1) bek., 251. § (1) bek., 270. § (2) bek. ba) pont, 343. § (2) bek., 344. § (3) bek., 345. § 
(1) bek.]. 
BH2000. 549. Bírósági meghagyás ellen eloterjesztett perújítási kérelem elbírálásánál a bizonyítás körének 
meghatározása [Pp. 136. § (2) bek., 164. § (1) bek., 215. §, 260. § (1) bek. a) pont, Ptk. 242. § (1) bek.]. 
BH1995. 661. Bírósági meghagyás kibocsátásának nincs helye, ha az alperes az elso tárgyalásról való 
távolmaradását elore kimenti, és a felperes követelésének elismerésére vonatkozólag nem tesz nyilatkozatot 
[Pp. 136. § (2) bek.]. 
BH1995. 173. Ha az elso tárgyalást a felperes elmulasztja és a tárgyalás távollétében történo megtartását 
sem kéri, a bíróság - az alperes kérelmére - a pert megszünteti [Pp. 135. § (1) bek., 136. § (1) bek., 140. § (3) 
bek., 157. § d) pont]. 



BH1994. 323. A per elso tárgyalásának azt a tárgyalást kell tekinteni, amelyre mindkét fél szabályszeruen 
meg volt idézve [Pp. 136. § (1) bek., 157. § d) pont, 159. § (1) bek.]. 
BH1994. 36. Tárgyalási határnap elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelem elbírálásának szempontjai 
[Pp. 106. §, 136. § (2) bek.]. 
BH1988. 232. Lakáskiürítési perben bírósági meghagyás kibocsátására csak akkor kerülhet sor, ha a 
rendelkezésre álló adatok alapján minden kétséget kizáróan megállapítható - a felmondás alaki és tartalmi 
kellékein kívül - az is, hogy a felmondás jogának gyakorlása társadalmi rendeltetésének mindenben megfelelt, 
mert e jog érvényesítésére a bérlo kimentésre nem alkalmas önhibája miatt került sor [Pp. 136. § (2) bek., 
Ptk. 441. és 442. §, 1/1971. (II. 8.) Korm. sz. r. 71-72. §, PK. 56., PK 172. sz.]. 
BH1988. 187. Az apaság megállapítása nélküli gyermektartás iránti per megszüntetése jogszabályváltozás 
miatt [1986. évi IV. tv. 39. § (2) bek., 4/1987 (VI. 14.) IM sz. r. 54. § Pp. 136. § (2) bek .]. 
BH1988. 37. A bírósági meghagyás kibocsátását mellozni kell a kizáró okok hiánya esetén akkor is, ha a Pp. 
alapelveinek érvényesülése a tárgyalás megtartását teszi szükségessé [Pp. 136. § (2) bek., PK 172. sz.]. 
BH1987. 360. Az alperes kello idoben érkezett, de az iratokhoz a bírósági meghagyás kibocsátása után 
szerelt írásbeli védekezését nem ellentmondásnak, hanem igazolási kérelemnek kell tekinteni. Az idézéssel 
kapcsolatos adminisztratív hiba orvoslásának módja [Pp. 125. § (4) bek., 136. § (2) bek., 136/A. §, 137. §, PK 
172. sz.]. 
BH1987. 127. A kereseti kérelem aggályossága esetén bírósági meghagyás az egyéb feltételek meglététol 
függetlenül sem bocsátható ki, a helyes eljárás, ha a bíróság az ügyben tárgyalást tart, és a bizonyítási 
eljárást lefolytatja [Pp. 136. § (2) bek., PK 172 sz.] 
BH1986. 507. A bírósági meghagyás kibocsátásának feltételei [Pp. 136. § (2) bek.]. 
BH1986. 391. Ha a társadalombiztosítási határozat megtámadása iránti per elso tárgyalását a felperes 
mulasztotta el, a munkaügyi bíróság a pert csak az alperes kérelmére szüntetheti meg [Pp. 136. § (1) bek., 
157. § d) pont, 159. § (1) bek., 324., 341. §]. 
BH1986. 108. Ha a bírósági meghagyásnak ellentmondó alperes az újabb határnapot is elmulasztja, a 
bíróság a korábbi meghagyást hatályában tartja;e meghagyás ellen sem ellentmondásnak, sem fellebbezésnek 
nincs helye. E szigorú jogkövetkezmények alkalmazására nem kerülhet sor, ha az alperes az újabb 
határnapon személyesen nem jelent meg, hanem olyan személlyel képviseltette magát, aki erre a törvénynél 
fogva nem jogosult. Ilyenkor újabb határnap kituzése mellett, az alperest fel kell hívni a szabályszeru 
képviselet biztosítására. [Pp. 136. § (2) bek., 136/A § (1) és (3) bek., 135. § (4) bek.] 
BH1985. 389. II. Bírósági meghagyást nem lehet kibocsátani, ha kétséges, hogy az alperes az elso 
tárgyalásra szóló idézéssel együtt a keresetlevelet is megkapta [Pp. 125. §, 136. § (2) bek.]. 
BH1983. 360. Nem bocsátható ki bírósági meghagyás, ha már a keresetlevélben tett eloadások alapján 
aggályok merülnek fel a kereseti követelés alaposságát illetoen, s ezért a ügy bizonyítási eljárás lefolytatása 
nélkül érdemben nem bírálható el [Pp. 136. § (2) bek.]. 
BH1982. 147. Semmis szerzodésre alapított kereseti kérelemre bírósági meghagyás nem bocsátható ki akkor 
sem, ha egyébként a bírósági meghagyás kibocsátásának törvényi feltételei megvannak és a kibocsátást kizáró 
törvényi okok nem állanak fenn [Pp. 136. § (2) bek., PK 400. sz.]. 
BH1980. 24. Az elso tárgyalás elmulasztásának következményeként - amennyiben a törvény kizáró 
rendelkezést nem tartalmaz - valamennyi keresetfajta tekintetében helye van bírósági meghagyás 
kibocsátásának. A bíróság azonban akkor is mellozheti a bírósági meghagyás kibocsátását, ha a Pp. 136. §-
ának (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. A kereseti kérelem aggályossága esetén a 
Pp. 1. és 3. §-ában foglalt jogelvekkel összhangban az a helyes eljárás, ha a bíróság az ügyben tárgyalást tart 
és a bizonyítási eljárást lefolytatja [Pp. 136. § (2) bek., PK 400. sz.]. 
BH1979. 373. Nincs helye bírósági meghagyás kibocsátásának, ha a keresetlevél tartalma, illetoleg az egyéb 
rendelkezésre álló adatok alapján kétséges a követelés jogalapja vagy fennállása, avagy úgy tunik, hogy a 
követelés a jogszabály megkerülésére, illetoleg mások jogainak csorbítására irányul [Pp. 136. § (2) bek., Pk 
400. sz., Ptk. 237. § (2) bek.]. 
BH1979. 294. Ha a keresetlevél vagy mellékleteinek tartalma, illetoleg a rendelkezésre álló egyéb adatokra 
tekintettel kétséges vagy aggályos a követelés jogalapja vagy összege, a bíróság akkor jár el helyesen, ha a 
bírósági meghagyás kibocsátása helyett új tárgyalásra tuz ki határnapot [Pp. 136. § (2) és (4) bek., 1. §, 3. §, 
PK 400. sz.]. 
BH1979. 212. Hiányos az a kereseti kérelem, amely nem vagy hiányosan tartalmazza az érvényesíteni kívánt 
jogra vonatkozó adatokat, az igény alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait. Ezért az ilyen ügy 
bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül érdemben nem bírálható. Következésképpen bírósági meghagyás 
kibocsátásának nincs helye [Pp. 1., 23. §, 121. § (1) bek., 136. §, PK 400. sz.]. 



BH1978. 385. Nem bocsátható ki bírósági meghagyás, ha a kereseti kérelem egészben vagy részben aggályos, 
továbbá ha a per megszüntetésének lenne helye, vagy ha a keresetlevelet a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének i) 
pontja alapján el kellett volna utasítani [Pp. 136. § (2) bek.]. 
BH1978. 288. Bírósági meghagyás kibocsátása helyett a bíróságnak tárgyalásra kell határnapot kituznie, ha 
a keresetlevélnek vagy mellékleteinek a tartalmára, illetoleg a rendelkezésre álló egyéb adatokra tekintettel 
kétséges a követelés jogalapja vagy összege [Pp. 136. § (2) és (4) bek., 1., 3. §]. 
BH1978. 165. Nem bocsátható ki bírósági meghagyás abban az esetben, ha az alperes írásbeli védekezést 
terjesztett elo. Ilyennek kell tekinteni a fizetési meghagyás ellen benyújtott ellentmondást is [Pp. 136. § (2) 
bek., PK 400. sz. b) pont]. 
BH1977. 232. A Csjté. 43. §-ára alapított gyermektartási perben a való tényállás felderítése érdekében a 
bíróságnak hivatalból is le kell folytatnia a bizonyítást. Ezért nincs helye bírósági meghagyás kibocsátásának 
[Pp. 136. § (2) bek.]. 
BH1977. 147. Az alkalmazott által munkakörében harmadik személynek okozott kár megtérítése iránti perben 
az "alkalmazott" bírósági meghagyással nem kötelezheto fizetésre [Ptk. 348. § (1) bek., Pp. 136. §]. 

136/A. § (1) A bírósági meghagyás ellen a kézbesítésétol számított tizenöt napon belül bármelyik fél szóban vagy 
írásban a meghagyást kibocsátó bíróságnál ellentmondással élhet. Nem tekintheto a bírósági meghagyás 
megtámadásának, ha az alperes a követelés összegét teljes egészében elismeri, és csak a fizetésre halasztást vagy 
részletben való fizetést, illetoleg csak a bírósági meghagyás kijavítását kéri. A kello idoben benyújtott ellentmondás 
esetében a bírósági meghagyást kibocsátó bíróság a per tárgyalására új határnapot tuz ki. 

A bírósági meghagyást, a Pp. 218. §-ának (1) bekezdése szerint a tárgyaláson ki kell hirdetni, de azt a 
felekkel kézbesítés útján is közölni kell. 
A bírósági meghagyás rendes perorvoslata az ellenmondás. Annak benyújtására bármelyik peres fél jogosult. 
Amennyiben az ügyben akár felperesként, akár alperesként több fél vesz részt, az egyikük által eloterjesztett 
ellentmondás csak akkor hat ki a többiekre, ha a perorvoslattal élovel egységes pertársaságban vannak [lásd 
a Pp. 52. §-ának (1) és Pp. 53. §-ának (1) bekezdéséhez fuzött magyarázatokat]. Ellentmondással élhet a 
beavatkozó és az ügyész is [lásd a Pp. 2. §-ának (2)-(3) bekezdéséhez fuzött kommentárt és az ügyészi 
magánjogi tevékenységrol szóló 7/1996. (ÜK 7.) LÜ utasítást]. 
Külön e tárgyú törvényi rendelkezés hiányában és a Pp. 3. §-ának (1) bekezdésébol következoen, 
ellentmondásnak kell tekinteni minden olyan kérelmet, amelyben az arra jogosult - a Pp. 136/A. §-ának (1)-
(2) bekezdésében felsoroltakat ide nem értve - a meghagyás kibocsátásának tényét, vagy a keresetet sérelmezi. 
Az illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. törvény 42. §-ának (1) bekezdés b) pontja értelmében az ellentmondáson 
a fél a pertárgyérték 3%-ának megfelelo összegu, de legalább 3000, s legfeljebb 300 000 Ft illeték lerovására 
köteles. 
Az ellentmondást, a bírósági meghagyás kézbesítéstol számított 15 nap alatt lehet benyújtani. A határidon túl 
eloterjesztett ellentmondást a bíróságnak végzésben, hivatalból el kell utasítania. E döntés ellen 
fellebbezésnek van helye [Pp. 233. § (1)]. 
A bírósági meghagyás a szabályszeruen benyújtott ellentmondás folytán hatályát veszti, ezért a bíróságnak 
azt nem kell hatályon kívül helyeznie [PK 172. számú állásfoglalás f)]. 

(2) A bírósági meghagyásnak ellentmondással meg nem támadott része jogerore emelkedik, és az új tárgyalást 
csak a megtámadott részre vonatkozóan kell kituzni. Az alperest az elmulasztott elso tárgyalás költségében 
pernyertességétol függetlenül marasztalni kell. Az ellentmondás illetékét a másik félre áthárítani nem lehet. Ha az 
ellentmondás csak a perköltséget sérelmezi, errol a bíróság tárgyaláson kívül, végzéssel határoz. 

A bírósági meghagyás ellentmondással nem támadott részében jogerore emelkedik, a megtámadott rész 
tekintetében azonban a bíróságnak tárgyalást kell kituznie. Az elso tárgyalás költségét az alperes, az 
ellentmondás illetékét pedig az azzal élo fél, a tárgyalás eredményéhez képest sem háríthatja át az ellenfelére. 
Az illeték viselésére vonatkozó szabályozás - noha nyilvánvalóan szankció jellegu - megkülönböztetés nélkül 
vonatkozik mindkét peres félre. Ez azzal jár, hogy ha a felperes - más perorvoslati eszköz hiányában - a 
meghagyás megtámadására kényszerül (például a keresettol indokolatlanul eltéro tartalom miatt), vétlenül is 
joghátrány turésére köteles. Ez a rendelkezés tehát a felperesre, adott esetben a beavatkozóra nézve is 
méltánytalan. Indokolt lenne ezért e körben a mielobbi jogszabály-módosítás. 
Nem tekintheto ellentmondásnak - a Pp. 136/A. § (1) bekezdésének helyes értelmezése mellett - az a beadvány, 
amelyben a fél a követelést elismerve, bármely marasztalás tekintetében halasztást vagy részletfizetést kér, 
illetve a meghagyás kijavítását, kiegészítését igényli. Nem értékelheto ekként a Pp. 136/A. §-ának (2) 
bekezdésébol következoen az sem, ha a perköltség tekintetében hozott döntést sérelmezi. 
A bíróságnak az ezirányú kérelmekrol végzéssel kell határoznia, mely ellen bármely arra jogosult 
fellebbezéssel élhet. 



A fél, a mulasztásának bírósági meghagyásban megmutatkozó hátrányos jogkövetkezményét igazolással is 
elháríthatja. 
Igazolási kérelemmel élhet ugyanis a tárgyalás elmulasztása miatt. E jogorvoslati eszköz igénybevételét az 
alapozza meg, hogy az ellentmondással, az azon lerovandó illeték és az elso tárgyalás költségének viselése 
alól nem mentesül. Amennyiben az igazolási kérelem és az ellentmondás eloterjesztésére együttesen kerül sor, 
a bíróságnak eloször az igazolási kérelemrol kell döntenie. Ha a bíróság az igazolási kérelemnek helyt ad, a 
megismételt tárgyalás eredményéhez képest, a bírósági meghagyás hatályon kívül helyezésérol is rendelkeznie 
kell. 
Igazolásnak van helye az ellentmondásra nyitva álló határido elmulasztása miatt is. Ilyenkor azonban a 
bíróságnak - amennyiben az alapos - nem kell hatályon kívül helyeznie a meghagyást, hiszen a sikeres 
igazolás eredményeként az ellentmondást úgy kell tekinteni, mintha azt a fél határidoben nyújtotta volna be, s 
ekként a bírósági meghagyás - a már kifejtettek szerint - hatálytalanná válik. 

(3) Ha az alperes az ellentmondás alapján kituzött újabb határnapot is elmulasztja, a bíróság a korábbi meghagyást 
hatályában fenntartja, és az alperest az újabban felmerült költségekben is marasztalja. E meghagyás ellen sem 
ellentmondásnak, sem fellebbezésnek nincs helye. 

PK 172. szám 

a) Az elso tárgyalás elmulasztásának következményeként - amennyiben a 
törvény kizáró rendelkezést nem tartalmaz - valamennyi keresetfajta 
tekintetében helye van bírósági meghagyás kibocsátásának. A bíróság 
azonban akkor is mellozheti a bírósági meghagyás kibocsátását, ha a Pp. 136. 
§-ának (2) bekezdésében meghatározott permegszünteto ok nem áll fenn. 

b) A fizetési meghagyás ellen benyújtott ellentmondás alapján kituzött 
tárgyalás elmulasztása esetén nem bocsátható ki bírósági meghagyás. 

c) A bírósági eljárást megelozo eljárásban tett érdemi nyilatkozat 
önmagában nem akadálya a bírósági meghagyás kibocsátásának. 

d) A bírósági meghagyás csak a kereset leszállítása esetén térhet el a 
keresetlevélben közölt kereseti kérelemtol. 

e) A bírósági meghagyásban a bíróság minden olyan rendelkezést megtehet, 
amelyet az ítélet tartalmaz. 

f) A bírósági meghagyás a szabályszeruen benyújtott ellentmondás folytán 
hatályát veszti, ezért a bíróságnak nem kell hatályon kívül helyeznie. 

g) Ha a bírósági meghagyás ellen benyújtott ellentmondás alapján kituzött 
új tárgyalást mindkét peres fél elmulasztja, a Pp. 137. §-a (1) bekezdésének b) 
pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Az alperes ellentmondás folytán kituzött újabb tárgyalást mulasztó magatartásához a törvény igen szigorú 
jogkövetkezményeket fuz. Ezek alkalmazására azonban nem kerülhet sor, ha az alperes az újabb határnapon 
személyesen nem jelent meg, hanem olyan személlyel képviseltette magát, aki erre a törvénynél fogva nem 
jogosult. Ilyenkor újabb határnap kituzése mellett az alperest fel kell hívni a szabályszeru képviselet 
biztosítására (BH1986. 108.). 



Ha a bírósági meghagyás ellen benyújtott ellentmondás alapján kituzött új tárgyalást mindkét peres fél 
elmulasztja, a Pp. 137. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 
A bíróságnak az ellentmondás eredményeként kituzött tárgyalás költségeirol a meghagyást hatályban tartó 
végzésben kell határoznia. Döntésének e része ellen fellebbezéssel lehet élni [Pp. 233. § (3) b)]. 
Az elso fokú eljárás elso tárgyalásának elmulasztásához a már részletezetteken túl más joghatás is fuzodhet. 
Így ha azt mindkét fél elmulasztja és a felperes megelozoen nem kérte a tárgyalás távollétében való 
megtartását, az eljárás a Pp. 137. §-ának (1) bekezdés b) pontja szerint szünetel. 
BH2001. 326. A feltaláló által indított perben az alperest is megilleti a tárgyi illetékfeljegyzési jog, így 
mentesül a bírósági meghagyás elleni ellentmondás illetékének elozetes lerovása alól [Pp. 77. §, 78. § (2) 
bek., 95. §, 130. § (1) bek. j) pont, 136/A. §, 1990. évi XCIII. tv. 35. § (1) bek., 42. § (1) bek., 59. § (1) bek., 
62. § (1) bek. j) pont]. 
BH2000. 505. A bírósági meghagyással szembeni szabályos ellentmondás hiányában - pl. az illetéklerovás 
hiánya esetén - nem a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának, illetoleg a per megszüntetésének, 
hanem a Pp. 95. §-a (2) bekezdése alkalmazásának van helye [Pp. 86. § (2) bek., 95. § (2) bek., 130. § (1) bek. 
j) pont, 136/A. § (1)-(2) bek., 148. §, 157. § a) pont, 270. § (2) bek.]. 
BH1989. 276. A bírósági meghagyás kézbesítésének szabályai [Pp. 99. § (1) és (3) bek., 136/A. § (1) bek., 
260. § (1) bek., 43/1953. (VIII. 20.) MT sz. r. 2. § (2) bek., 4. § (1) bek.]. 
BH1987. 360. Az alperes kello idoben érkezett, de az iratokhoz a bírósági meghagyás kibocsátása után 
szerelt írásbeli védekezését nem ellentmondásnak, hanem igazolási kérelemnek kell tekinteni. Az idézéssel 
kapcsolatos adminisztratív hiba orvoslásának módja [Pp. 125. § (4) bek., 136. § (2) bek., 136/A. §, 137. §, PK 
172. sz.]. 
BH1986. 108. Ha a bírósági meghagyásnak ellentmondó alperes az újabb határnapot is elmulasztja, a 
bíróság a korábbi meghagyást hatályában tartja;e meghagyás ellen sem ellentmondásnak, sem fellebbezésnek 
nincs helye. E szigorú jogkövetkezmények alkalmazására nem kerülhet sor, ha az alperes az újabb 
határnapon személyesen nem jelent meg, hanem olyan személlyel képviseltette magát, aki erre a törvénynél 
fogva nem jogosult. Ilyenkor újabb határnap kituzése mellett, az alperest fel kell hívni a szabályszeru 
képviselet biztosítására. [Pp. 136. § (2) bek., 136/A § (1) és (3) bek., 135. § (4) bek.] 

136/B. § (1) Ha a folytatólagos tárgyalást - az ellentmondás folytán kituzött és az alperes által elmulasztott 
tárgyalás kivételével - a felek bármelyike mulasztja el, a bíróság a tárgyalást a jelenlevo ellenfél, illetoleg a távollevo 
felperes megelozoleg eloterjesztett kérelmére tartja meg, de új határnapot is kituzhet. 

(2) Ha a bíróság a tárgyalást megtartja, a mulasztó felet a megjelent fél olyan kérelmeirol, tényállításairól és 
bizonyítási indítványairól, amelyeket vele még nem közöltek, a tárgyalási jegyzokönyv másolatának vagy az ellenfél 
által közölt elokészíto iratnak a megküldésével értesítheti, és felhívhatja arra, hogy azokra észrevételeit a 141. § (3) 
bekezdése esetében elokészíto iratban, egyébként pedig a következo tárgyaláson szóval tegye meg. Ebben az esetben 
a bíróság a tárgyalás folytatására új határnapot tuz ki. 

(3) A mulasztó féllel elozetesen már közölt kérelmeket, tényállításokat és bizonyítási indítványokat úgy kell 
tekinteni, hogy a mulasztó fél a kérelem teljesítését nem ellenzi, a tényállítás valóságát nem vonja kétségbe, illetoleg 
a kívánt bizonyítást nem ellenzi, kivéve ha ez a perben korábban tett nyilatkozatával ellentétben állana. 

Az ügy elso tárgyalását követo mindegyik tárgyalás folytatólagos tárgyalás. (Az elso tárgyalás fogalmát a Pp. 
136. §-ához fuzött magyarázat tartalmazza). 
Amennyiben bármelyik folytatólagos tárgyalást valamelyik fél elmulasztja, a bíróság azt a jelenlévo ellenfél 
vagy a távollévo felperes írásban eloterjesztett kérelmére megtarthatja, de erre nem köteles. Kivétel ez alól az 
az eset, amikor a tárgyalás kituzésére a bírósági meghagyással szemben eloterjesztett ellentmondás folytán 
került sor, és az alperes ezt mulasztja el. A bíróságnak ugyanis ilyenkor már csak a meghagyás hatályban 
tartásáról kell rendelkeznie [Pp. 136/A. § (3)]. 
Az alperes elmulasztja a folytatólagos tárgyalást akkor is, ha annak távollétében való megtartását kéri. E 
nyilatkozat ugyanis a perrendtartás eloírásaiból következoen önmagában nem mentesíti a hátrányos 
következmények alól. Igaz ez akkor is, ha korábban viszontkeresettel élt, mivel a mulasztás ennek ellenére a 
keresetindítással kialakult perbeli pozíció alapján kell megítélni. 
A fentiek szerint megtartott tárgyaláson eloadott kérelmekhez, tényállításokhoz és bizonyítási indítványhoz 
csak akkor fuzheto a Pp. 136/B. §-ának (3) bekezdésében jelölt vélelem, ha azok tartalmát a mulasztóval a 
bíróság közölte, megfeleloen felhívta a nyilatkozattételre és tájékoztatta további mulasztásának a vélelemben 
megnyilvánuló hátrányos következményeirol is. 
Amennyiben a tárgyalás megtartásának - a Pp. 136/B. §-ának (1) bekezdésére is tekintettel - nincs akadálya 
és a bíróság a (2) bekezdésben írtak szerint már eljárt, a tárgyalás elhalasztására nem kerülhet sor. A 
bíróságnak ilyenkor a tárgyalást meg kell tartania és ha lehet, határozatot kell hoznia. 



Az elso fokú eljárás folytatólagos tárgyalásának elmulasztásához más joghatások is fuzodhetnek. 
Így ha 
- azok bármelyikén a felek egyike sem jelenik meg és a felperes megelozoen nem kérte a tárgyalás 
távollétében történo megtartását, az eljárás a Pp. 137. §-ának (1) bekezdés b) pontja alapján szünetel; 
- a folytatólagos tárgyalás kituzésére a bírósági meghagyással szemben eloterjesztett ellentmondás folytán 
került sor és az alperes ismét mulaszt, a meghagyás hatályának fenntartása [Pp. 136/A. § (3)]. Ez a szabály 
irányadó akkor is, ha a tárgyaláson a felperes sem jelent meg, de megelozoen kérte a tárgyalás távollétében 
való megtartását; 
- a megjelent fél az ügy tárgyalását nem kívánja vagy nyilatkozatot egyáltalán nem tesz és a távollévo felperes 
megelozoen nem kérte a tárgyalás távollétében való megtartását, az eljárás szünetel [Pp. 137. § (1) b)]. 
A perorvoslati és a különleges eljárásokban a mulasztások jogkövetkezményeirol a perrendtartás eltéroen 
rendelkezik. 
BH2003. 287. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. törvény 107. §-a az állami tulajdonban lévo 
azoknak a vagyontárgyaknak a körét határozza meg, amelyek az állam tulajdonából a helyi önkormányzatok 
tulajdonába kerültek. A tényleges vagyonátadás egyrészt a törvény erejénél fogva bekövetkezett, a vagyon 
más része tekintetében pedig külön törvények alapján történt meg. Az e körben vizsgálandó körülmények [Ptk. 
200. § (2) bek., 1990. évi CXV. tv. (Ötv.) 107. § (1) bek. a), b) és c) pont, (2) bek., 1991. évi XXXIII. tv. 51. § 
(1) bek., 1991. évi LV. tv. 20. § (2) és (3) bek., 24. § (1) bek., 26. § b) pont, 1977. évi VI. törvény VII. fejezet, 
33/1984. (X. 31.) MT r. 47. § (1) bek., 63/1990. (X. 4.) Korm. r., Pp. 57. § (1) és (2) bek., 99. § (2) bek., 
136/B. § (2) bek., 141. § (4) bek., 206. §, 245. §, 275/A. § (1) bek.]. 
BH1999. 570. Tanúbizonyítás a felszámolási - nemperes - eljárásban is megengedett. Lényeges eljárási 
szabályt sért a felszámolási eljárást folytató bíróság, ha a tanúbizonyításra vonatkozó indítványt az 
ellenérdeku hitelezovel nem közli, illetoleg ha a kért bizonyítást nem a hitelezo jelenlétében megtartott 
meghallgatáson veszi fel [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek., Pp. 
5. §, 136/B. § (2) bek., 167-176. §-ai, 196. § (1) bek.]. 

Az eljárás szünetelése 

137. § (1) Az eljárás szünetel, ha 
a) a felek erre vonatkozó kölcsönös megegyezésüket akár az elso tárgyalást megelozoen, akár az elso fokú eljárás 

folyamán bármikor bejelentik, vagy 
b) a felek közül bármelyik tárgyaláson egyik fél sem jelenik meg, vagy a megjelent fél az ügy tárgyalását nem 

kívánja, illetoleg nyilatkozatot egyáltalában nem tesz, és a távollevo felperes megelozoleg egyik esetben sem kérte, 
hogy a bíróság a tárgyalást távollétében is tartsa meg, vagy 

c) a felperes a megadott lakcímrol nem idézheto, illetoleg ismeretlen helyre költözött, és az alperes hirdetményi 
idézést nem kér, vagy az ügy tárgyalását nem kívánja, illetoleg nyilatkozatot egyáltalában nem tesz, vagy 

d) hirdetményi idézésnek volna helye, és a fél ezt nem kéri. 
(2) A szünetelés a határidok folyását nem érinti. Bármelyik fél kérelmére az eljárást folytatni kell. 
(3) Hathónapi szünetelés után a per megszunik. E határido elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 
(4) A per során hozott jogeros részítélet és közbenso ítélet (213. §) hatályát a per megszunése nem érinti. 

GK 61. szám 

I. Gazdálkodó szervezetek egymás elleni pereiben a bíróság a szakértoi díjat 
az eljárás szünetelése alatt is megállapítja, és rendelkezik annak elolegezése 
tárgyában. 

A szünetelés okait a perrendtartás pontos taxációval határozza meg. Erre ekként akkor kerülhet sor, ha a 
törvényben megkívánt módon azt a felek kérik, vagy a tárgyalást legalább az egyikük elmulasztja, illetve nem 
teszi meg a törvényben megkívánt nyilatkozatot. 
Szünetel az eljárás akkor is, amikor a peres felek a bírósági meghagyás ellen benyújtott ellentmondás alapján 
kituzött tárgyalást mulasztják el [PK 172. számú állásfoglalás g)]. 



Amennyiben a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmében a jogosult már jelzi, hogy ellentmondás 
esetén a kituzött tárgyalás távollétében történo megtartását kéri, a tárgyalás felperes által való elmulasztása 
miatt, az eljárás szünetelése nem következhet be (BH1995. 301.). 
A szünetelés a törvény erejénél fogva áll be. Arról tehát a bíróságnak külön alakszeru határozattal 
rendelkeznie nem kell (BH1995. 235.). Elegendo ha az a per irataiból (adott esetben a tárgyalási 
jegyzokönyvbol) kitunik. A jogi képviselo nélkül eljáró felet azonban tájékoztatni kell arról, hogy hat hónap 
elteltével a per megszunik, s e határido elmulasztása miatt igazolással nem élhet. 
A kifejtettekbol következoen a szünetelés megállapítása miatt fellebbezésnek nincs helye. Az ilyen elnevezéssel 
benyújtott beadványt az eljárás folytatása iránti kérelemként kell elintézni. 
A tárgyalás szünetelést eredményezo elmulasztása miatt a fél igazolási kérelemmel élhet. A szünetelés 
idotartama alatt eloterjesztett minden olyan nyilatkozatot, amelybol kitunik, hogy a mulasztó fél az eljárás 
folytatását kívánja, - a Pp. 137. §-ának (2) bekezdése alapján - az eljárás folytatására irányuló kérelemnek 
kell tekinteni. Ennek következtében az eljárást a bíróságnak akkor is folytatnia kell, ha az igazolási kérelem 
nem bizonyul megalapozottnak. Az igazolási kérelem elutasítása csak azzal a hatással jár, hogy az 
elmulasztott tárgyalást nem kell megismételni, hanem a tárgyalás folytatására irányuló kérelemre tekintettel 
újabb tárgyalás kituzésével kell az eljárást folytatni (BH1996. 54.). 
A szünetelés idotartamának kezdo napja az a nap amelyre a szünetelésre okot adó cselekmény (mulasztás) 
esik. Ennek megfeleloen a szünetelés hatályát - amennyiben az a felek közös kérelmén alapul - e kérelem 
eloterjesztésének napjától kell számítani (BH1985. 316.). 
Ha a szünetelés tartama alatt a Pp. 111. §-ában írt okok bármelyike bekövetkezik, az eljárás félbeszakad. 
Az eljárást bármelyik fél kérelmére folytatni kell. Ha az erre irányuló igényt a bíróság elutasítja, végzése 
ellen külön fellebbezéssel lehet élni. 
Hat hónapi szünetelés után a per megszunik. E határido elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye, s mert a 
megszunés - ugyanúgy mint a szünetelés - a törvény erejénél fogva áll be, e joghatás fellebbezéssel sem 
orvosolható. Természetesen nincs akadálya annak, hogy a felek ilyenkor új perben érvényesítsék egymással 
szemben fennálló igényeiket. 
Amennyiben a per szünetelés eredményeként szunik meg, az illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. törvény 
rendelkezései értelmében a fél csak mérsékelt illeték viselésére köteles [Itv. 58. § (1) b), (2)]. Ilyenkor az 
illeték megfizetésére az eljárást kezdeményezo felet kell kötelezni [Itv. 58. § (4)]. Errol a bíróságnak végzéssel 
kell határoznia, mellyel szemben az érintett fellebbezésre jogosult. 
BH2001. 72. A mérsékelt összegu illeték méltányosság címén történo részbeni vagy teljes elengedése vagy 
egyéb fizetési kedvezvény biztosítása az illetékhivatal hatáskörébe tartozik [1990. évi XCIII. tv. 58. § (1) bek. 
a) pont és (4) bek., 88. §, 1991. évi XCI. tv. 82. § (5) bek., Pp. 137. § (3) bek.]. 
BH1996. 54. Ha az eljárás azért szünetel, mert a tárgyaláson a felperes nem jelent meg és a tárgyalás 
távollétében való megtartását sem kérte, a felperesnek a tárgyalás elmulasztásával kapcsolatos igazolási 
kérelmét az eljárás folytatása iránti kérelemnek kell tekinteni [Pp. 137. § (1) és (2) bek.]. 
BH1995. 301. Ha a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmén a jogosult már jelzi, hogy ellent mondás 
esetén a kituzött tárgyalás távollétében történo megtartását kéri, a tárgyalás elmulasztása címén az eljárás 
szünetelése nem következik be, e címen tehát - a jogszabályban eloírt ido eltelte után - a per megszunése nem 
állapítható meg [Pp. 137. § (1) bek. b) pont, (3) bek.]. 
BH1995. 235. Az eljárás szünetelésérol - a fellebbezési eljárás kivételével - a bíróságnak határozatot nem kell 
hoznia; ha ilyen határozatot hoz, azt részítélet formájában akkor sem teheti, ha az egyes kereseti kérelmek 
felol érdemi döntést hoz [Pp. 137. § (1) bek. a)-d) pont, 213. § (2) bek.]. 
BH1995. 227. Szünetelés folytán megszunt perben a le nem rótt kereseti illeték mérséklésének és 
elengedésének szempontjai [Pp. 137. § (3) bek., 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 3. § (4) bek., 40. § (2) bek., 58. § (2) 
és (4) bek., 60. § 1993. évi LXXV. tv. 2. § (1) bek.]. 
BH1992. 125. Gazdasági perben az elsofokú eljárás szünetelésére csak a felek erre irányuló közös 
megállapodásának a bírósággal történo közlése alapján kerülhet sor [Pp. 137. § (1) bek. a) pont, 381. § (1) 
bek.]. 
BH1988. 405. Az a körülmény, hogy fél börtönbüntetését tölti, önmagában nem alapozza meg a fellebbezési 
határido elmulasztásának kimentésére benyújtott igazolási kérelmet [Pp. 237. §, 137. § (2) bek.]. 
BH1987. 360. Az alperes kello idoben érkezett, de az iratokhoz a bírósági meghagyás kibocsátása után 
szerelt írásbeli védekezését nem ellentmondásnak, hanem igazolási kérelemnek kell tekinteni. Az idézéssel 
kapcsolatos adminisztratív hiba orvoslásának módja [Pp. 125. § (4) bek., 136. § (2) bek., 136/A. §, 137. §, PK 
172. sz.]. 



BH1986. 292. A gazdasági per nem szünetel amiatt, hogy a felek a tárgyaláson nem jelentek meg [Pp. 137. § 
(2), 381. § (1) bek.]. 
BH1985. 316. A per szünetelésének hatályát nem a szünetelést megállapító - egyébként szükségtelen - végzés 
kézbesítésétol, hanem attól az idoponttól kell számítani, amelyben a felek a szünetelésben való 
megállapodásukat a bíróságnak bejelentették [Pp. 137. § (1) bek., 381. §]. 
BH1980. 430. Ha a gyermektartásdíj jogosultja külföldre távozik és ismeretlen helyen tartózkodik, a 
kötelezett ezen a címen nem követelheti a tartásdíjfizetési kötelezettségének megszüntetését. A bíróság akkor 
jár el helyesen, ha erre irányuló kereset esetében a keresetlevelet - a követelés nyilvánvaló alaptalansága 
címén - idézés kibocsátása nélkül elutasítja s egyben a végrehajtást felfüggeszti. [Csjt. 65. §. Pp. 137. § (1) 
bek. i) pont, 1979. évi 18. tvr. 41. §]. 
BH1977. 380. Szünetelés megengedése esetén a bíróság a jogi képviselet nélkül eljáró felet arról is köteles 
tájékoztatni, hogy egy évi szünetelés után a per megszunik [Pp. 3. § (1) bek., 137. § (3) bek.]. 

A tárgyalás menete 

138. § (1) Az elso tárgyalás kezdetén a felperes vagy az elnök felolvassa vagy ismerteti a keresetlevelet. Ezután a 
felperes nyilatkozik arra nézve, hogy a keresetlevélben eloadott keresetét változatlanul fenntartja-e, illetoleg, hogy 
azt miként módosítja vagy változtatja meg. 

(2) Ha a tárgyaláson a felperes nem jelent meg, a keresetlevelet nem kell felolvasni, illetoleg ismertetni. 
A tárgyalás menetét a perrendtartás eloírásai szerint, illetve annak keretei között, tárgyalásvezetési jogkörben 
eljárva, a tanács elnöke (egyesbíró) határozza meg. 
Ha az elso tárgyaláson a felperes jelen van, nyilatkoznia kell a keresetérol, nevezetesen, hogy azt fenntartja, 
megváltoztatja vagy módosítja-e. Amennyiben nem jelent meg, de a tárgyalás távollétében történo 
megtartását kérte és a keresetét érinto beadvánnyal élt, azt az elnöknek a tárgyaláson ismertetnie kell. 
Amikor a tárgyalásról szabályszeru idézés ellenére az alperes marad távol, a felperes részérol ekkor 
eloterjesztett keresetváltoztatást az alperessel közölni kell. Ennek elmulasztása és a változtatott keresetnek 
megfelelo határozathozatal lényeges eljárási szabálysértést jelent és a határozat hatályon kívül helyezését 
eredményezheti (BH1992. 341.). 

139. § A felperes nyilatkozata után az alperes terjeszti elo ellenkérelmét, amely vagy a per megszüntetésére (157. 
§) irányul, vagy érdemi védekezést, illetve ellenkövetelést (viszontkereset, beszámítás) tartalmaz a felperes kereseti 
kérelmével szemben. Az ellenkérelemben elo kell adni az annak alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait. 

A keresetlevél ismertetését (felolvasását), illetve a felperes kereseti eloadását követoen az alperest kell 
felhívni arra, hogy a keresetre nyilatkozzék. Ennek során az alperes - ha a követelést nem ismeri el - 
védekezést (ellenkérelmet) terjeszthet elo. Védekezése irányulhat bármilyen per tárgyát nem érinto, de az 
érdemi döntést gátló akadályra (alaki védekezés), vagy a perbeli igény megalapozottságának teljes vagy 
részleges hiányára (érdemi védekezés). 
Alaki védekezésként az alperes kérheti a keresetlevél áttételét a bíróság illetékességének vagy hatáskörének 
hiányára utalva, de a per megszüntetését is, továbbá utalhat a keresetlevél hiányosságaira. 
Érdemi védekezésként ellenkérelmében 
- egészben vagy részben vitathatja a kereseti követelés tény vagy jogalapját, összegét, 
- elévülési (Ptk. 324. §) beszámítási (Ptk. 296-297. §), vagy a perbeli jogvita tekintetében releváns szerzodés 
érvényességét érinto [Ptk. 236. § (3)], illetve szavatossági [Ptk. 308. § (3)] kifogással élhet. 
Viszontkeresetet terjeszthet elo. 
Lehetoség van arra is, hogy az alperes az alaki és az érdemi védekezés lehetoségével együttesen éljen. 
Amennyiben az alperes az elso tárgyalás elott írásban már benyújtja az érdemi védekezését, azt a távollétében 
megtartott tárgyaláson az elnöknek ismertetnie kell, ha pedig jelen van, annak fenntartásáról, módosításáról 
szóval kell nyilatkoznia. 
Az alperes az érdemi védekezéssel perbebocsátkozik. Amikor ennek különös eljárásjogi jelentosége is van [Pp. 
28. §, Pp. 43. § (1), Pp. 158. § (2)], érdemi védekezésnek az elso tárgyaláson tett - vagy az elnök által 
felolvasott - nyilatkozat minosül. Ekként a fizetési meghagyás ellen benyújtott ellentmondás érdemi 
ellenkérelemnek nem tekintheto. 
Az ellenkérelmet az alperesnek az elso tárgyaláson, a felperes kereseti nyilatkozatát követoen kell megtennie. 
A bíróság nem adhat helyt annak az alperesi kérelemnek, amely a védekezés késobbi eloterjesztésére irányul 
(BH1989. 62.), kivéve ha az alperest azt a Pp. 151. § (1) bekezdésében nevesített okokra alapítja (a keresetet 
nem, vagy a tárgyalási idoközre vonatkozó szabály mellozésével késedelmesen közölték vele, vagy ha a 
felperes a keresetet lényeges elemek vonatkozásában módosította, vagy megváltoztatta). 



BH2001. 433. II. Az alperes érdemi ellenkérelmének eloterjesztéséig a felperest megilleti az a választási 
lehetoség, hogy az általános illetékességi ok helyett az általa választható különös illetékességi okra 
alapítottan terjessze elo keresetét [Pp. 31. §, 36. § (2) bek., 43. § (1) bek., 139. §]. 
BH1998. 133. A keresettol való elállásra a felperes addig jogosult, amíg az alperes az elso tárgyaláson elo 
nem terjeszti ellenkérelmét. Az alperesnek a keresetlevél kézhezvétele után eloterjesztett elokészíto irata nem 
korlátozza a felperes elállási jogát [Pp. 139. § (1) bek., 157. § e) pont, 160. § (1) bek.]. 
BH1995. 601. Az adós fizetésképtelenségének megállapítására és felszámolásának elrendelésére vonatkozó 
végzés jogerore emelkedése után a megyei bíróság illetékességének hiányát már nem veheti figyelembe [1991. 
évi IL. tv. 6. § (1) és (2) bek., Pp. 43. § (1) bek., 139. §]. 
BH1995. 100. A per tárgyának értékétol függo hatáskörének hiányát a bíróság nem veheti figyelembe, ha az 
alperes érdemi ellenkérelmét eloterjesztette (Pp. 28. §, 139. §). 
BH1992. 472. I. A kereset-kiterjesztés közlésének elmulasztása eljárásjogi szabálysértés [Pp. 139. §, 146. §, 
252. § (2) bek.]. 
BH1992. 341. A felperes részérol a tárgyaláson - amelyrol az alperes a szabályszeru idézés ellenére 
távolmaradt - eloterjesztett keresetváltoztatást az alperessel közölni kell. Ennek elmaradása és a változtatott 
keresetnek megfelelo határozathozatal lényeges eljárási szabálysértést jelent, és a határozat hatályon kívül 
helyezését eredményezheti [Pp. 125. § (1) bek., 139. §, 146. § (1) bek.]. 
BH1990. 150. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, ha a bíróság nem ad módot az alperesnek arra, 
hogy a felemelt keresettel kapcsolatban nyilatkozatot tegyen, illetve a szakértohöz kérdést intézzen [Pp. 139. 
§, 146. § (4) bek., 182. § (2) bek.]. 
BH1989. 62. I. A kereseti kérelemre az alperesnek nyilatkozatot kell tennie, amely vagy a per megszüntetésére 
irányul, vagy érdemi védekezést tartalmaz. A bíróság nem érheti be azzal, hogy az alperes e nyilatkozatot csak 
az indítványozott szakértoi bizonyítás lefolytatása után teszi meg [Pp 139. §. (1) bek.]. 
BH1987. 409. A jogszabály csak az egymással összefüggo ügyek egyesítését engedi meg, de az azonos tárgyú, 
vagyis ugyanabból a ténybeli alapból származó és ugyanazon jog érvényesítése végett kezdeményezett ügyek 
egyesítését nem teszi lehetové. Ezek közül a késobb kezdeményezett ügy keresetlevelét idézés kibocsátása 
nélkül el kell utasítani [Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 139. § (2) bek.]. 
BH1980. 390. A földhivatali határozat megváltoztatása iránti eljárásban is érvényesül a kérelemhez kötöttség 
elve, és az ellenérdeku feleket ebbe az eljárásba is be kell vonni és oket meg kell hallgatni [1972. évi 31. sz. 
tvr. 27. § (1) bek., 105/1952. (XII. 28.)MT. sz. r. 13. § (3) bek., Pp. 215., 139. § ]. 
BH1980. 301. Ha a fizetési meghagyás ellen benyújtott ellentmondás folytán megindult eljárásban az alperes 
eloterjesztette érdemleges ellenkérelmét és a hatáskör a per tárgyának értékétol függ, a hatáskör hiánya már 
nem veheto figyelembe [Pp. 28. §, 45. §, 139. §, 393. § (2) bek.]. 

140. § (1) Ha az alperes ellenkérelmében a per megszüntetését kéri (157. §), a bíróság mindenekelott ebben a 
kérdésben tárgyal és határoz. 

(2) A bíróság a per megszüntetésére irányuló kérelem tárgyalása mellett is felhívhatja az alperest az ügy érdemére 
vonatkozó nyilatkozatának eloterjesztésére, és a megszüntetés kérdésében való határozathozatal elott elrendelheti a 
per érdemi tárgyalását is. Ebben az esetben a 158. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás nem alkalmazható. 

(3) A (2) bekezdés alapján az ügy érdemi tárgyalásának nincs helye, ha az alperes a per megszüntetését a felperes 
mulasztása, illetoleg elállása folytán vagy közös megállapodásra hivatkozással kéri [157. § d)-f) pontja]. 

A bíróság az alperest az érdemi ellenkérelem eloterjesztésére akkor is felhívhatja, ha alaki védekezéssel élt. 
Ilyenkor a kényszeru perbebocsátkozásra tekintettel, a Pp. 158. §-ának (2) bekezdése nem alkalmazható. 
Ekként tehát a pert meg lehet szüntetni a perbebocsátkozás után akkor is, ha a hatáskör a per tárgyának 
értékétol függ, és az illetékesség nem kizárólagos. 
Nincs helye az ügy érdemi tárgyalásának, amennyiben az alperes a felperes mulasztása vagy elállása miatt, 
illetve a vele közösen eloterjesztett kérelem alapján kérte a per megszüntetését [Pp. 157. § d)-f)]. 
BH1999. 459. Per megszüntetésére irányuló kérelem elbírálása elott nincs helye a tárgyalás 
felfüggesztésének (Pp. 140. §, 152. §, 157. §). 
BH1995. 173. Ha az elso tárgyalást a felperes elmulasztja és a tárgyalás távollétében történo megtartását 
sem kéri, a bíróság - az alperes kérelmére - a pert megszünteti [Pp. 135. § (1) bek., 136. § (1) bek., 140. § (3) 
bek., 157. § d) pont]. 

141. § (1) Ha a bíróság a pert nem szünteti meg, az ügyet érdemben tárgyalja, s ha a tényállás már az elso 
tárgyaláson kiderítheto, nyomban érdemben határoz. A bíróság a jelenlevo felek meghallgatása alapján megállapítja 
azokat az adatokat is, amelyek a végrehajtási eljárásban az érdekelt azonosságának megállapításához szükségesek 
(születési hely, ido, anyja neve, lakóhely, munkahely; gazdálkodó szervezet esetében a bankszámla száma és a 
számlát vezeto pénzintézeti szerv neve). 



(2) A bíróság - ha ez a tényállás megállapításához szükséges -, a feleket felhívja nyilatkozataik megtételére és 
lefolytatja a bizonyítási eljárást. A fél köteles a tényállításait, nyilatkozatait, bizonyítékait - a per állása szerint - a 
gondos és az eljárást elosegíto pervitelnek megfelelo idoben eloadni, illetve eloterjeszteni. Ha a bizonyítás 
lefolytatása az elso tárgyaláson ennek ellenére nem lehetséges, vagy csak részben lehetséges, a bíróság a tárgyalás 
elhalasztása mellett elrendelheti a per további elokészítését. 

(3) Írásbeli elokészítést csak akkor lehet elrendelni, ha a felet jogi képviselo képviseli, vagy ha a félnek, illetve 
képviselojének az írásbeli elokészítés nem okoz különösebb nehézséget. 

(4) Írásbeli elokészítés esetében az erre vonatkozó iratot, ha a bíróság másként nem rendelkezik, a tárgyalási 
idoköz elso harmadában, az ellenfélnek arra vonatkozó nyilatkozatát pedig oly idoben kell a bíróságnál 
eloterjeszteni, hogy arra a vele szemben álló fél a tárgyaláson nyilatkozhassék. 

(5) A tanács elnöke az elokészíto iratok és a rendelkezésre álló egyéb adatok alapján - amennyiben ez a per 
eldöntéséhez szükségesnek mutatkozik - a tárgyalás folytatására kituzött határnapra a tanúkat, illetve a feleket 
személyes megjelenési kötelezettséggel megidézi, és ha az irat kiadását a fél közvetlenül nem kérheti [192. § (1) 
bek.], a bizonyító fél kérelmére beszerzi a bizonyítékul szolgáló iratokat. 

(6) Ha a felek valamelyike tényállításának, nyilatkozatának eloadásával, bizonyítékainak eloterjesztésével - a (2) 
bekezdésben eloírt kötelezettsége ellenére - alapos ok nélkül késlekedik, és e kötelezettségének a bíróság felhívása 
ellenére sem tesz eleget, a bíróság a fél eloadásának, eloterjesztésének bevárása nélkül határoz, kivéve, ha álláspontja 
szerint a fél eloadásának, eloterjesztésének bevárása a per befejezését nem késlelteti. 

Az érdemi tárgyalás a kereseti követelés (igény) alaposságával vagy alaptalanságával összefüggo tényállás 
megállapítására, felderítésére vonatkozó tárgyalást jelenti, amelynek célja a kereseti kérelem és az érdemi 
ellenkérelem elbírálásához szükséges tényállás megállapítása és a jogkérdések tisztázása (Dr. Varga Gyula: 
A polgári perrendtartás magyarázata 836-837. oldal). 
A bíróságnak arra kell törekednie, hogy a felek az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozataikat, eloadásaikat és 
indítványaikat már az elso tárgyaláson megtegyék annak érdekében, hogy tisztázódjék a bizonyításra váró 
tények köre, illetve ha ennek feltételei fennállnak, érdemi határozat szülessék. A peres felek ugyanakkor 
nincsenek elzárva attól, hogy kérelmeiket az eljárás késobbi szakában megváltoztassák, új tényeloadásokat 
tegyenek vagy további bizonyítást indítványozzanak. E joggal azonban a per állása szerint a gondos és az 
eljárást segíto pervitelnek megfelelo idoben élhetnek csak. Ez a perrendtartás módosításáról szóló 1995. évi 
LX. törvény 15. §-ához fuzött miniszteri indokolás szerint azt jelenti, hogy "a felperesnek a bizonyítékai egy 
részét, már a keresetlevélben elo kell adnia (ha a bizonyíték okirat azt csatolni köteles), majd pedig az elso 
tárgyaláson az alperes nyilatkozatához képest hozhat fel további bizonyítékokat. (További bizonyítékoknak és 
nyilatkozatoknak helye lehet pl. a törvény által megengedett keresetváltoztatás, illetve viszontkereset 
eloterjesztése következtében, továbbá pl. a szakérto véleményének tükrében.) Az alperes alapvetoen az elso 
tárgyaláson, illetve a felperesi nyilatkozatokra reflektálva nyilatkozik. Ha a felek az elobbiekben foglalt 
általános kötelezettségük teljesítését elmulasztják, a bíróság egy ízben felhívhatja oket a hiány pótlására, 
ennek eredménytelensége esetén azonban a Pp. 141. §-ának (6) bekezdése alapján a bíróság a fél 
eloterjesztésének bevárása nélkül határoz. Kivéve ez alól azt az esetet, amikor... a "fél eloadásának bevárása 
a per befejezését nem késlelteti." 
A bíróság írásbeli elokészíto irat benyújtását is elrendelheti. Ezt a törvény akkor teszi lehetové, ha a fél jogi 
képviselovel jár el, illetve ennek hiányában akkor, ha az a félnek nem jelent különösebb nehézséget. Ez utóbbi 
szabály az irányadó akkor is, ha a felet más (például hozzátartozó) képviseli. A 2000. január 1. napján már 
folyamatban lévo ügyekben továbbra is alkalmazandó az a korábbi rendelkezés, mely az ügy nagyobb 
terjedelmét, vagy bonyolultságát is feltételéül szabta az írásbeli elokészítés elrendelésének. 
A bíróság az eljárás során bármelyik peres felet személyes megjelenés kötelezettségével maga elé idézheti. A 
perrend általános szabályai szerint önmagában ennek elmaradása nem ad alapot a féllel vagy a 
képviselojével szemben a pénzbírság kiszabására (BH1991. 396.). 
BH2003. 509. II. A másodfokú eljárásban eloterjesztheto új bizonyítékok köre [Pp. 3. §, 141. § (2) és (6) bek., 
235. § (1) bek.]. 
BH2003. 287. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. törvény 107. §-a az állami tulajdonban lévo 
azoknak a vagyontárgyaknak a körét határozza meg, amelyek az állam tulajdonából a helyi önkormányzatok 
tulajdonába kerültek. A tényleges vagyonátadás egyrészt a törvény erejénél fogva bekövetkezett, a vagyon 
más része tekintetében pedig külön törvények alapján történt meg. Az e körben vizsgálandó körülmények [Ptk. 
200. § (2) bek., 1990. évi CXV. tv. (Ötv.) 107. § (1) bek. a), b) és c) pont, (2) bek., 1991. évi XXXIII. tv. 51. § 
(1) bek., 1991. évi LV. tv. 20. § (2) és (3) bek., 24. § (1) bek., 26. § b) pont, 1977. évi VI. törvény VII. fejezet, 
33/1984. (X. 31.) MT r. 47. § (1) bek., 63/1990. (X. 4.) Korm. r., Pp. 57. § (1) és (2) bek., 99. § (2) bek., 
136/B. § (2) bek., 141. § (4) bek., 206. §, 245. §, 275/A. § (1) bek.]. 



BH2003. 204. II. Az alperes a másodfokú eljárásban nem hozhatja fel azokat a tényállításait és bizonyítékait, 
amelyeket az elsofokú eljárásban meg sem kísérelt eloadni; tényállításai és bizonyítékai eloterjesztésével 
alapos ok nélkül késlekedett [Pp. 141. § (2) és (6) bek., 235. §]. 
BH2002. 149. Üzletrész adásvételére vonatkozó szerzodés megtámadása esetén a feltunoen nagy 
értékkülönbség meghatározása körében irányadó szempontok [Ptk. 201. § (2) bek., 202. §, Pp. 141. § (6) bek., 
1988. évi VI. tv.  169. § (1) bek.]. 
BH2002. 79. A perben a bizonyítékokat olyan idoben kell megjelölni, amely a per állása szerint a gondos és 
az eljárást elosegíto pervitelnek megfelel. A Perrendtartás nem korlátlanul teszi lehetové az új bizonyítékokra 
hivatkozást a fellebbezési eljárás során [Pp. 141. § (2) bek., 235. § (1) bek.  
BH2001. 328. A bizonyítékok bejelentésével kapcsolatos mulasztás jogkövetkezményei [Pp. 141. § (2) és (6) 
bek., 235. § (1) bek.]. 
BH2001. 71. I. Ha a fél a bíróság felhívása ellenére nem elolegezi a szakértoi költséget, a bíróság 
jogszabálysértés nélkül mellozi a szakérto kirendelését [Pp. 141. § (6) bek.]. 
BH2001. 71. II. Nincs jogszabályi akadálya annak, hogy a bíróság a fél jogi képviselojét mint a jogvita 
tárgyát képezo kölcsönszerzodés ügyleti tanúját a perben tanúként hallgassa ki [Pp. 141. § (6) bek.]. 
BH2000. 169. Váltóperekben sem lehet a fellebbezésben olyan bizonyítékokra hivatkozni, vagy olyan 
bizonyítási eljárást kezdeményezni, amelyekre az elsofokú eljárásban hivatkozás, kezdeményezés - önhibából - 
nem történt [Pp. 141. § (2) és (6) bek., 164. § (1) bek., 235. § (1) bek., 1995. évi LX. tv. 15. § (1) bek., 19. §, 
1/1965. (I. 24.) IM r. 17. §, 32. § (1) bek., 47. § (1) bek., 48. §]. 
BH1999. 522. Ha jogszabály egy adott szerzodésre nem, a felek megállapodása pedig csak a szerzodés 
változtatására, kiegészítésére ír elo írásbeli alakot, a szerzodés szóbeli felmondása is érvényes [1993. évi 
LXXXI. tv.-nyel, valamint az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 6. § 
(2) bek., 27. § (2) bek. a) pont, Ptk. 218. § (3) bek., Pp. 141. § (6) bek., 164. § (1) bek.]. 
BH1999. 503. II. Új bizonyíték figyelembevétele a másodfokú eljárásban [Pp. 141. § (2) bek.]. 
BH1999. 372. Nem zárhatja ki a további bizonyítást a másodfokú bíróság a bizonyítékok késedelmes 
eloterjesztése miatt, ha a marasztalt alperes fellebbezési tényállításaiból és a megjelölt bizonyítékokból arra 
vonható következtetés, hogy a követelés részben vagy egészben jogszabályba ütközik [Pp. 141. § (6) bek., 235. 
§ (1) bek., 1995. évi LX. tv. 15. és 19. §-ai, Ptk. 232. § (3) bek., 237-238. §-ai]. 
BH1991. 396. Önmagában a személyes megjelenés elmaradása nem ad alapot a féllel vagy képviselojével 
szemben a pénzbírság kiszabására [Pp. 5. § (3) bek., 141. § (5) bek.]. 
BH1987. 15. Állathizlalási szerzodésbol fakadó elszámolási viták során a bizonyítás lefolytatásánál irányadó 
szempontok [Ptk. 417. §, Pp. 141. §]. 
BH1984. 17. Használt gépkocsik értékének megállapításánál a muszaki állapot tisztázása mellett annak 
vizsgálata is elengedhetetlen, hogy hasonló gépkocsinak a szerzodéskötés idején mennyi volt a használt 
gépkocsik piacán kialakult forgalmi értéke [Ptk. 201. § (2) bek., 305. §, 306. § (1) bek., Pp. 141. § (2) bek. és 
164. § (2) bek.]. 

Folytatólagos tárgyalás 

142. § (1) Ha az ügy körülményei azt nem zárják ki, a tárgyalás elhalasztása esetében a folytatólagos tárgyalás 
határnapját a bíróság nyomban kituzi és azt a jelenlévo felekkel kihirdetés útján közli. 

(2) Ha az ügy körülményei azt nem zárják ki, a folytatólagos tárgyalást úgy kell kituzni, hogy az az elhalasztott 
tárgyalás napját követoen legkésobb négy hónapon belül megtartható legyen. 

(3) A 125. § (5) bekezdése a folytatólagos tárgyalásra is irányadó. 
A folytatólagos tárgyalással kapcsolatos rendelkezések tartalmukban azokat a szabályokat nevesítik, 
amelyeket a bíróságnak a kituzött tárgyalás elhalasztása esetén alkalmaznia kell. 
A 2000. január 1. napja után indult ügyekben alkalmazandó új szabályok a korábbi - és a folyamatos 
ügyekben változatlanul alkalmazandó - rendelkezésektol több vonatkozásban is eltérnek. 
A tárgyalás elhalasztása esetén a törvény értelmében a bíróság köteles arra, hogy az újabb tárgyalás 
határnapját kituzze, mégpedig akként, hogy annak idopontja az elhalasztott tárgyalástól számított négy 
hónapi idotartamon belülre essék. A törvény ezen kötelezettségek alól csak abban az esetben enged kivételt, 
ha annak betartását az ügy körülményei zárják ki (például a szakértoi vélemény eloterjesztésének idopontja 
bizonytalan, vagy az biztos ugyan, de nyilvánvalóan meghaladja a négy hónapot). A törvény a bíróság 
mérlegelésére bízza azoknak a tényezoknek a számbavételét és értékelését, amelyek az általános szabály 
betartását adott esetben kizárhatják. A mérlegelés során a bíróságnak a Pp. 2. § (1) bekezdésében foglaltak 
szem elott tartásával kell eljárnia. Ha az újabb határnap egyideju kituzését a bíróság indokolatlanul mellozi, 



vagy olyan okok miatt határozza meg annak idopontját négy hónapon túli határnapban, amelyek nem az ügy 
körülményeibol következnek, a per ésszeru idon belüli befejezésének alapveto követelményét sérti meg. 
A § (1) bekezdésének korábbi rendelkezése a bíróság szabad mérlegelésére bízta azt, hogy a folytatólagos 
tárgyalás idopontját nyomban kituzi-e vagy sem, s ha igen, arra milyen idotartam eltelte után kerül sor. 
A folytatólagos tárgyalásra is irányadóak a törvénynek a tárgyalás helyére [Pp. 125. § (5)], az idézésre és 
kézbesítésre (Pp. 96-102. §) vonatkozó rendelkezései azzal azonban, hogy az újabb határnap egyideju kituzése 
esetén a bíróság a tárgyaláson jelen volt felet (képviselot) szóban idézi meg. 
BH1995. 223. A szabályszeru idézés hiánya olyan lényeges eljárási szabálysértés, ami a másodfokú eljárás 
során nem orvosolható [Pp. 99. § (1) bek., 142. § (1) bek., 252. § (2) bek., 43/1953. (VIII. 20.) MT r.]. 
BH1994. 100. II. Ha a bíróság a tárgyalást elhalasztva a következo tárgyalás idopontjára vonatkozó végzését 
a jelen lévo feleknek szóban kihirdeti, ezzel a jelen lévo feleket a következo tárgyalásra már szabályszeruen 
idézte [Pp. 142. § (1) bek.]. 

143. § (1) A folytatólagos tárgyaláson az elokészíto iratot és más beadványt ismertetni kell. 
(2) 

Ha az eljárás tartama alatt az eljáró tanács bármely tagjának, illetve az egyesbírónak a személye 
megváltozott, a perbeli jogvita anyagának átfogó ismertetésére a bíróság hivatalból köteles. 

144. § Ha a folytatólagos tárgyaláson az eljáró tanács nem ugyanazokból a bírákból áll, akik a perben már 
korábban eljártak, az elnök ismerteti a felek által eloterjesztett kérelmeket, a korábbi tárgyalásokról készült 
jegyzokönyveket, valamint a bizonyítás eredményét és a per egyéb iratait; a felek az ismertetésre észrevételeket 
tehetnek. 

BH1986. 300. II. Ha a munkaügyi bíróság folytatólagos tárgyalásán az eljáró tanács nem a korábban eljárt 
bírákból áll, a tárgyaláson ismertetni kell a felek által eloterjesztett kérelmeket, a korábbi tárgyalásokról 
készült jegyzokönyveket, valamint a bizonyítás eredményét és a per egyéb iratait [Pp. 144. §]. 

A tárgyalás berekesztése 

145. § (1) Ha a per vagy valamely külön eldöntésre alkalmas kérdés a határozathozatalra megérett, az elnök a 
tárgyalást berekeszti. 

(2) A tárgyalás berekesztése elott az elnök köteles a feleket erre figyelmeztetni és megkérdezni, hogy kívánnak-e 
még valamit eloadni. 

(3) A bíróság a berekesztett tárgyalást a határozat kihirdetése elott újból megnyithatja, ha valamely kérdés további 
tárgyalása mutatkozik szükségesnek. Újból meg kell nyitni a tárgyalást, és a 144. §-nak megfeleloen kell eljárni, ha a 
tárgyalás berekesztése és a határozathozatal között a bírák személyében változás állott be. 

Az érdemi tárgyalás befejezésekor a bíróságnak a tárgyalást be kell rekesztenie. Ezt az elnök akkor is köteles 
bejelenteni, ha a bíróság a perbe vitt igénynek csak egy részérol kíván dönteni. Ilyenkor - noha külön törvényi 
rendelkezés e tárgyban nincs - a feleknek, illetve képviseloiknek lehetoséget kell adni perbeszéd tartására. 
A tárgyalás berekesztésére csak a tárgyaláson jelenlévo feleket kell figyelmeztetni. A szabályszeruen idézett, 
de a tárgyalásról távolmaradó felet írásban nem kell értesíteni a bizonyítási eljárás befejezésérol, illetoleg 
emiatt a tárgyalás elhalasztására nincs törvényes ok (BH1995. 421.). 
A (3) bekezdés rendelkezése lehetové teszi a már berekesztett tárgyalás újbóli megnyitását. Erre általában 
akkor kerül sor, ha a bíróság a határozat meghozatala elott azt észleli, hogy valamely kérdésben az érdemi 
döntéshez a rendelkezésre álló adatok és bizonyítékok nem elégségesek. Olyan esetben azonban, amikor a 
bíróság összetétele a tárgyalás berekesztését követoen, de még a határozat meghozatala elott megváltozott, a 
berekesztett tárgyalás újbóli megnyitása kötelezo. Ha azonban a bíróság összetétele a határozathozatalt 
követoen változott meg, a törvény egyértelmu szabályából következoen a berekesztett tárgyalást nem kell újból 
megnyitni. Ezért nincs eljárásjogi akadálya annak, hogy a határozathirdetésre halasztott tárgyaláson a 
meghozott érdemi döntést a bíróság más összetételben hirdesse ki. 
BH1998. 192. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha - az elotte folyamatban lévo olyan perek 
egyesítésérol, amelyeknek tárgya egymással összefügg, nem végzéssel határoz [Pp. 149. § (2) bek., 212. § (1) 
bek.]; - hanem errol az eljárást befejezo ítéletében - anélkül, hogy a korábban már berekesztett tárgyalást 
újból megnyitná - rendelkezik [Pp. 145. § (1) és (3) bek., 222. § (2) bek.]. 
BH1995. 421. I. A tárgyalás berekesztésére csak a tárgyaláson jelenlévo feleket kell figyelmeztetni. A 
szabályszeruen idézett, de a tárgyalásról távol maradó felet írásban nem kell értesíteni a bizonyítási eljárás 
befejezésérol, illetoleg emiatt a tárgyalás elhalasztására nincs törvényes ok [Pp. 145. § (1)-(2) bek., 206. § 
(2) bek.]. 



BH1985. 487. Annak a kilátásba helyezése, hogy a bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján fog 
határozatot hozni, nem tekintheto a tárgyaláson kívüli eljárásra való áttérésre vonatkozó figyelmeztetésnek 
[Pp. 376., 145. § (2) bek., 164. § (1) bek., 206., 385. §, GKT 107/1973. sz.]. 
BH1978. 534. A perbe hívást abban az esetben is közölni kell az ellenfélen kívül a perbe hívottal is, ha a 
bíróság nem tuz ki új tárgyalási határnapot [Pp. 56. § (1) bek., 58. §, 60. § (1) bek., 145. §, GKT 107/1973. 
sz.]. 

Keresetváltoztatás 

146. § (1) A felperes a keresetét az elso fokú ítélet hozatalát megelozo 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 jegyzokönyvbe 
kell mondani. 

(2) A keresetet az (1) bekezdésben meghatározott idopontig lehet az 51. § alapján az eredetileg perbe nem vont 
alperesekre is kiterjeszteni. 

(3) 
(4) Keresetváltoztatás esetén az alperes ellenkérelmére a 139. § rendelkezéseit kell megfeleloen alkalmazni. 

A felperes a keresetet - a fenti rendelkezés keretei között - szabadon megváltoztathatja. Azt felemelheti, 
leszállíthatja, perben nem lévo személyekre alperesként kiterjesztheti, de az eredeti kereset helyébe másikat is 
állíthat. A kereset módosítására a felperes és a Pp. 2. §-ának eloírásai szerint az ügyész jogosult, a 
beavatkozó azonban nem. 
A keresetváltoztatásra csak akkor kerülhet sor, ha annak anyagi és eljárásjogi feltételei egyaránt fennállnak. 
Anyagi jogi feltétel, hogy a módosított keresettel érvényesített jog 
- ugyanabból a jogviszonyból származzon. Ilyenkor lényegében az eredeti kereset alapját képezo 
jogviszonyból eredo különbözo igények egyikérol egy másikra tér át a felperes, vagy 
- az eredeti kereset tárgyával összefüggjön, azaz a jogviszonyok és tényállások kapcsolódjanak egymással. 
Együttes eljárásjogi feltétel, hogy a keresetváltoztatás 
- eloterjesztésére az elso fokú ítélet meghozatalát megelozo tárgyalás berekesztéséig sor kerüljön, 
- benyújtásakor a Pp. 121. §-ának eloírásai megfeleloen érvényesüljenek, és 
- fennálljanak a perindítás feltételei (Pp. 130. §). 
A felperes keresetkiterjesztését a bíróság nem hagyhatja figyelmen kívül arra hivatkozással, hogy a felperes 
nyilatkozatát indokolatlanul késedelmesen tette meg, és ezáltal a per befejezését késleltette. A bíróság a 
felperest e magatartása miatt pénzbírsággal sújthatja (BH1992. 268.). Lényeges eljárási szabályt sért a 
bíróság, ha az elso fokú tárgyalás berekesztése elott történt keresetkiterjesztés figyelmen kívül hagyásával hoz 
ítéletet (BH1985. 282.). 
A kereset részleges leszállítása esetén a "leszállított" részre az eljárás nem szüntetheto meg (BH1991. 119.). 
Az 1995. évi LX. törvény 31. §-ának (2) bekezdése a Pp. 146. §-ának (3) bekezdését hatályon kívül helyezve, 
megszüntette a bíróság keresetváltoztatással kapcsolatos kitanítási kötelezettségét. Ebbol az a következtetés 
vonható le - mint ahogy a fent megjelölt törvénynek a Pp. 3. §-ának (1) bekezdését módosító rendelkezéséhez 
fuzött indokolása ezt tartalmazza is -, hogy a bíróság nem köteles tájékoztatni a felperest arról, miszerint az 
igénye az ot megilleto jogokat nem meríti ki. Ez az álláspont aggályos, hiszen a fél által késobb már nem 
orvosolható hátrányhoz vezethet. Indokoltnak látszik ezért a Pp. 3. §-ának (1) bekezdésében írtakat - a Pp. 1. 
§-ában megfogalmazott célt is szem elott tartva - akként értelmezni, hogy a bíróság a jogi képviselo nélkül 
eljáró felet, a perbeli jogairól szóló tájékoztatás keretében a keresetváltoztatás lehetoségérol is köteles 
felvilágosítani. Ezt az álláspontot támasztja alá az is, hogy a perrendtartás a jogi képviselet nélküli eljárást 
megengedi, ugyanakkor pedig a felek egyenjogúságát hirdeti, melynek a joggyakorlás egyenlo lehetoségében 
is meg kell nyilvánulnia. 
A keresetváltoztatást az alperessel közölni kell. Ennek elmulasztása eljárásjogi szabálysértés (BH1992. 472., 
BH1992. 341.), mely az elso fokú határozat hatályon kívül helyezését eredményezheti. Értelemszeruen nem 
hozható ilyen döntés a közlés elmaradása esetén akkor, ha a felperes a módosítás során keresetét leszállítja. 
A módosított keresettel szemben az alperes ugyanúgy jogosult védekezni, mint a kereset esetében. Ha tehát a 
kereset változtatására sor kerül, alaki és érdemi védekezéssel egyaránt élhet (lásd a Pp. 139. §-ának 
magyarázatát). 
Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, ha a bíróság nem ad módot az alperesnek arra, hogy a felemelt 
keresettel kapcsolatban nyilatkozatot tegyen (BH1990. 150.). 



BH2000. 270. Keresetváltoztatás esetén is vizsgálni kell, hogy annak anyagi és eljárásjogi feltételei 
fennállnak-e, vagyis a kereset elbírálásának nincs-e akadálya. Ilyen akadály lehet, ha a felperes a változtatás 
folytán olyan igényt kíván érvényesíteni, amelynek tekintetében jogszabály keresetindítási határidot állapít 
meg, és ezt elmulasztja, de igazolási kérelmet nem terjeszt elo, vagy azt a bíróság elutasítja [Pp. 146. § (1) 
bek., 130. § (1) bek. h) pont]. 
BH2000. 217. II. A bíróság jogszabályi rendelkezésen alapuló kioktatási kötelezettsége a keresetváltoztatás 
szükségességére vonatkozó figyelemfelhívásra nem terjed ki [Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 146. § (3) bek., 1996. évi 
CXXII. tv.]. 
BH1999. 460. Megengedett keresetváltoztatásnak minosül, ha a felperes a szerzodésszegésre alapított 
követelése mellett eshetolegesen a jogügylet érvénytelenségének a megállapítását kéri [Pp. 146. § (1) bek.]. 
BH1999. 367. A bíróságok tájékoztatási kötelezettsége a perbeli jogok helyes gyakorlása és a kötelezettségek 
teljesítése érdekében [Pp. 3. § (1) bek., 146. §, 1995. évi LX. tv. 2. §, 31. § (2) bek.]. 
BH1998. 152. A megyei kárrendezési hivatal nem jogi személy, így nem perelheto [Pp. 48. §, 30. § (1) bek., 
64. § (2) bek., 75. § (3) bek., 146. §., Ptk. 8. § (1) bek., 28. § (3) bek., 30. § (1)-(2) bek., 36. § (1) bek., 
101/1991. (VII. 27.) Korm. r. 2. § (3) bek., 3. §]. 
BH1997. 547. II. Nem jogszabálysérto, ha a bíróság, bár ez nem lenne kötelezettsége, a jogi képviselovel 
rendelkezo fél részére is megadja az általa szükségesnek tartott tájékoztatást [Pp. 3. § (1) bek., 146. § (3) bek. 
]. 
BH1997. 543. II. Ha a jogosult az elsofokú eljárásban a "szerzodés teljesítését" követeli, a másodfokú 
eljárásban már nem változtathatja át keresetének jogcímét "szerzodésszegéssel okozott kár" megtérítésére 
[Pp. 146. § (1) bek., 247. § (1) bek a) pont]. 
BH1997. 425. I. A felet a kereset megváltoztatásának joga az elsofokú ítélet meghozatalát megelozo tárgyalás 
berekesztéséig illeti meg. Az ellenérdeku félnek ezt sérelmezo és emiatt rosszhiszemu pervitelre hivatkozó 
felülvizsgálati kérelme e körben megalapozatlan [Pp. 146. § (1) bek., 1992. évi XXII. törvény 100. § (1) és (5) 
bek.]. 
BH1996. 416. Az önálló hatósági jogkörrel rendelkezo megyei (fovárosi) kárrendezési hivatalok polgári jogi 
jogképesség hiányában polgári perben félként nem járhatnak el [Ptk. 29. § (1) bek., 30. § (1) bek., (2) bek., 
36. § (1) bek., Pp. 3. §, 48. §, 146. §, 252. § (2) bek., 101/1991. (VII. 27.) Korm. r. 2. § (3) bek.]. 
BH1994. 670. II. A házastárs javára szóló végrendelet érvénytelenségének, illetoleg a házastárs öröklésre 
való érdemtelenségének megállapítására irányuló kereset sikertelensége esetén a bíróságnak tájékoztatnia 
kell a törvényes örököst, hogy keresetét a házastárs öröklésbol való kiesésének megállapítása iránt is 
kiterjesztheti [Pp. 146. § (3) bek.]. 
BH1993. 608. Bírósági ítélettel hatályon kívül helyezett törvénysérto államigazgatási határozat alapján 
bejegyzett tulajdonszerzés miatt érvényesített kártalanítási igény elbírálásának egyes kérdései [Ptk. 115. § (1) 
bek., Pp. 51. § b) pont, 146. § (2), (3) bek., 247. § (1) bek.]. 
BH1993. 578. Vállalati üdülo alapítványba történo utalása esetén a részbeni érvénytelenség vizsgálata [Ptk. 
199. §. 200 § (2) bek., 239. § (1) bek. c) pont, 1987. évi I. tv 13. § (3) bek.,1991. évi XXXIII. tv 53. § (2) bek. 
a) pont, 54. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. g) pont, 146. § (2) bek., 252. § (2) bek.]. 
BH1993. 94. Sírhelyhasználati jog kétszeri értékesítése esetén annak eldöntése, hogy melyik megállapodás az 
érvényes. - A jogvita csak mindkét megállapodásban részt vevo fél perbenállása mellett döntheto el [10/1970. 
(IV. 17.) ÉVM-EüM r. 31-32. §, Pp. 146. § (3) bek.]. 
BH1992. 472. I. A kereset-kiterjesztés közlésének elmulasztása eljárásjogi szabálysértés [Pp. 139. §, 146. §, 
252. § (2) bek.]. 
BH1992. 415. A kereset kiterjesztésével történo perbevonás ellen fellebbezésnek nincs helye [Pp. 51. §, 65. §, 
146. § (2) bek., 233. § (3) bek., 237. §, 240. § (1) bek.]. 
BH1992. 341. A felperes részérol a tárgyaláson - amelyrol az alperes a szabályszeru idézés ellenére 
távolmaradt - eloterjesztett keresetváltoztatást az alperessel közölni kell. Ennek elmaradása és a változtatott 
keresetnek megfelelo határozathozatal lényeges eljárási szabálysértést jelent, és a határozat hatályon kívül 
helyezését eredményezheti [Pp. 125. § (1) bek., 139. §, 146. § (1) bek.]. 
BH1992. 268. A felperes keresetének kiterjesztését az eredetileg perbe nem vont alperesekre a bíróság nem 
hagyhatja figyelmen kívül arra hivatkozással, hogy a felperes nyilatkozatát indokolatlanul késedelmesen tette 
meg, és ezáltal a per befejezését késlelteti. A bíróság a felperest ilyen magatartása miatt pénzbírsággal 
sújthatja [Pp. 5. §, 146. § (1) és (2) bek.]. 
BH1991. 347. Tartás és gondozás reményében nyújtott ajándék visszakövetelése iránti kereset elbírálásánál 
irányadó szempontok [Ptk. 582. § (3) bek., 578/G. §, Pp. 51. § a) pont, 146. §]. 



BH1991. 244. A keresetlevél áttételének elrendelésére nem ad alapot, ha az alperes azzal védekezik, hogy a 
követeléssel nem ö, hanem jogutódlás folytán egy másik gazdálkodó szervezet tartozik; ilyen esetben a 
felperes a pert nem az ellen indította meg, akivel szemben az igény érvényesítheto. A keresetet a fellebbezési 
eljárás során nem lehet az eredetileg perbe nem vont alperesekre kiterjeszteni [Pp. 64. § (2) bek., 129. § (1) 
bek., 146. § (2) bek., 247. §]. 
BH1991. 119. A kereset részleges leszállítása esetén a "leszállított" részre az eljárás nem "szüntetheto meg" 
[Pp 146. § (1) bek.]. 
BH1990. 340. A bérlok közötti - bérbeadótól származtatott bérleti joguk terjedelmét is érinto - jogvita csak a 
bérbeadó perbenállása mellett bírálható el, rá is kiható hatállyal [Pp. 146. § (3) bek.]. 
BH1990. 264. II. A másodfokú eljárásban nincs lehetoség új alperes perbevonására [Pp. 146. § (2) bek.]. 
BH1990. 150. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, ha a bíróság nem ad módot az alperesnek arra, 
hogy a felemelt keresettel kapcsolatban nyilatkozatot tegyen, illetve a szakértohöz kérdést intézzen [Pp. 139. 
§, 146. § (4) bek., 182. § (2) bek.]. 
BH1989. 26. A bíróság nem rendelheti el a hibás építmény rendeltetésszeru célra nem vezeto kijavítását, 
hanem figyelmeztetnie kell a felperest szavatossági jogainak helyes gyakorlására [Ptk. 305. §, Pp. 146. § (3) 
bek.]. 
BH1989. 18. II. A házastársak lakáshasználatának, illetve a lakáshasználati jog ellenértékének 
megállapításánál a bíróságot terhelo tájékoztatási kötelezettség alakulása [Pp. 146. § (3) bek. Csjt. 31/B. §, 
Csjt. 31/C. §]. 
BH1988. 369. A bíróságnak figyelmeztetnie kell a jogosultat, hogy ha a kötbér nem is illeti meg, kártérítési 
igényt azonban érvényesíthet [Pp. 146. § (3) bek., Ptk. 395. § (1) bek.]. 
BH1988. 225. A szabadalmak a hasznosítóval szemben érvényesített díjkövetelése esetén a hasznosítás tényén 
túlmenoen a hasznosítás jogcímét is vizsgálni kell. E körben a bíróságnak tájékoztatnia kell az igénylot az ot 
megilleto jogokról és a megfelelo - szerzodésen alapuló igények vagy jogosulatlan hasznosítás 
jogkövetkezményei iránt - kereset eloterjeszthetoségérol [1969. évi II. tv. 17. § (1) bek., 26. § (2) bek. d) pont, 
59. §, 66 § (1) bek., Pp 146. § (3) bek.]. 
BH1988. 112. II. A bíróságnak figyelmeztetni kell a felet, ha a kereseti kérelme nem meríti ki az ot megilleto 
jogokat. E figyelmeztetés elmulasztása az eljárási szabályok megsértésének minosül [Pp. 146. § (3) bek.]. 
BH1988. 78. A vagyoni jellegu kárigények elbírálását nem gátolhatja az a körülmény, hogy azokat a fél nem 
vagyoni kártérítésre irányuló keresetben érvényesítette. Ilyenkor a fél figyelmét a keresetváltozás lehetoségére 
fel kell hívni [Pp. 146. § (3) bek., PK 174. sz.]. 
BH1987. 315. A bíróság eljárási szabályt sért, ha a jogi képviselo nélkül eljáró felperest nem tájékoztatja 
arról, hogy az okozott kár összegének megtérítése mellett, az az után járó kamatot is igényelheti [Pp. 3., 146. 
§, Ptk. 360. § (1) és (2) bek., 301. § bek.]. 
BH1987. 87. I. A bíróságnak a felek közötti vita megnyugtató rendezésére kell törekedni, ennek érdekében 
körültekintoen tájékoztatni kell a feleket [Pp. 3. § (1) bek., 146. § (3) bek.]. 
BH1986. 168. Ha a fél a nem vagyoni kárpótlás iránti igényét irreálisan alacsony mértékben határozta meg, 
a munkaügyi bíróságnak a felet a kereseti kérelem megváltoztatásának lehetoségérol abban az esetben is 
tájékoztatnia kell, ha a félnek jogi képviseloje van [Pp. 3., 4. §, 146. § (3) bek., 215. §, 247. § (1) bek. b) pont 
48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 83. § (5) bek., PK 398. sz.]. 
BH1986. 162. Nincs helye a per megszüntetésének a fokövetelést illetoen azon az alapon, hogy a felperes a 
keresetét a kamatokra leszállítja [Pp. 4. §, 146. § (1) bek.]. 
BH1986. 155. II. A bíróság nem kötelezheti a felperest a keresetének módosítására [Pp. 146. § (3) bek.]. 
BH1986. 117. Az elso fokú bíróságnak fel kell hívnia a felperes figyelmét arra, hogy szavatossági igényének 
elkésettsége nem feltétlenül zárja ki ugyanazon szerzodésszegés miatt az általános elévülési idon belül a 
kártérítési igény érvényesítését [Pp. 146. §, Ptk. 310. §]. 
BH1985. 473. Ha a tulajdonos különbözo kártalanítási igényei ugyanabból a kisajátításból erednek, nincs 
eljárásjogi akadálya annak, hogy a tulajdonos a kello idoben megindított kártalanítási perben 
keresetváltoztatás utján olyan igényekre is kiterjeszthesse a keresetet, amelyek vonatkozásában a perlési 
határido már lejárt [Pp. 146. § (1) bek., Ptk. 177. §, 1976. évi 24. sz. tvr. 19. § (2) bek., PK 28. sz]. 
BH1985. 431. Amennyiben a bíróság a tárgyalás során azt észleli, hogy a kereseti kérelem nem meríti ki a 
felperest megilleto jogokat, erre figyelmeztetnie kell, s tájékoztatnia kell a felperest a keresetváltoztatás 
lehetoségérol is. A bíróságnak ez a kötelezettsége akkor is fennáll, ha a félnek jogi képviseloje van [Pp. 3. § 
(1) bek., 146. § (3) bek.]. 



BH1985. 282. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha az elso fokú tárgyalás berekesztése elott történt 
kereset-kiterjesztés figyelmen kívül hagyásával hoz ítéletet [Pp. 51. §, 146. § (1) és (2) bek., 252. § (2) bek., 
382. § (1) bek.]. 
BH1985. 78. Vagylagosan eloterjesztett keresetek elkülönítése lényeges eljárásjogi szabálysértés [Pp. 146. §, 
365. §, 382. § (2) bek.]. 
BH1984. 422. II. A felperes a másodfokú eljárásban akkor is felemelheti a keresetét, ha az elso fokú bíróság a 
keresetnek megfelelo határozatot hozott [Pp. 146. § (1) bek., 247. § (1) bek. b) pont]. 
BH1982. 518. Ha a peres felek házassági vagyonjogi követeléseik közül csak egyeseket érvényesítettek a 
perben, a bíróságnak oda kell hatnia, hogy a felek a házassággal kapcsolatos valamennyi igényüket abban a 
perben érvényesítsék [Pp. 146. § (3) bek., 10. sz. Irányelv 9. pont]. 
BH1982. 468. A kereset jogszeru kiterjesztése esetén az a bíróság köteles a kiterjesztett kereseti igény 
tekintetében is érdemben tárgyalni, amely a már folyamatban levo pert tárgyalja. A Pp. 149. §-ában 
szabályozott elkülönítés csak azt eredményezheti, hogy az eldöntésre váró vitás kérdéseket a bíróság 
elkülönítetten tárgyalja, de ugyanannak a pernek a keretén belül [Pp. 146. § (1) bek., 149., 237. §]. 
BH1982. 148. I. A bíróság a tájékoztatási kötelezettséget sérti meg és a hatályon kívül helyezésre alapot adó 
eljárási szabálysértést követ el, ha a felperest nem világosítja fel arról, hogy kereseti kérelme nem meríti ki az 
ot megilleto jogokat [Pp. 3. § (1) bek., 146. § (3) bek., 252. § (2) bek., PK 285. sz.]. 
BH1982. 9. A jogi képviselet nélkül eljáró baleseti sérültet a bíróság köteles figyelmeztetni a vagyoni és nem 
vagyoni jellegu kárigényének érvényesítésének lehetoségére és feltételeire egyaránt [Pp. 3. § (1) bek., 146. § 
(3) bek., Ptk. 355. § (4) bek., 354. §]. 
BH1981. 59. II. Az eloszerzodés alapján vételárhátralék megfizetése iránt indult perben a bíróság köteles a 
feleket figyelmeztetni arra, hogy kérhetik a szerzodés létrehozását és tartalmának vagy annak megállapítását, 
hogy a szerzodés megkötését jogosultak megtagadni[Pp. 146. § (3) bek., 3§ (1) bek., Ptk. 208. § (3) és(5) 
bek.] 
BH1981. 20. Adásvételi szerzodés megtámadása esetén, ha a vevo a keresetét az adott és a kapott 
szolgáltatások feltuno értékaránytalanságára alapította, de a perben a vevo tévedésére vagy kifejezett 
megtévesztésére utaló adatok is felmerülnek, a bíróságnak az igazság kiderítésére irányuló kötelezettsége 
megkívánja, hogy a tárgyalást az utóbbiak vonatkozásában hivatalból is felderítse [Pp. 146. § (3) bek., Ptk. 
201. § (2) bek., 210. § (1) és (4) bek., PK 398. sz.]. 
BH1980. 340. A hitelezo károsító szerzodés (Ptk. 203. §) jogosultja ellen vagy turésre vagy marasztalásra 
irányuló keresetet kell eloterjeszteni. Az ilyen viszonylagosan hatálytalan szerzodésben vevoként megjelölt 
személy ugyanis annak turésére kötelezheto, hogy a követelés behajthatatlanná vált részét a hitelezo a 
szerzodéssel átruházott vagyonból behajthassa, ha pedig ez a vagyontárgy már nincs meg, ennek értéke 
erejéig a vevo felelossé teheto. Ha a perlés hiányos, erre a bíróságnak a felperest figyelmeztetnie kell [Pp. 
146. § (3) bek., 247. § (1) bek. c) pont.]. 
BH1980. 134. A felek nyilatkozatait és kérelmeit tartalmuk szerint kell figyelembe venni. Szükség esetén fel 
kell hívni a felperes figyelmét a keresetváltoztatás lehetoségére is [Pp. 3. § (1) bek., 146. § (3) bek., PK 258. 
sz.]. 
BH1979. 417. I. A közremuködo javára szóló juttatás érvénytelensége a végrendeletet nem teszi érvénytelenné 
[Ptk. 632. § (1) bek., Pk. 104. sz., Pp. 146. § (3) bek.]. 
BH1979. 304. Ha a kereseti kérelem nem meríti ki a felperest megilleto jogokat, a bíróságnak erre 
figyelmeztetnie kell a felet, de arra nincs lehetosége, hogy a kereseti kérelmen túlmeno érdemi döntést hozzon 
[Pp. 146. § (3) bek., 215. §]. 
BH1979. 237. Ha a felek a használt személygépkocsi eladására kötött megbízási szerzodésben határidot 
jelöltek meg, és az e határidon belül megkötött adásvételi szerzodést utóbb a bíróság érvénytelenné 
nyilvánítja, a bizományi szerzodés megszunik anélkül, hogy annak alapján érvényes adásvételi szerzodés 
megkötésére sor került volna. Ebben a helyzetben pedig a felek közötti jogvitát a bizományi szerzodés 
megszunésére irányadó jogszabályi rendelkezések alapján kell elbírálni [Ptk. 479. § (2) bek., 513. § (2) bek., 
237. §, PK 32., Pp. 146. § (3) bek.]. 
BH1978. 535. Ha a késedelmi kötbér megállapítására irányuló kereset tárgyalása idején a kötbér már 
esedékessé vált, megállapító ítélet nem hozható, de a bíróságnak a felperest keresetének módosítására, illetve 
marasztalásra vonatkozó kereset eloterjesztésének lehetoségére figyelmeztetnie kell [Pp. 146. § (3) bek., 
10/1966. (II. 14.) Korm. sz. r. 26. §, 49. § (2) bek.]. 
BH1978. 341. Ha a szülo saját nevében indít pert, de a keresetlevélbol kitunik, hogy a követelés nem ot, 
hanem a kiskorú gyermekét illeti meg, keresetét úgy kell tekinteni mint amelyet a kiskorú nevében, annak 



törvényes képviselojeként terjesztett elo [Pp. 49. § (1) és (2) bek., 3. § (1) bek., 146. § (3) bek., Ptk. 14. § (2) 
bek.]. 
BH1978. 163. Ha az örökös a követelését az örökhagyó házastársi vagyonközösségi igényeként érvényesíti, a 
vagyonmérleg felállítása útján kell a tiszta vagyont meghatározni. A követelést a bíróságnak ilyenkor is 
valamennyi igény együttes számbavételével, tehát az együttes és végleges rendezésre törekedve kell elbírálnia 
[Ptk. 598. §, 607. § (1) bek., Csjt. 27. § (1) bek., 31. § (2) bek., Pp. 146. § (3) bek., 10. sz. Irányelv 9. pont]. 
BH1978. 115. III. A bíróságot figyelmeztetési kötelezettség terheli, ha a kereseti kérelem nem meríti ki a 
felperest megilleto jogokat [Pp. 146. § (2) és (3) bek.]. 
BH1977. 543. Az egyik házastárs szülei által mindkét házastárs részére történt ajándékozás esetében az 
ajándékozási szerzodést az ajándékozó szülok gyermeke is - mint az idoközben meghalt szülo örököse - 
megtámadhatja, ha a megtámadásnak megvannak a törvényben meghatározott feltételei. Ezt az igényt a 
házastársi közös vagyon megosztása iránt indított perben is érvényesíteni lehet. E vonatkozásban a bíróságot 
tájékoztatási kötelezettség terheli [Ptk. 210. §, 235. § (2) bek., Csjt. 31. §, Pp. 3. § (1) bek., 146. § (3) bek., 
292. § (1) bek., 10. sz. Irányelv 9. pontja, PK 96. sz.]. 
BH1977. 448. A kötbérigény elévülését a kötbérfizetési kötelezettség megállapítására irányuló kereset is 
félbeszakítja [Ptk. 327. §, GKT 72/1973. sz., Pp. 146. § (3) bek.]. 
BH1977. 381. Lényeges eljárásjogi szabálysértés, ha a bíróság a Pp. 146. §-ának (3) bekezdésében írt 
figyelmeztetési, illetoleg tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget [Pp. 252. § (2) bek.]. 
BH1977. 143. II. Közös tulajdon megszüntetése iránt történo perindítás esetében a haszonélvezot is perbe kell 
vonni [Pp. 146. § (2) bek., 148. § (2) bek. PK 10. sz.]. 

Viszontkereset 

147. § (1) Az elso fokú ítélet hozatalát megelozo tárgyalás berekesztéséig az alperes a felperes ellen 
viszontkeresetet indíthat, ha az ekként érvényesíteni kívánt jog a felperes keresetével azonos vagy azzal összefüggo 
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 elo késedelmesen, hogy a per befejezését hátráltassa. 

PK 176. szám 

Gyermektartási perben az alperes által a gyermeknek nála történo 
elhelyezése iránt a fellebbezési tárgyaláson eloterjesztett kérelmet érdemi 
vizsgálat nélkül el kell utasítani. 

PK 177. szám 

Perújítási eljárás során viszontkereset nem indítható. 

PKT 3/1975. szám 

A viszontkeresetet érdemi tárgyalás nélkül elutasító végzés ellen külön 
fellebbezésnek van helye. 

(2) A helyi bíróság elott olyan viszontkeresetet, amely a követelés egész összegére tekintettel a megyei bíróság 
hatáskörébe tartoznék, csak akkor lehet indítani, ha e viszontkeresettel érvényesített követelés beszámításra is 
alkalmas, és a követelés összegének a felperes kereseti követelését meghaladó részére a helyi bíróságnak hatásköre 
van. 

(3) Vagyonjogi perben a per bírósága a viszontkeresetre egyéb illetékességi ok hiányában is illetékes. 
(4) Viszontkereset esetén a felperes ellenkérelmére a 139. §-nak az alperes ellenkérelmét szabályozó 

rendelkezéseit kell megfeleloen alkalmazni. 



PK 175. szám 

Az ügyész által indított perben az alperes a Pp. 147. §-ában foglaltak szerint 
viszontkeresetet emelhet. A viszontkereseti követelésben azonban csak az 
ügyész által érvényesített igény jogosultját lehet marasztalni. 

A viszontkereset az alperes keresete a vele szemben indított perben, melynek a keresettol független, önálló léte 
van. Ebbol következoen 
- arra, a Pp 147. §-ának (1)-(3) bekezdésében írt eltérésekkel, a keresetre vonatkozó eljárásjogi szabályok 
irányadóak és 
- arról a bíróságnak akkor is döntenie kell, ha a keresetet vonatkozásában a pert megszüntette. 
A viszontkereset eloterjesztését a törvény anyagi és eljárásjogi feltételekhez köti. 
a) Anyagi jogi feltétel, hogy 
- a viszontkereset a keresettel azonos, vagy 
- azzal összefüggo jogviszonyból eredjen vagy 
- beszámításra alkalmas legyen. 
b) Eljárásjogi feltétel, hogy 
- a viszontkeresetet az alperes az elso fokú ítélet meghozataláig terjessze elo és az 
- ne irányuljon a per befejezésének hátráltatására. 
a) A kereset és a viszontkereset tárgyának azonossága nem, a közöttük fennálló összefüggés megállapítása 
azonban gyakorta alaposabb vizsgálatot igényel. Ha a kereset tekintetében hozandó döntés függ a 
viszontkereset elbírálásától vagy épp fordítva, ez megállapítható, s úgyszintén akkor is, amikor a peres felek 
kereseti igényei célszeruségi megfontolásból kapcsolódnak egymáshoz. A Legfelsobb Bíróság a BH1995. 220. 
szám alatt közzétett eseti döntésében nem állapította meg a viszontkereset indítás lehetoségét egy adás-vételi 
szerzodés érvénytelenségének megállapítása iránti perben, amikor a peres felek jogutódai - a törvényes 
örökléssel jogutóddá vált alperes a végrendeleti örökös felperessel szemben - a végrendelet 
érvénytelenségének megállapítására irányuló viszontkeresettel a felperes perlési jogosultságának hiányára 
hivatkozott. Kifejtette, hogy az alperesi jogutód által viszontkeresettel érvényesíteni kívánt jog nem a 
keresettel érvényesített igénnyel összefüggo jogviszonyból ered, az a körülmény ugyanis, hogy mind az adás-
vételi szerzodés, mind a végrendelet érvényessége tekintetében az örökhagyó belátási képessége vitás, a két 
jogviszony között összefüggést nem keletkeztet. Csupán azt jelenti, hogy a két egymástól független, önálló 
jogügylet, illetoleg jognyilatkozat érvénytelenségét azonos okból kérik. 
A beszámíthatóságnál nincs jelentosége annak, hogy a kereset és a viszontkereset azonos vagy összefüggo 
jogviszonyból származik-e. Beszámításra akkor kerülhet sor, ha annak feltételei a Ptk. 296-297. §-aiban írtak 
szerint fennállnak. Ha igen, a fél választásától függoen érvényesítheti az igényét viszontkeresettel vagy 
kifogás útján. A kifogás nem kereset, ahhoz a keresetlevél beadásának joghatásai nem fuzodnek. Nem 
keletkeztet illetékfizetési kötelezettséget sem. Amennyiben eredményre vezet, a szemben álló követelést a 
beszámítás erejéig megszünteti. A Pp. 247. §-ában foglalt rendelkezésre is figyelemmel és mert a Pp. 147. §-
ának (1) bekezdése csak a viszontkereset eloterjesztését tiltja a fellebbezési eljárásban, beszámítási kifogás 
eloterjesztésének helye van (PK 204. számú állásfoglalás). 
b) Nincs helye viszontkeresetnek ha nyilvánvaló, hogy a fél azt azért terjesztette elo késedelmesen, hogy a per 
befejezését hátráltassa. A fentiekbol következoen a késedelmes jogérvényesítés önmagában nem gátolhatja a 
viszontkereset emelést, csak akkor ha az, az alperesnek a "per elhúzására irányuló, kifejezetten rosszhiszemu 
magatartásával párosul". Abban a kérdésben, hogy az alperes a viszontkereset eloterjesztésében 
nyilvánvalóan rosszhiszemu-e, az "összes körülmény figyelembevételével kell dönteni" (PKT 3/1975. számú 
állásfoglalás). A fentiek miatt a viszontkereset elutasítása nem kötelezo. 
Az eljárás lényeges szabályait sérti meg a bíróság, ha a viszontkeresetet érdemi tárgyalás nélkül azért utasítja 
el, mert az alperes a tárgyalásról távol maradt, illetve az illeték lerovására vonatkozó kötelezettségének nem 
tett eleget (BH1991. 361.). 
Önmagában az a körülmény, hogy a követelésre már elozoleg hivatkozó fél a viszontkeresetét már az elso 
tárgyaláson eloterjeszthette volna, még nem alapozza meg a viszontkeresetnek késedelem okából történo 
elutasítását (BH1978. 124.). A viszontkereset nem tartozik a perbeli nyilatkozatoknak abba a körébe, 
amelynek késedelmes megtétele vagy elmulasztása esetén a Pp. 5. §-ának (3) bekezdése a pénzbírság 
kiszabását teszi lehetové (BH1977. 156.). 



Viszontkereset indítására az alperes jogosult, a beavatkozónak erre lehetosége nincs. 
A fellebbezési [Pp. 247. §, Pp. 147. § (1)], a perújítási [Pp. 267. § (1), Pp. 268. §, PK 177. számú 
állásfoglalás], továbbá a felülvizsgálati eljárás során [Pp. 147. § (1)] viszontkeresettel élni nem lehet. 
A viszontkeresetre a már kifejtett eltérésekkel a kereset szabályai az irányadók. Ekként ha jogszabály az 
igényérvényesítést határidohöz köti, nincs mód a viszontkereset eloterjesztésére akkor sem, ha azt a fél az elso 
fokú ítélet meghozatalát megelozo tárgyalás berekesztése elott benyújtotta. 
A megtámadási jognak a törvényben megszabott határido után viszontkeresettel történo érvényesítése csak 
kifogásként veheto figyelembe, amely kizárólag a keresettel szemben való védekezést szolgálja, ezért 
eredményessége esetén legfeljebb a kereset elutasítására vezethet (BH1985. 346.). 
A bíróság az alperes által eloterjesztett - a Pp. 147. §-ának (1) bekezdésében irt fogalmi jegyeknek megfelelo - 
viszontkeresetnek "önálló kereseti igényként történo elbírálását" és már bírósághoz való áttételét nem 
rendelheti el (BH1988. 155.). 
Ha a viszontkereset az eljárást nem hátráltatja, azt a keresettel együttesen kell elbírálni. A kereset tárgyában 
csak akkor lehet külön ítéletet (részítéletet) hozni, ha annak a megalapozottsága tekintetében a viszontkereset 
elbírálása nélkül is dönteni lehet (BH1988. 46.). 
A viszontkereset elkülönítése folytán nem változik meg az eljáró bíróság illetékessége (BH1983. 41.). 
A viszontkeresetet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani ha 
- a Pp. 130. §-ában írt feltételek fennállnak. (Ilyenkor a Pp. 157. §-ának megfelelo alkalmazásával a 
viszontkereset tekintetében a per megszüntetésére is sor kerülhet); 
- a Pp. 147. §-ának (1) bekezdésében megkívánt különös feltételek nem állnak fenn; 
- azt az alperes a per elhúzása érdekében, késedelmesen terjesztette elo, 
Az e tárgyú határozat ellen külön fellebbezésnek van helye. Ezt, a Pp. 147. §-án alapuló elutasítás esetében 
korábban vitatott álláspontot foglalta el a Legfelsobb Bíróság, amikor a PKT 3/1975. számú állásfoglalásban 
kimondta, hogy 
"A viszontkeresetnek a Pp. 147. §-a alapján érdemi tárgyalás nélkül való elutasítása a viszontkereset 
tárgyában az eljárást befejezi. Az e tárgyban hozott végzés nem tekintheto az eljárás folyamán hozott 
végzésnek, ezért az ellen, a Pp. 233. §-ának (1) bekezdésében foglalt általános rendelkezés szerint, külön 
fellebbezésnek van helye." 
BH2003. 37. A perindítás hatályai a keresetnek illetoleg a viszontkeresetnek az ellenféllel való közlésével 
állanak be. Ebbol következoen a bíróságnak a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítania, ha 
megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt - akár 
ugyanazon bíróság, akár más bíróság elott - per van folyamatban [Pp. 128. §, 147. §, 130. § (1) bek. d) pont, 
157. § a) pont]. 
BH2001. 389. II. Ha a felperes keresetének elbírálására a magyar bíróságnak nincs joghatósága, és az azzal 
összefüggo jogviszonyból eredo viszontkereset elbírálására sincs joghatósága, a pert a viszontkereset 
tárgyában is meg kell szüntetni [Pp. 3. § (1) bek., 130. § (1) bek. a) pont, 147. § (1) bek., 157. § a) pont]. 
BH1999. 160. II. A másodfokú eljárásban viszontkereset eloterjersztésének nincs helye (Pp. 147. §). 
BH1998. 591. Öröklési szerzodés érvénytelenségének megállapítására irányuló perben a tényállás 
felderítésének szempontjai [Ptk. 200. § (2) bek., 202. §, 201. § (2) bek., 653. §, 655. § (1) bek., Pp. 147. §, PK 
85.]. 
BH1997. 542. A váltóadósnak kell bizonyítania, hogy a váltóért nem kapott ellenértéket, illetoleg hogy az 
alapjogviszony érvénytelen vagy megszunt, esetleg hogy váltójogi szempontból is beszámításra alkalmas 
követelése van, amelynek beszámításával a váltóból eredo követelés megszunt [Ptk. 296. § (2) bek., Pp. 147. § 
(1) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. 17. §]. 
BH1997. 485. II. A fellebbezésben viszonkereset nem terjesztheto elo [Pp. 147. § (1) bek., 215. §]. 
BH1997. 24. II. Az élettársi együttélésbol eredo vagyoni igények teljes köru rendezésének elvére tekintettel 
annak megállapításához, hogy egy vagyontárgy megszerzéséhez a felek mennyiben járultak hozzá a közös 
vagyonból, mennyiben használták fel ahhoz különvagyoni forrásaikat, és ehhez képest a valós tulajdoni 
arányok megegyeznek-e az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni illetoségekkel, viszonkereset nem 
szükséges, elegendo, ha arra az alperes ellenkérelmében hivatkozik [Pp. 147. § (1) bek.]. 
BH1996. 422. Tartozásátvállalás hiányában az engedményes az engedményezo tartozásáért csak az 
engedményezett összeg erejéig teheto felelossé [Ptk. 329. § (3) bek. 296. §, Pp. 147. § (1) bek.]. 
BH1995. 220. Adásvételi szerzodés érvénytelenségének megállapítása iránti perben a szerzodo felek 
elhalálozása után a jogutódok közötti jogi helyzet megítélése [Ptk. 653. §, Pp. 147. § (1) bek., 152. § (2) bek.]. 
BH1995. 162. III. A megszunt gmk által érvényesített viszontkeresetet a volt tagokkal szembeni per folytatása 
esetén újból elo kell terjeszteni. [Pp. 147. §]. 



BH1993. 533. Viszontkereset, a Polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek 1992. július 1-jétol történt 
módosulása folytán, a munkaügyi perben is eloterjesztheto [1992. évi XXII. tv. 212. § (5) bek., Pp. 147. §]. 
BH1992. 484. Perújítási eljárásban viszontkereset nem emelheto. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság az 
így eloterjesztett viszontkereset tárgyaláson kívüli érdemi elbírálásával [Pp. 147. § (1) bek., PK 177. sz., 
26/1990. (XI. 8.) AB h.]. 
BH1992. 471. Tájékoztatási kötelezettség, ha a jogvita a kiskorú gyermek perben állása nélkül nem döntheto 
el [Pp. 3. §, 130. § (1) bek. g) pont, 147. § a) pont, 1990. évi XCIII. tv. 58. § d) pont, 60. § (1) bek.]. 
BH1991. 361. Az eljárás lényeges szabályait sérti meg a bíróság, ha a viszontkeresetet érdemi tárgyalás 
nélkül azért utasítja el, mert az alperes a tárgyalásról távolmaradt, illetve az illeték lerovására vonatkozó 
kötelezettségének nem tett eleget [Pp. 95. § (1)-(2) bek., 147. § (1) bek., 252. § (2) bek.]. 
BH1989. 63. A Muvészeti Alap által indított perben az alperes viszontkeresetet emelhet. A viszontkereseti 
követelésben azonban csak a Muvészeti Alap által érvényesített igény jogosultját lehet marasztalni [43/1983. 
(XI. 20.) MT sz. r. 2. §. (3) bek., Pp 49. §. (4) bek., 125. §. (2) bek., 147. §. (1) bek.]. 
BH1988. 155. A bíróság az alperes által eloterjesztett - a Pp. 147. §-ának (1) bekezdésében irt fogalmi 
jegyeknek megfelelo - viszontkeresetnek "önálló kereseti igényként történo elbírálását" és más bírósághoz 
való áttételét nem rendelheti el [Pp. 147. §, 213. § (2) bek., 382. (1) bek.]. 
BH1988. 46. Ha a viszontkereset elbírálása az eljárást nem hátráltatja, azt a keresettel együttesen kell 
elbírálni; a kereset tárgyában csak akkor lehet külön ítélettel (részítélettel) dönteni, ha annak a 
megalapozottsága tekintetében a viszontkereset elbírálása nélkül is dönteni lehet [Pp. 147. §, 164. § (2) bek., 
213. § (1) és (2) bek., 382. § (1) bek.]. 
BH1987. 402. Jóhiszemu eljárás megítélése a perelhúzás tilalma szempontjából új jogi képviselo 
bekapcsolódásakor a beszámítási kifogás eloterjesztése esetén [Pp. 5. §, 147. § (1) bek., 204. PK]. 
BH1985. 346. II. A megtámadási jognak a törvényben megszabott határido után viszontkeresettel történo 
érvényesítése csak kifogásként veheto figyelembe, amely kizárólag a keresettel szemben való védekezést 
szolgálja, ezért eredményessége esetén legfeljebb a kereset elutasítására vezethet [Ptk. 236. § (3) bek., Pp. 
147. § (1) bek.]. 
BH1984. 355. II. Ha a másodfokú bíróság a fél ellenkérelmét az elso fokú bíróságtól eltéroen 
viszontkeresetnek tekinti, az elso fokú ítéletet hatályon kívül helyezi, és az elso fokú bíróságot új eljárásra 
utasítja abból a célból, hogy a viszontkereset elbírálásra kerüljön [Pp. 147. § (1) bek., 213. és 252. § ]. 
BH1983. 210. Fellebbezést az elsofokú bírósságnak csak olyan határozata ellen lehet benyújtani, amely az 
eljárás tárgyára vonatkozóan rendelkezést vagy megállapítást tartalmaz. Viszontkereset indításának a 
fellebbezési eljárásban nincs helye [Pp. 235. § (1) bek., 147. § (1) bek.]. 
BH1983. 41. A viszontkereset elkülönítése folytán nem változik meg az eljáró bíróság illetékessége [Pp. 147. 
§ (3) bek., 382. § (1) bek.]. 
BH1981. 213. II. Annak elhatárolása szempontjából, hogy a felek jogvitájának eldöntése az általános 
hatásköru vagy a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik-e, a viszontkeresettel érvényesíteni kívánt 
jellegének nincs jelentosége [Pp. 147. § (1) bek.]. 
BH1979. 208. A kisajátítási kártalanítással kapcsolatban a perindításra a jogszabályban meghatározott 
harmincnapos határido nem hosszabbodik meg azáltal, hogy ha valamelyik fél - a saját sérelmének orvoslása 
végett - az ellenérdeku fél ellen pert indit. A viszontkeresetet az alperes keresetének kell tekinteni, amelyre 
ugyanaz a harmincnapos perindítási határido vonatkozik, mint amelyet a jogszabály a keresetlevél 
benyújtására egységesen kötelezoen eloír. [Ptk. 172. § , 1976. évi 24. sz. tvr. 19. § (2) bek., Pp. 147. §]. 
BH1978. 124. Önmagában az a körülmény, hogy a követelésére már elozoleg hivatkozó fél a viszontkeresetét 
az elso tárgyaláson eloterjeszthette volna, még nem alapozza meg a viszontkeresetnek késedelem okából 
történo elutasítását [Pp. 147. § (1) bek.]. 
BH1977. 379. II. A házastársi vagyonközösség megszüntetése iránt indított perben a vagyonmérlegbe foglalt 
tételek egységes egészet alkotnak. Ebbol következoen az alperes javára viszontkereset nélkül is megállapítható 
a vagyonmérleg eredményeként mutatkozó összeg (Pp. 147. §). 
BH1977. 156. A viszontkereset nem tartozik a perbeli nyilatkozatoknak abba a körébe, amelynek késedelmes 
megtétele vagy elmulasztása esetén a Pp. 5. §-ának (3) bekezdése pénzbírság kiszabását teszi lehetové [Pp. 5. 
§ (3) bek., 147. § (1) bek.]. 

Egyezség 

148. § (1) A bíróság a per bármely szakában megkísérelheti, hogy a felek a jogvitát vagy a vitás kérdések egy 
részét egyezséggel rendezzék. 



(2) Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a bíróság azt végzéssel jóváhagyja, ellenkezo esetben pedig a 
jóváhagyást megtagadja, és az eljárást folytatja. 

(3) A bíróság által jóváhagyott egyezségnek ugyanaz a hatálya, mint a bírói ítéletnek; a jóváhagyó végzés ellen 
beadott fellebbezésnek az egyezség végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

PK 202. szám 

Amikor a felek úgy kötnek egyezséget, hogy a perköltség megállapítását a 
bíróságra bízzák, az ilyen tárgyú végzés ellen is helye van fellebbezésnek. 

A felek a jogvitájukat a bíróság elott egyezséggel rendezhetik. Erre lehetoségük van - a fenti szabály 
megfelelo alkalmazásával - a keresetlevél beadása elott, nem peres eljárásban, a Pp. 127. §-ának (2) 
bekezdése szerint eloterjesztett kérelem alapján, de bármikor a peres eljárás tartama alatt is. 
Az egyezség a felek egyezo akaratnyilvánítással létrejött megállapodása, azaz szerzodés, melyhez - ha azt a 
bíróság jóváhagyja - az ítélettel azonos joghatások fuzodnek. 
Egyezséget az adott jogvita alapját képezo jogviszony anyagi jogi jogosultja és kötelezettje köthet. Nincs 
azonban akadálya, hogy annak kapcsán olyan személy is jognyilatkozatot tegyen aki nem áll perben, de 
jogaival kötelezettségeivel a felek megállapodása összefügg. Így például ha a peres felek közös kiskorú 
gyermeküket az egyik nagyszülonél kívánják elhelyezni s errol egyezségben kívánnak rendelkezni, lehetoség 
van arra, hogy e perben nem álló személy az egyezség megkötése érdekében a bíróság elott a gyermek 
nevelését vállaló nyilatkozatot tegyen. A fél képviselo útján is köthet egyezséget. Az ügygondok azonban erre 
csak akkor jogosult, ha ezzel az általa képviselt felet nyilvánvaló károsodástól óvja meg (Pp. 74. §). 
Az egyezség kiterjedhet a perbe vitt igényt meghaladó jogosultságra és kötelezettségre is. Lehetoség van 
ugyanakkor arra is, hogy a felek csak a vitájuk egy részét rendezzék ily módon. A bírósági egyezség - ha az 
kiterjed a perben érvényesített valamennyi kereseti kérelemre - érdemben teljes egészében rendezi a felek 
perbe vitt jogviszonyát, és ha azt a bíróság jóváhagyja, az errol szóló végzés érdemi határozatnak minosül, 
amely egyben be is fejezi az elso fokú eljárást. A per érdemi befejezése pedig kizárja, hogy a bíróság a pert 
megszüntesse, a felek erre irányuló kérelmét nem lehet figyelembe venni (LB. P. törv. III. 20 795/1986. sz. 
jogeset). Ha az egyezség a perbeli kérelmeknek csak egy részét érinti (helyesen ilyenkor is egyezséget és nem 
"részegyezséget" kötnek a felek), úgy az eljárást a további igények tekintetében folytatni kell. 
Az egyezséget úgy kell megfogalmazni, hogy világos, értheto és végrehajtható legyen. Az egyezségbol 
egyértelmuen ki kell annak tunnie, hogy az egyezség jóváhagyása esetén mit kell majd ítélt dolognak tekinteni 
(BH1992. 485.). 
Perbeli egyezség csak a felek tárgyaláson elhangzott egyezo akaratnyilatkozata alapján jöhet létre. A bíróság 
nem hagyhat jóvá olyan egyezséget, amelyet a felek peren kívül kötöttek és azt okiratba foglalva benyújtották 
a bírósághoz jóváhagyás végett (LB Pf. III. 21 366/1992. számú jogeset). 
Egyezséget nemcsak az elso fokú eljárásban köthetnek a felek. Erre mód van a fellebbezési, a perújítási és a 
felülvizsgálati eljárás során is, de csak az adott jogorvoslati kérelem és ellenkérelem (csatlakozó fellebbezési, 
illetve felülvizsgálati kérelem) keretei között. 
Az egyezség csak akkor hagyható jóvá, ha az a jogszabályoknak megfelel. 
A jóváhagyásról való döntés során a bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy a megállapodás megfelel-e az 
anyagi és az eljárási jog szabályainak, ideértve a végrehajtás lehetoségeit is. Így nem hagyhat jóvá olyan 
egyezséget, amely kógens anyagi jogi szabályba, vagy a bíróság illetékességére, hatáskörére, a felek perbeli 
jog vagy cselekvoképességére vonatkozó szabályba ütközik. Ha a jogvita meghatározott személyek 
perbenállása nélkül nem döntheto el, perbeli részvételük nélkül egyezség sem kötheto. Nincs lehetoség arra 
sem, hogy ingatlan tulajdonjogát érinto perben az ingatlan-nyilvántartási kivonat mellozésével rendelkezzen a 
bíróság stb. 
A fentiekbol következoen: 
- Nincs helye az egyezség jóváhagyásának, ha az egyezséggel rendezni kívánt jogviszony semmis szerzodésen 
alapszik. 
- Az elidegenítési és terhelési tilalomba ütközo egyezséget nem lehet jóváhagyni. Ilyen esetben az egyezség 
jóváhagyása elott a tilalom jogosítottjának hozzájárulását be kell szerezni (BH1971. 6568.). 



- A közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó egyezséget a bíróság csak abban az esetben hagyhatja jóvá, ha 
az végrehajtható. Végrehajthatatlan az az egyezség, amelyben a felek arra kötelezik magukat, hogy a közös 
tulajdonban lévo ingatlant eladják és a vételárat megfelezik (BH1983. 120.). 
- Az egyezség a perben joghatályosan nem jön létre, és annak jóváhagyását meg kell tagadni, ha az 
egyezséget a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet felszámolója által meghatalmazott jogi képviselo 
helyett a felszámoló "helyi megbízottja" írja alá (BH1994. 214.). 
- Nem hagyható jóvá az az egyezség, amelyben az egyik fél - a jogszabály kijátszásának szándékával - azért 
vállalja magára az illetékfizetést, hogy az ot megilleto illetékmentességre tekintettel a bíróság az illeték 
kiszabását mellozze (BH1986. 338.). 
Elofordulhat, hogy a jóváhagyás törvényi feltételének meglétét illetoen a bíróságnak kétsége merül fel. 
Ilyenkor a felek meghallgatásával, s ha indokolt, bizonyítás útján oly mértékben kell feltárnia a tényállást, 
hogy az, az egyezség jóváhagyását kelloen megalapozza. Ekként például, ha a kölcsönszerzodés uzsorás 
voltára utaló körülmények észlelhetok, ezek tisztázása nélkül az egyezség jóváhagyása vagy megtagadása 
kérdésében nem lehet dönteni, hanem tisztázni kell elobb a kölcsönügylet valamennyi lényeges mozzanatát 
(BH1964. 4056.). 
Ha a fél perbeli magatartása arra enged következtetni, hogy elmeállapota olyan, amely a 
cselekvoképességének elvesztésére utal, a bíróság az egyezséget nem hagyhatja jóvá, mielott ezt a kérdést - 
esetleg orvosszakérto meghallgatásával - nem tisztázza megnyugtatóan (P. törv. II. 20 776/1970. sz. jogeset). 
Ha a bizonyításnak hivatalból nincs helye és a peres felek a bírósági felhívás ellenére arra nem tesznek 
indítványt, a jóváhagyást meg kell tagadni, s az ügyben az általános szabályok szerint kell dönteni. 
Ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy a felek a jogvita végérvényes lezárása érdekében a bizonytalan vagy 
csak a jövoben bekövetkezo kár viselésében is megállapodjanak (BH1996. 307.). Mód van arra is, hogy a 
teljesítést feltételtol függoen illetoleg vagylagosan határozzák meg, amennyiben ezt a per tárgya és az anyagi 
jogszabályok megengedik. 
A bíróság az egyezség jóváhagyásáról, illetve annak megtagadásáról végzéssel határoz. A felek által kötött 
egyezség esetén a bíróság döntése az egyezség jóváhagyására vagy annak megtagadására korlátozódik. A 
bíróság nem jogosult az egyezséget kiegészíteni, az egyezség feltételeit a jóváhagyó végzésben módosítani 
(BH1978. 342.). Arra azonban - amennyiben ezt a felek egyezo nyilatkozattal kérik - lehetosége van, sot 
köteles, hogy a jóváhagyó végzésben rendelkezzen a perköltség viselésérol. Az államnak járó illeték és az 
állam által elolegezett költség tekintetében pedig kérelem nélkül, hivatalból kell rendelkeznie [Pp. 78. §-ának 
(2)]. 
A bíróság a saját határozatához abban a perben, amelyben azt hozta, kötve van. Ezért az ítélete kihirdetése 
után a már berekesztett tárgyalást újból a felek kérelmére sem nyithatja meg, a felek perbeli egyezségének 
megkötésében nem muködhet közre és nem határozhat az egyezség jóváhagyásáról (BH1978. 528.). 
A jóváhagyott egyezség ugyanolyan hatályú, mint a bírói ítélet és fellebbezésre tekintet nélkül elozetesen 
végrehajtható. 
A jóváhagyást megtagadó végzés ellen a Pp. 233. §-ának (3) bekezdés b) pontja értelmében fellebbezésnek, a 
Pp. 270. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján pedig felülvizsgálati kérelemnek nincs helye. 
A jóváhagyott egyezséggel szemben azonban a fél fellebbezéssel, perújítással és felülvizsgálati kérelemmel is 
élhet. Az egyezségbol fakadó sérelem orvosolható azzal is, hogy a fél valamely megtámadási okra hivatkozva 
az egyezség érvénytelenségének megállapítása érdekében keresettel él. 
Amikor a felek úgy kötnek egyezséget, hogy a perköltség megállapítását a bíróságra bízzák, az ilyen tárgyú 
végzés ellen is helye van fellebbezésnek (PK 202. számú állásfoglalás). 
Az illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. törvény hatályos rendelkezései értelmében egyezségkötés esetén a peres 
feleket illetékkedvezmény illeti meg. Amennyiben az egyezség megkötésére már az elso tárgyaláson sor került, 
a peres eljárás illetékének csupán 10%-át kell megfizetniük. Az ezt követoen létrejött egyezség az 
illetékfizetési kötelezettséget 50%-ra mérsékli [1990. évi XCIII. törvény 58. § (1) d), (3)]. 
BH2000. 505. A bírósági meghagyással szembeni szabályos ellentmondás hiányában - pl. az illetéklerovás 
hiánya esetén - nem a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának, illetoleg a per megszüntetésének, 
hanem a Pp. 95. §-a (2) bekezdése alkalmazásának van helye [Pp. 86. § (2) bek., 95. § (2) bek., 130. § (1) bek. 
j) pont, 136/A. § (1)-(2) bek., 148. §, 157. § a) pont, 270. § (2) bek.]. 
BH1997. 453. A csodegyezség nem minosül ún. bírói egyezségnek. A bírói gyakorlat ezt nem peres eljárásban 
kötött polgári jogi egyezségnek minosíti [1991. évi IL. tv. 18. §, Pp. 148. §, Ptk. 240. §]. 
BH1996. 307. II. Nincs akadálya annak, hogy a felek a jogvita végérvényes lezárása érdekében a bizonytalan 
vagy csak a jövoben bekövetkezo kár viselésében is megállapodjanak [Pp. 148. § (1) bek., 215. §]. 



BH1996. 42. A fellebbezést elutasító jogeros végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 130. §, 148. §, 
157. §, 237. §, 270. § (2) bek., 271. § (1) bek., a) pont]. 
BH1995. 166. Nincs helye felülvizsgálatnak a fellebbezés hivatalból való elutasítása folytán elsofokon 
jogerore emelkedett egyezséget jóváhagyó végzés ellen [Pp. 3. § (1) bek., 148. § (2) bek., 228. § (2) bek., 237. 
§, 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1994. 274. Az egyezség jóváhagyását megtagadó végzés ellen felülvizsgálati kérelemnek nincs helye [Pp. 
148. §, 270. § (1)-(2) bek.). 
BH1994. 257. Nincs helye felülvizsgálatnak az elsofokon jogerore emelkedett ítélet, az igazolási kérelmet és a 
fellebbezést elutasító jogeros végzés ellen [Pp. 109. § (2) bek., 130. §, 148. §, 157. §, 237. §, 270. § (1) és (2) 
bek., 271. § (1) bek. a) pont]. 
BH1994. 214. Az egyezség a perben joghatályosan nem jön létre, és annak jóváhagyását meg kell tagadni, ha 
az egyezséget a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet felszámolója által meghatalmazott jogi képviselo 
helyett a felszámoló "helyi megbízottja" írja alá [1991. évi IL. tv. (Csftv.) 38. § (3) bek.), Pp. 70. § (2) bek., 
148. § (2) bek.). 
BH1994. 100. I. A fellebbezési jogról való lemondás hatályosulásának feltételei [Pp. 148. § (3) bek., 228. § 
(2) bek.]. 
BH1993. 504. Fellebbezéssel nem támadott egyezséget jóváhagyó jogeros végzés ellen nincs helye 
felülvizsgálatnak [Pp. 148. §, 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1993. 364. Az egyezség jóváhagyása elott vizsgálni kell a jóváhagyás feltételeit, beleértve a végrehajtási 
lehetoségeket is [Pp. 148. § (2) bek.]. 
BH1993. 322. Csodegyezség esetén a bíróság nem hoz egyezséget jóváhagyó végzést, hanem ha a 
csodegyezség alaki és tartalmi szempontból megfelelo volt, akkor a csodeljárást befejezetté nyilvánítja, 
ellenkezo esetben azt megtagadja [Ptk. 240. § (1) bek., Pp. 148. § (2) bek., 233. § (1) bek., 1991. évi IL. tv. 3. 
§ c) pont, 6. § (2) bek., 17. §, 18. § (1) bek., 19. § (2) és (4) bek.]. 
BH1993. 176. Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás tárgyában kötött bírósági egyezség jóváhagyása elott 
vizsgálandó körülmények [Pp. 148. § (2) bek., 157. § (1) bek., 229. § (2) bek., Csjt. 76. § (1) bek., 92. § (4) 
bek., 96. § (2) bek.]. 
BH1992. 586. A házasság egyezo akaratnyilvánításon alapuló felbontásának törvényi feltételeként jelentkezo 
egyezség jóváhagyásának szempontjai [Csjt. 18. § (2) bek., Pp. 148. § (2) bek.]. 
BH1992. 485. Az egyezségbol egyértelmuen ki kell annak tunnie, hogy az egyezség jóváhagyása esetén mit 
kell majd ítélt dolognak tekinteni. Ezért más per adataira vonatkozó megállapodás egyezségként nem 
hagyható jóvá [Pp. 148. § (2) bek., 384. §]. 
BH1992. 466. A volt házastársi közös lakás rendezésére irányuló tervezett bírói egyezséggel kapcsolatos 
tájékoztatási kötelezettség szempontjai [Csjt. 31/B § (3) bek., 31/C § (3) bek., Pp. 3. §, 148. § (2) bek., 1/1971. 
(II. 18.) Korm. r. 15. §, 118. § (2) bek., 120. § (1) bek. d) pont, 1/1971. (II. 8.) ÉVM r. 28. § b) pont]. 
BH1992. 253. Pénztartozás késedelmes megfizetésének esetére a késedelmi kamaton felül kötbér érvényesen 
nem kötheto ki, ezért a bíróság a felek ilyen tartalmú egyezséget nem hagyhatja jóvá [Pp. 148. § (2) bek., Ptk. 
247. § (2) bek., 301. §]. 
BH1992. 252. A volt házastársak tervezett egyezségkötésének irányadó tájékoztatási kötelezettség [Pp. 3. § 
(1) bek., 148. § (2) bek., Csjt. 31/C. § (2) bek.]. 
BH1992. 178. A bíróság elott a közös tulajdon megszüntetése tárgyában kötött egyezség 
végrehajthatóságával kapcsolatban a bíróságot tájékoztatási kötelezettség terheli [Pp. 3. §, 148. §, Ptk. 148. 
§]. 
BH1991. 458. Az egyezség jóváhagyásának alapjául a kereseti kérelem jogcíme az irányadó abban a körben, 
hogy a perbe vitt igény fotárgya tekintetében tett egyezségi ajánlat mennyiben felel meg az érvényben lévo 
rendelkezéseknek és a felek méltányos érdekeinek [Pp. 148. §]. - Az ezeknek meg nem felelo egyezség 
jóváhagyása törvénysérto [Pp. 148. § (2) bek.]. 
BH1991. 437. Gyermektartásdíj-fizetési kötelezettség helyett vagyontárgy átruházására irányuló bírói 
egyezség jóváhagyásának szempontjai [Pp. 148. § (2) bek., PK. 106. sz.]. 
BH1990. 473. I. Csak elozetes bírói határozat esetén van a bíróságnak hatásköre - két éven belül - a 
kapcsolattartás kérdésében az utólagos rendezésre [Csjt. 92. § (4) és (5) bek., Pp. 148. § (2) bek.]. 
BH1990. 380. Gyermektartásdíjról vagyoni érték átruházása fejében történo lemondásnál vizsgálandó 
szempontok [Pp. 148. § (2) bek., PK 106. sz.]. 
BH1989. 502. A munkaügyi bíróságnak meg kell tagadnia az olyan egyezség jóváhagyását, amely 
nyilvánvalóan nem felel meg a dolgozó méltányos érdekeinek. Ilyennek tekintheto az olyan egyezségi ajánlat, 



amelyben a munkáltató a dolgozó megalapozottnak tuno követelése felénél kisebb összeg megfizetését vállalja 
[Pp. 148. § (2) bek.]. 
BH1989. 284. A bíróság a felek egyezséget csak akkor hagyhatja jóvá, ha a perköltség mikénti viselésében a 
felek megállapodtak, vagy közösen kérték, hogy ebben a kérdésben a bíróság döntsön. Lényeges eljárási 
szabályt sért a bíróság a fentieknek meg nem felelo egyezség jóváhagyásával [Pp. 78. § (2) bek., 148. § (3) 
bek., 213. § (1) bek., 384. §, 6/1986. (VI. 26.) IM sz. r. 13. § (3) bek.]. 
BH1989. 107. II. A gyermektartásdíj beszámítása a lakáshasználati jog ellenértékének törlesztésébe a 
jogosult gyermekek tartását nem sértheti [Pp. 148. § (2) bek.]. A peres felek 1970. december 12-én kötöttek 
házasságot. Házasságukból Andrea és Annamária nevu gyermekek születtek. A felperes jóváhagyott 
egyezségben a gyermekek után tartásdíj fizetését vállalta. 
BH1989. 106. A lakáshasználati jog ellenértéke szempontjából közömbös, hogy a volt házastársi közös lakást 
a munkáltató kikötéssel biztosította a házastársaknak. Ez a belso viszonyt nem érinti. [1/1971. (II. 8.) ÉVM sz. 
r. 42. §, Csjt 31/A., 31/C. §-ok, Pp 3. § és 148. § (2) bek.]. 
BH1989. 18. I. Az egyezség jóváhagyásához szükséges feltételek fennállását a bíróságnak különös gonddal 
kell vizsgálnia akkor, ha a felek megállapodása közös kiskorú gyermekeik sorsát is érinti [Pp. 148. § (2) 
bek.]. 
BH1988. 370. A szavatossági igény meghatározott módon való teljesítésére kötött egyezség jóváhagyása nem 
sérelmezheto csupán azon az alapon, hogy a jogosult utóbb másféle szavatossági igényt kíván érvényesíteni 
[Pp. 148. § (3) bek.]. 
BH1986. 375. A felek közös akaratnyilvánítással a szerzodésnek bíróság által megállapított feltételeit is 
bármikor módosíthatják [Ptk. 240. §, Pp. 148. § (2) bek.]. 
BH1986. 338. Nem hagyható jóvá az az egyezség, amelyben az egyik fél - a jogszabály kijátszásának 
szándékával - azért vállalja magára az illetékfizetést, hogy az ot megilleto illetékmentességre tekintettel a 
bíróság az illeték kiszabását mellozze [Ptk. 200. § (2) bek., Pp. 148. § (2) bek.]. 
BH1986. 193. A gyermektartásdíj fizetési kötelezettség körében a bíróságnak hivatalból is kötelessége 
mindenkor annak vizsgálata, vajon megfeleloen biztosítva van-e a kiskorú gyermek tartása. A bíróság nem 
hagyhatja jóvá a felek a munkaviszonyban nem álló, jövedelemmel még nem rendelkezo 15 éves gyermek 
tartása végett terhelo fizetési kötelezettség megszüntetésére kötött egyezséget [Pp. 148. § (2) bek., 3. § (1) 
bek., Csjt. 60. § (1) bek.]. 
BH1986. 66. I. A közjegyzo a kötelesrészre jogosult és a végrendeleti örökös között a köteles rész pénzben 
történo kiadására vonatkozóan létrejött egyezséget akkor hagyhatja jóvá, ha a felek az összeget is 
meghatározták [6/1958. (VII. 4.) IM sz. r. (He.) 58. § (3) bek., Pp. 148. §]. 
BH1985. 236. A lakáskiürítés iránt indított perben a bíróság nem hagyhatja jóvá azt az egyezséget, amelyben 
az alperes olyan lakásba való kiköltözését vállalja, amellyel nem rendelkezik. Az ilyen egyezség 
végrehajthatósága nagy mértékben bizonytalan, igy nem felel meg sem a jogszabályoknak, sem pedig a felek 
méltányos érdekeinek. [Pp. 148. § (2) bek.]. 
BH1984. 469. A munkaügyi bíróság elott üzemi balesetbol eredo kár megtérítése iránt indított perben a felek 
egyezséget köthetnek, a munkaügyi bíróságnak azonban az egyezség jóváhagyása elott vizsgálnia kell, hogy 
az egyezség megfelel-e a jogszabályoknak és a felek méltányos érdekeinek [1967. évi II. törvény 62. §, Pp. 
148. § (2) bek., MK 31. sz.]. 
BH1983. 361. I. A nyugdíj mint társadalombiztosítási ellátás engedményezése tárgyában kötött egyezséget a 
bíróság nem hagyhatja jóvá [Pp. 148. § (2) bek., Ptk. 328. § (2) bek., 1975. évi II. tv. 102. § (1) bek.]. 
BH1983. 197. A bíróság a házastársaknak azt az egyezséget, amelyben a kötelezett a gyermektartást 
vagyontárgy átadásával kívánja teljesíteni, csak akkor hagyhatja jóvá, ha az megfelel a gyermek érdekének is 
[Ptk. 19. § (2) bek., Csjt. 65. §, Pp. 148. § (2) bek., PK. 135. sz.]. 
BH1983. 122. A bíróság nem hagyhatja jóvá a gyermekelhelyezés tárgyában kötött azt az egyezséget, amely a 
gyermek érdekeivel ellentétes. Ha a szülo a nála elhelyezésre kerülo gyermekkel együtt külföldre kíván 
kivándorolni, az egyezség jóváhagyásához a tényállás felderítése szükséges abban a vonatkozásban is, hogy a 
szülo személye biztosítékot nyújt-e arra, hogy a gyermek gondozása és nevelése nála a jövoben is biztosított 
lesz [Pp. 148. § (2) bek., Csjt. 76. §, 17. sz. Irányelv]. 
BH1983. 120. III. A közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó egyezséget a bíróság csak abban esetben 
hagyhatja jóvá, ha az végrehajtható. Végrehajthatatlan az az egyezség, amelyben a felek arra kötelezik 
magukat, hogy a közös tulajdonban lévo ingatlant eladják és a vételárat megfelezik [Pp. 148. § (2) bek.]. 
BH1983. 75. I. A gyermek tartására szolgáló végrehajtás megszüntetése tárgyában kötött egyezséget a 
bíróság akkor hagyhatja jóvá, ha a megszüntetés az adott idoben és körülmények között nem sérti - a tartásdíj 



célkötelmi jellegébol következoen - a kiskorú gyermek méltányos érdekeit [Pp. 148. § (2) bek., 1979. évi 18. 
tvr. 45. §]. 
BH1983. 25. II. Nincs helye az egyezség jóváhagyásának, ha az egyezséget rendezni kívánt jogviszony semmis 
szerzodésen alapszik [Pp. 148. § (2) bek., Ptk. 200. § (1) bek., Ptké. 32. § (1) bek.]. 
BH1982. 511. Nem hagyható jóvá az az egyezség, amely szerint a lakás elhagyására kötelezettséget vállaló 
volt házastársnak a bérlotársi jogviszonya a kárpótlásnak részletekben történo kifizetéséig továbbra is 
fennmarad [1/1971. (II. 8.) Korm. sz. r. 99. § (2) bek., Pp. 148. § (2) bek.]. 
BH1982. 378. Házassági bontóperben kötött olyan egyezség, amelyben az egyik házastárs vállalja, hogy a 
közös lakásból más lakás biztosítása nélkül kiköltözik, csak akkor hagyható jóvá, ha a bíróság tisztázza azt is, 
hogy a lakás kiürítését vállaló házastárs e kötelezettségének miként tud eleget tenni, hová fog költözni. Az 
egyezséget jóváhagyó végzésben a bíróságnak meg kell állapítania, hogy a lakásban jogcím nélkül tartózkodó 
személy a lakásrendelet alapján tarthat-e igényt elhelyezésére, ha igen, milyenre [Pp. 148. § (2) bek., Csjt. 
18. § (1) bek., 1/1971. (II. 8.) Korm. sz. r. 125. §, 9. sz. Irányelv 4) pont, PK 386. sz.]. 
BH1982. 242. II. A volt közös lakás tekintetében kötött egyezség sértheti a fél méltányos érdekét, ha a bíróság 
nem tisztázza, hogy a gyermekes szülo milyen indokok alapján mond le elhelyezési igény nélkül annak további 
használatáról [Csjt. 31. § (6) bek., Pp. 148. § (2) bek., 1/1971. (II. 8.) Korm. sz. r. 125. §, PK 391. sz.]. 
BH1982. 144. Ha a kötelezett a gyermektartásdíj általános mértékét meghaladó összegben vállalja a tartás 
megfizetését, a bíróságnak az egyezség jóváhagyása elott vizsgálnia kell, hogy ez a vállalás a gyermek 
szükségletei érdekében indokolt-e, vagy kötelezett csupán harmadik személy igényének kielégítési alapját 
kívánja elvonni [12/1974. (V. 14.) MT sz. r., Ptk. 203. § (1) bek., Pp. 148. §, 1979. évi 18. tvr. 151. § (2) bek., 
105. és 106. §]. 
BH1982. 10. Lakás kiürítése tárgyában létrejött egyezség nem hagyható jóvá, ha az nem tartalmazza azt, 
hogy a kiürítésre kötelezettséget vállaló tarthat-e, illetoleg milyen elhelyezésre tarthat igényt [Pp. 148. § (2) 
bek., 1/1971. (II. 1.) Korm. sz. r. 125. §]. 
BH1981. 207. Ha a késedelemben levo fél a bíróság által megállapított határidot elmulasztotta, nem újabb 
póthatárido megállapítási pernek, hanem végrehajtási eljárásnak van helye [Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 148. 
§ (3) bek., 1979. évi 18. sz. tvr. 9., 10. §, 103. § (1) bek.]. 
BH1981. 68. I. A bíróság a házasság felbontása iránt indított perben nem hagyhatja jóvá azt az egyezséget, 
amely az egyik félre nyilvánvalóan hátrányos [Pp. 148. §. (2) bek., Csjt. 18. §, 9. sz Irányelv 4. pont, PK 391. 
sz.] 
BH1981. 61. A haszonélvezeti jog korlátozásában, illetoleg megszüntetésében a felek a haszonélvezeti jog 
megváltásának keretein kívül is megállapodhatnak [Ptk. 616. § Pp. 148. § (2) bek.]. 
BH1980. 411. A munkaügyi bíróság az egyezséget csak akkor hagyhatja jóvá, ha meggyozodött arról, hogy az 
megfelel a jogszabályoknak és a felek méltányos érdekeinek. E feltételek fennállását a bíróságnak az egyezség 
jóváhagyását megelozoen - ha szükséges bizonyítás felvételével tisztáznia kell [Pp. 3. § (1) bek., 4., 148. §, 
2/1964. (IV. 3.) Müm sz. r. 9. § (1) bek., MK 67. sz.]. 
BH1980. 401. Ha kétséges, hogy a felek által megkötött egyezség nem sérti-e valamelyikük méltányos érdekét, 
a bíróságnak az egyezség jóváhagyásában való határozathozatal elott ezt tisztáznia kell [Pp. 148. § (2) bek.]. 
BH1980. 291. Tartási szerzodés megszüntetése iránti perben a felek egyezséget a bíróság csak a teljes 
tényállás felderítése után hagyhatja jóvá. Ezért részletekbe menoen tisztázni kell, hogy az államigazgatási 
hatóság által jóváhagyott szerzodés tartalmával szemben milyen elozmények vezettek a perléshez. Igy 
különösen vizsgálni kell, hogy az eltartó lakáshasználatának jogcíme végül is milyen okból szunik meg [Pp. 
148. § 2. bek., Ptk. 589. § (2) bek., 1/1971. (II. 8.) Korm. sz. r. 120. §]. 
BH1980. 148. II. A bíróság csak az olyan egyezséget hagyhatja jóvá, amely a jogszabályoknak és a felek 
méltányos érdekeinek egyaránt megfelel. A jogról való olyan lemondást, amely a fél méltányos érdekeivel 
nyilvánvalóan ellentétben áll, a bíróság nem köteles figyelembe venni [Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 148. § (2) bek., 
1967. évi II. törvény 62. §, MK 31. sz.]. 
BH1978. 528. A bíróság a saját határozatához abban a perben, amelyben azt hozta, kötve van; ezért az ítélete 
kihirdetése után a már berekesztett tárgyalást újból a felek kérelmére sem nyithatja meg, a felek perbeli 
egyezségének megkötésében nem muködhet közre és nem határozhat az egyezség jóváhagyásáról [Pp. 227. § 
(1) bek., 148. § (2) bek.]. 
BH1978. 342. A felek által kötött egyezség esetében a bíróság döntése az egyezség jóváhagyására vagy a 
jóváhagyás megtagadására korlátozódik. A bíróság nem jogosult az egyezséget kiegészíteni, az egyezség 
feltételeit a jóváhagyó végzésében módosítani [Pp. 148. § (2) bek.]. 
BH1978. 25. A házastársaknak a házassági bontóperben kötött olyan tartalmú egyezségét, amely szerint az 
egész lakás kizárólagos használatára az egyik házastárs lesz jogosult, a másik házastárs elhelyezésérol pedig 



- jóhiszemusége folytán - a lakásügyi hatóság köteles gondoskodni, a bíróság nem hagyhatja jóvá. - Annak 
nincs akadálya, hogy jóváhagyó végzésében a bíróság mondja ki azt, hogy a távozásra kötelezett házastárs 
elhelyezésérol a lakásügyi hatóság köteles gondoskodni, de csak akkor, ha a tényállás felderítése után 
meggyozodik arról, hogy az egyezség megfelel a jogszabályoknak és a felek méltányos érdekeinek [Csjt. 18. § 
(1) bek., Pp. 148. § (2) bek.]. 
BH1978. 24. I. A bíróság a házastársaknak a lakás használata tekintetében kötött egyezségét nem hagyhatja 
jóvá annak tisztázása nélkül, hogy miért mond le kárpótlás nélkül a gyermekét a jövoben egyedül nevelo fél a 
volt közös lakáson fennálló bérleti jogviszonyáról [Csjt. 18. § (1) bek., 31. § (6) bek., Pp. 148. § (2) bek.]. 
BH1978. 24. II. A házastársak a házasság felbontásával kapcsolatos egyezségükben a lakáshasználatot 
illetoen joghatályosan nem rendelkezhetnek akként, hogy egyikük vagy másikuk elhelyezésérol a lakásügyi 
hatóság köteles gondoskodni. - Elvileg nincs akadálya annak, hogy a bíróság ilyen rendelkezéssel hagyja jóvá 
a felek egyezségét, így azonban csak akkor rendelkezhet, ha az eljárás adatai szerint az alapul szolgáló 
tényállás kelloen felderített. [Pp. 148. § (2) bek. 1/1971. (II. 8.) Korm. sz. r. 118. § (2) bek., 120. § (1) bek. d) 
pont, 123. § (1) bek., 125. §] 
BH1977. 552. II. A jogról való lemondást, ha az a fél méltányos érdekeivel ellentétben áll a bíróság nem 
köteles figyelembe venni, ez esetben az egyezség jóváhagyása törvénysérto (Pp. 4. és 148. §). 
BH1977. 281. Nem hagyható jóvá az olyan egyezség, amely - a per adataiból következtetve - sérti bármelyik 
peres fél méltányos érdekét [Pp. 148. § (2) bek.] 
BH1977. 193. Az önkényes lakásfoglalót a bíróság a lakás haladéktalan kiürítésére kötelezi, ezért nem 
hagyható jóvá az olyan egyezség, amelyben a kötelezett elismeri, hogy rosszhiszemu jogcím nélküli 
lakáshasználó [1/1971. (II. 8.) Korm. sz. r. 123. § (1) bek. a) pont, 124. § Pp. 148. § (2) bek.]. 
BH1977. 143. II. Közös tulajdon megszüntetése iránt történo perindítás esetében a haszonélvezot is perbe kell 
vonni [Pp. 146. § (2) bek., 148. § (2) bek. PK 10. sz.]. 
BH1977. 129. III. Kifejezett munkajogi rendelkezés nemlétében a hiány megtérítésére kötelezett dolgozótól 
másik dolgozó nem vállalhatja át a hiány megtérítését, és a munkaügyi bíróság a tartozásátvállaláshoz 
hozzájárulás tárgyában kötött egyezséget nem hagyhatja jóvá [Pp. 148. § (2) bek., MK 28. sz.]. 

Elkülönítés, egyesítés, áttétel 

149. § (1) A bíróság, ha az ügy eldöntése érdekében célszerunek látja, elrendelheti, hogy a perben érvényesített 
egyes követelések vagy a megosztható követelések egyes részei, valamint általában a perben eldöntheto egyes vitás 
kérdések elkülönítve kerüljenek tárgyalásra. 

(2) A bíróság együttes tárgyalás és eldöntés végett elrendelheti az elotte folyamatban levo olyan perek egyesítését, 
amelyeknek tárgya egymással összefügg. 

PK 178. szám 

A bíróság az elotte folyó perek egyesítését hivatalból még a felek ellenkezése 
esetén is elrendelheti, ha annak törvényes feltételei fennállnak [Pp. 149. § (2) 
bek.]. 

KK 9. szám 

II. Ha az ellenérdeku felek mindegyike keresetet indít a közigazgatási 
határozat felülvizsgálata iránt, indokolt a perek egyesítése [Pp. 149. § (2) 
bekezdés]. 

III. A kisajátítás tárgyában hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata 
iránti perekben - amennyiben a határozatot mind a tulajdonos, mind a 



kisajátítást kéro keresettel támadja - a tulajdonos által indított perhez kell 
egyesíteni a kisajátítást kéro által indított pert. 

Nincs akadálya annak, hogy a bíróság a jogvitát egy perben döntse el. 

(3) A gazdálkodó szervezetek egymás közötti pereiben az azonos hatásköru helyi bíróságok elott folyamatban lévo 
perek egyesítésének is helye van; a megyei (fovárosi) bíróság az elotte indított perhez a területén muködo helyi 
bíróság elott folyamatban lévo pert is egyesítheti. Ha az egyesítést több, azonos hatásköru helyi bíróság is elrendelte, 
a továbbiakban az jár el, amely az egyesítésrol korábban határozott. 

GK 60. szám 

I. Ha az alperes - gazdálkodó szervezetek egymás elleni pereiben - a vele 
szemben felelos harmadik személy ellen keresetet indít, a bíróság - együttes 
tárgyalás és eldöntés végett - elrendelheti az alperes ellen és az alperes által a 
vele szemben felelos harmadik személy ellen indított perek egyesítését akkor 
is, ha a perek különbözo, azonos hatásköru helyi bíróságok elott vannak 
folyamatban. A megyei (fovárosi) bíróság az elotte indított perhez a területén 
muködo helyi bíróság elott folyamatban levo pert is egyesítheti. 

II. A bíróság a perek egyesítését hivatalból, a felek kérelmeire tekintet nélkül 
rendeli el, és a perek egyesítésének elrendelését akkor is mellozheti, ha az 
egyesítést a felek kérik. Az egyesítés elrendelésérol való döntés során a 
bíróságnak mérlegelnie kell az ügy összes körülményeit. 

A bíróság az elkülönítésrol vagy az egyesítésrol célszeruségi, pergazdaságossági szempontok 
figyelembevételével az eljárás folyamán bármikor jogosult dönteni. 
- Ha például úgy találja, hogy a viszontkeresetnek a keresettel való együttes tárgyalása nem célszeru, nem új 
kereset beadására való felhívásnak, hanem a viszontkereset elkülönített tárgyalásának van helye (BH1978. 
492.). 
- Ha az ellenérdeku felek mindegyike keresetet indít a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt, indokolt a 
perek egyesítése. (KK 9. számú állásfoglalás II.). 
Az egyesítésrol, elkülönítésrol a bíróság belátása szerint határozhat. 
- E tárgyú döntés meghozatalára tehát akkor sem köteles, ha a felek az elkülönítés, illetve egyesítés iránt 
kérelemmel éltek. Ennek megfeleloen mondta ki a Legfelsobb Bíróság a BH1987. 373. számú jogesetben, hogy 
a bíróságnak nem kötelessége az egymástól függetlenül tárgyalható pereket egyesíteni. 
- Az egyesítést vagy elkülönítést a felek tiltakozása sem akadályozza. A bíróság az elotte folyó perek 
egyesítését hivatalból még a felek ellenkezése esetén is elrendelheti, ha annak törvényes feltételei fennállnak 
(PK 78. számú állásfoglalás). 
Az elkülönítéssel nem keletkezik új ügy. Az csak azzal a hatással jár, hogy a döntésre váró vitás kérdéseket 
ugyanannak a pernek a keretein belül, de idoben elkülönítetten tárgyalja a bíróság. 
Az elkülönített rész más bírósághoz való áttétele ezért, a pertárgy értékére való hivatkozással nem rendelheto 
el (BH1995. 302. számú jogeset). 
A bíróság csak az elotte folyamatban lévo perek egyesítésérol dönthet. Az egyesítésre tehát kizárólag akkor 
van mód, ha az egyesítendo ügyek ugyanazon bíróság elott vannak folyamatban. Ilyenkor az egyesített ügyek 
iratait a legkorábban érkezett ("az alacsonyabb ügyszámú") ügy irataihoz kell egyesíteni [123/1973. (IK 
1974. 1.) IM utasítás 58. § (1)]. Ezzel adott esetben ellentétes állásfoglalást tartalmaz a Legfelsobb Bíróság 
Közigazgatási Kollégiumának 9. számú állásfoglalása a III. pontban, amikor kimondja, hogy a kisajátítás 
tárgyában hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perekben - amennyiben a határozatot mind a 



tulajdonos, mind a kisajátítást kéro keresettel támadja - a tulajdonos által indított perhez kell egyesíteni a 
kisajátítást kéro által indított pert. 
A gazdálkodó szervezetek egymás közötti pereiben - a fenti szabály alól kivételként - lehetoség van az 
egyesítésre akkor is 
- ha az egyesítendo ügyek azonos hatásköru helyi bíróságok elott vannak folyamatban, 
- a megyei bíróság pedig arra is jogosult, hogy a területén lévo helyi bíróságok bármelyike elott folyó jogvitát 
a saját ügyéhez egyesítse. 
Így amikor az alperes - gazdálkodó szervezetek egymás elleni pereiben - a vele szemben felelos harmadik 
személy ellen keresetet indít, a bíróság - az együttes tárgyalás és eldöntés végett - elrendelheti az alperes 
ellen és az alperes által a vele szemben felelos harmadik személy ellen indított perek egyesítését akkor is, ha a 
perek különbözo, azonos hatásköru helyi bíróságok elott vannak folyamatban... Az egyesítés elrendelésérol 
való döntés során a bíróságnak mérlegelnie kell az ügy összes körülményeit (GK 60. számú állásfoglalás). 
Ha az egy perben összekapcsolható keresetek körét jogszabály határozza meg (például személyi állapotra 
vonatkozó perek), ezt az egyesítés elrendelésekor is figyelembe kell venni. 
Egyesítés esetén, a hatáskör szempontjából a per tárgyának értékét perenként elkülönítve kell vizsgálni. Az 
egyesítés tehát a bíróság hatáskörére nem hat ki. 
A bíróság az egyesítés, elkülönítés elrendelésérol, illetve mellozésérol végzéssel határoz, mely ellen a Pp. 233. 
§-ának (3) bekezdés b) pontjából következoen nincs helye fellebbezésnek. 
BH2003. 508. Bankok számlavezetéssel kapcsolatos jogellenes magatartásai alapján kártérítési felelosség 
megállapítása [Ptk. 318. §, 339. § (1) bek., 344. § (1) bek., 350. § (3) bek., 1991. évi IL. tv. 34. § (2) bek., 
1997. évi CXLIV. tv. 30. § (2) bek., 1997. évi CXLV. tv. 17. § (1) bek., 18. § (1) bek., 32. § (2) bek., 39/1984. 
(XI. 5.) MT r. 2/C. § (1) és (4) bek., 265/1997. (XII. 21.) Korm. r. 9. § (1) bek., 14. § (9) bek., 13/1989. (XII. 
16.) IM r. 13. § (2) bek., 6/1997. (MK. 61.) MNB rendelkezés 4. §, Pp. 149. §, 233. § (3) bek.]. 
BH2003. 421. A bíróság az elotte ugyanazon adós ellen különbözo hitelezok kérelmére indult felszámolási 
eljárásokat nem köteles egyesíteni. Az egyesítés csak lehetoség. Ha a bíróság egy hitelezo kérelmére az adós 
felszámolását jogerosen elrendeli, a további eljárásokat meg kell szüntetni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 
1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. 6. § (2) bek., 27. § (2) bek. a)-c) pontjai, Pp. 130. § (1) 
bek. d) pont, 149. § (2) bek., 157. § a) pont, 229. §, 123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás]. 
BH2001. 287. I. Az alperes a perben nem álló harmadik személlyel szemben viszontkeresetet nem terjeszthet 
elo. Az ilyen keresetet új ügyszám alatt lajstromozandó kezdo iratnak, új keresetlevélnek kell tekinteni [Pp. 3. 
§ (1) bek., 149. § (1) bek.]. 
BH2000. 520. A menekültügyi eljárásban a menekültkénti elismerés feltételeinek a külföldit terhelo 
bizonyítása vagy azok valószínusítése; a megtagadás okát a menekültügyi hatóságnak indokolnia kell, de a 
feltétel hiányainak bizonyítási kötelezettsége nem terheli [1997. évi CXXXIX. tv. 2. § a) pont, 3. § (1) bek., 
24/1998. (II. 18.) Korm. r. 16. § (1) bek. a) pont, 1957. évi IV. tv. (Áe.) 26. §, Pp. 149. § (2) bek.]. 
BH2000. 498. II. A kizárt tag által a kizárásáról szóló taggyulési határozat hatályon kívül helyezése 
érdekében indított eljárásban a perek egyesítésére vonatkozó kérelem tárgyában a bíróságnak diszkrecionális 
joga van. A kérelem elutasítása nem jelent eljárásjogi szabálysértést [Pp. 149. § (1)-(3) bek.]. 
BH1998. 192. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha - az elotte folyamatban lévo olyan perek 
egyesítésérol, amelyeknek tárgya egymással összefügg, nem végzéssel határoz [Pp. 149. § (2) bek., 212. § (1) 
bek.]; - hanem errol az eljárást befejezo ítéletében - anélkül, hogy a korábban már berekesztett tárgyalást 
újból megnyitná - rendelkezik [Pp. 145. § (1) és (3) bek., 222. § (2) bek.]. 
BH1997. 191. A Fovárosi Bíróság kizárólagos hatáskörébe és illetékességébe tartozó védjegybitorlási 
perekben a bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el [1969. évi IX. tv. (Vt.) 13. §, 39. §, 46. § 
(1)-(2) bek., Pp. 149. §, 252. § (1) bek.]. 
BH1995. 648. A felfüggesztés tartama alatt a perek egyesítésére nincs eljárásjogi lehetoség [Pp. 152. § (1) 
bek., 155. § (2) bek., 149. § (2) bek.]. 
BH1995. 302. Az elkülönített tárgyalás elrendelése következtében nem keletkezik új ügy, az elkülönített rész 
más bírósághoz való áttétele ezért a pertárgy értékére hivatkozással nem rendelheto el [Pp. 23. § (1) bek., 36. 
§ (1) bek., 149. § (1) bek.]. 
BH1992. 547. II. Az elsofokú bíróság elott folyamatban levo olyan perek egyesítését, amelyeknek tárgya 
egymással összefügg, a fellebbezésben eloterjesztett kérelem alapján a másodfokú bíróság nem rendelheti el 
[Pp. 149. § (2) bek.]. 
BH1991. 370. A különbözo alapítványok nyilvántartásba vételével kapcsolatos nemperes eljárások nem 
egyesíthetok [Pp. 149. § (2) bek.]. 



BH1991. 78. Az egyesített perek tárgyában hozott ítélet nem sérelmezheto azon az alapon, hogy a bíróság az 
I. r. alperes közremuködojét, a II. r. alperest nem közvetlenül a felperes javára marasztalta [Pp. 149. § (2) 
bek.]. 
BH1991. 35. Célszeruségi okok a per felfüggesztésére nem, a perben eldöntendo vitás kérdések elkülönített 
tárgyalására vagy perek egyesítésére azonban vezethetnek [Pp. 149. § (1) bek., 152. § (2) bek., PK 254. sz. 
állásfoglalás]. 
BH1990. 142. II. A perbe felperesként a perindítás után - a jogutódlás esetét kivéve - újabb személy nem 
léphet be. Ilyenkor csak önálló kereset indítására és a szükséges feltételek fennforgása esetén a perek 
egyesítésére van lehetoség [Pp. 149. § (2) bek.]. 
BH1989. 241. I. A bíróság az elotte folyamatban levo perhez nem egyesítheti azt a pert, amely - akár a benne 
részt vevo személyek, akár a per tárgya miatt - más bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik [Pp. 42. §, 
43. § (1) bek., 149. § (2) bek., 367. § (1) bek. a) pont, 382. § (2) bek.]. 
BH1987. 373. A bíróságnak nem kötelessége az egymástól függetlenül tárgyalható pereket egyesíteni [Pp. 
149. § (2) bek., GK 3. sz.]. 
BH1987. 288. A bíróság a közremuködok ellen indított pereket nem egyesítheti a fokötelezett ellen indított 
szavatossági perhez, ha ez az utóbbi per felperese igényének az elbírálását hátráltatná [Pp 149. § (1) bek., 
GK 3. sz.]. 
BH1987. 287. Célszerutlen a vállalkozó ellen szavatossági igény tárgyában folyó és az utóbbi által, az 
alvállalkozó ellen indított per egyesítése, ha a vállalkozó felelossége már megállapítható, az alvállalkozó 
elleni követelés alapossága pedig még bizonyítást igényel [Pp 149. § (1) bek., Ptk 391. § (1) bek., GK 3. sz.]. 
BH1987. 219. Önmagában azt a tényt, hogy az alperes a teljesítési segédje ellen keresetet indított, nem lehet 
úgy értékelni, hogy a felperes keresetét megalapozottnak ismerte el [Pp 124. § (1) bek., 149. § (2) bek., GK 3. 
sz.]. 
BH1987. 177. Ha a perbehívott nem fogadja el a perbehívást, a bíróságnak - az igazság kiderítése és a 
megalapozott határozathozatal érdekében - igénybe kell venni a perben nem álló személyektol való 
adatbeszerzés törvényadta lehetoségét [Pp 3. § (1) bek., 149. § (2) bek., 379. § (1) bek.]. 
BH1986. 516. A fizetési meghagyásra benyújtott ellentmondás folytán keletkezett pert a bíróság nem szünteti 
meg azon az alapon, hogy a felperes a több tételbol álló követelését külön-külön eljárásban érvényesítheti 
[Pp. 149. § (1) bek., 157., 374. §]. 
BH1985. 99. II. A bíróság csak az elotte folyamatban levo azoknak a pereknek az egyesítését rendelheti el, 
amelyeknek a tárgya egymással összefügg [Pp. 149. § (2) bek.]. 
BH1983. 73. A polgári eljárásjog általános szabályai szerint - a Pp. 61. §-ában szabályozott eseteket kivéve - 
nincs jogi lehetoség arra, hogy aki a perben eredetileg nem vett részt, utóbb felperesként a perbe belépjen. Az 
ilyen tartalmú beadványt önálló keresetlevélnek kell tekinteni. A perek esetleges egyesítésének a hatáskörre 
nincs kihatása [Pp. 27., 61. §, 149. § (2) bek.]. 
BH1982. 468. A kereset jogszeru kiterjesztése esetén az a bíróság köteles a kiterjesztett kereseti igény 
tekintetében is érdemben tárgyalni, amely a már folyamatban levo pert tárgyalja. A Pp. 149. §-ában 
szabályozott elkülönítés csak azt eredményezheti, hogy az eldöntésre váró vitás kérdéseket a bíróság 
elkülönítetten tárgyalja, de ugyanannak a pernek a keretén belül [Pp. 146. § (1) bek., 149., 237. §]. 
BH1982. 220. A termeloszövetkezetnek a tagjával kötött haszonbérleti szerzodésbol származó jogvita 
eldöntése a járásbíróság, a tagnak a háztáji földön való gazdálkodásával összefüggésben felmerült jogvita 
eldöntésére pedig a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 45. § (2) bek., 149. § (1) bek., 1967. évi III. 
tv. 93. §, 7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 119. §]. 
BH1980. 443. Gazdasági perek egyesítése nem kötelezo, csupán eljárásjogi lehetoség. A bíróságnak az 
egyesítés mellozése tárgyában nem kell külön végzést hoznia [Pp. 149. § (2) bek., GK 3. sz.]. 
BH1979. 37. Egymagában az a körülmény, hogy az alperes a külkereskedelmi bizományost perbehívja, nem 
teszi lehetové az ügynek a külkereskedelmi vonatkozású perekre kizárólagosan illetékes Fovárosi Bírósághoz 
való áttételét [Pp. 54. § (2) bek., 59. § 60. § (1) bek., 149. § (2) bek., 367. § a)pont., 382. § (3) bek., Ptk. 509. 
§ (2) bek.]. 
BH1978. 492. Ha a Bíróság úgy találja, hogy a visszkeresetnek a keresettel való együttes tárgyalása nem 
célszeru, nem új kereset beadására való felhívásnak, hanem a visszkereset elkülönített tárgyalásának van 
helye (Pp. 149. § (1) bek.]. 
BH1977. 397. A járásbíróság a hatáskörébe tartozó ügynek a megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyhöz 
való egyesítését abban az esetben sem rendelheti el, ha az utóbbit keresetfelemelés folytán korábban maga 
tette át [Pp. 27. §, 149. § (2) bek., 382. § (2) bek.]. 



150. § A különélo házastárs által tartás iránt indított pert - feltéve, hogy a per elso fokon még nincs befejezve - a 
házassági per megindítása esetében a tartást kéro fél indítványára át kell tenni a házassági per bíróságához. 

PK 180. szám 

A különélo házastárs által a házassági per megindítása elott tartás iránt 
folyamatba tett pert a késobb megindult házassági per bíróságához a Pp. 150. 
§-a értelmében csak a tartást igénylo fél kérelmére lehet áttenni, feltéve, hogy 
a per elsofokon még nincs befejezve. Ha a tartási per megindításakor a 
házassági per már folyamatban van, a Pp. 277. §-ának (4) bekezdésében 
foglaltak folytán a házastárs tartása iránt indított pert - függetlenül attól, hogy 
a tartást kéro ilyen irányú kérelmet terjeszt-e elo vagy sem - a házassági per 
bíróságához kell áttenni. 

A különélo házastárs javára megítélt tartás megszüntetése iránt indított pert 
- feltéve, hogy a per elso fokon még nincs befejezve - a házassági per 
megindítása esetében a Pp. 150. §-ának megfelelo alkalmazásával bármelyik 
fél indítványára ugyancsak át kell tenni a házassági per bíróságához. 

A különélo házastárs tartásával kapcsolatos per áttételének kötelezettségét és annak feltételeit, a Legfelsobb 
Bíróság a 180. számú Polgári Kollégiumi állásfoglalásban kiterjesztette, illetoleg pontosította. Eszerint 
- a különélo házastárs által a házassági per megindítása elott tartás iránt folyamatba tett pert, a késobb 
megindult házassági per bíróságához a Pp. 150. §-a értelmében, csak a tartást igénylo fél kérelmére lehet 
áttenni, feltéve, hogy, a per elso fokon még nincs befejezve; 
- ha a tartási per megindításakor a házassági per már folyamatban van, a Pp. 277. §-ának (4) bekezdésében 
foglaltak folytán, a házastárs tartása iránt indított pert - függetlenül attól, hogy a tartást kéro ilyen irányú 
kérelmet terjesztett-e elo vagy sem - a házassági per bíróságához kell áttenni; 
- a különélo házastárs javára megítélt tartás megszüntetése iránt indított pert- feltéve, hogy a per elso fokon 
még nincs befejezve - a házassági per megindítása esetében, a Pp. 150. §-ának megfelelo alkalmazásával, 
bármelyik fél indítványára ugyancsak át kell tenni a házassági per bíróságához; 

A tárgyalás elhalasztása 

151. § (1) A bíróság a tárgyalást a feleknek a kituzött határnap elott legkésobb nyolc nappal eloterjesztett, indokolt 
közös kérelmére - az új tárgyalási határnap kituzésével egyidejuleg - elhalasztja. Késobb eloterjesztett közös 
kérelemre a tárgyalás csak kivételesen fontos okból halasztható el. A tárgyaláson eloterjesztett kérelemre a bíróság a 
tárgyalást csak akkor halaszthatja el, ha a keresetet az alperessel nem, vagy nem idejében közölték, vagy ha a 
felperes a keresetét a tárgyaláson megváltoztatta, vagy valamely más kérelmét lényegesen módosította és ezzel 
összefüggésben az ellenkérelem eloterjesztésére az alperesnek megfelelo idot kell biztosítani. A bíróság hivatalból 
csak fontos okból, annak megjelölésével halaszthatja el a tárgyalást. A tárgyalás elhalasztásáról a megidézetteket - ha 
erre mód van - elozetesen értesíteni kell. 

(2) Az idézésre megjelent tanúkat és szakértoket lehetoség szerint a tárgyalás elhalasztása esetén is ki kell 
hallgatni. 

A tárgyalás elhalasztására a felek kérelmére és hivatalból, a kituzött határnap elott, illetve a tárgyaláson 
egyaránt sor kerülhet. 
Az 1999. évi CX. törvénnyel megállapított - és a korábbiaknál szigorúbb feltételeket meghatározó - hatályos 
rendelkezéseket csak a 2000. január 1. napja után indult ügyekben lehet alkalmazni. 
1. Halasztás kérelemre 
a) közös kérelem 



A bíróság elhalasztja a kituzött tárgyalást, ha azt a felek a tárgyalás határnapja elott legalább nyolc nappal 
megelozoen közösen kérték. A megelozo törvényi szabály alapján e feltételek megléte esetén a bíróság a 
tárgyalás elhalasztására köteles. 
A 2000. január 1-tol hatályos új rendelkezés ez esetben a tárgyalás elhalasztását további feltételhez, 
mégpedig a közös kérelem indokoltságához köti. Kérdés azonban, hogy mit kell az "indokolt kérelem" fogalma 
alatt érteni. A törvényi szóhasználat ugyanis kettos tartalommal is értelmezheto. Egyrészt akként, hogy a felek 
a közös kérelmüket indokolni kötelesek, azaz meg kell jelölniük azokat az okokat, amikre figyelemmel a 
tárgyalás elhalasztását kérik. A módosító törvény miniszteri indokolásában foglaltak alapján ("A Javaslat 
megköveteli ugyanakkor, hogy a felek a kérelmüket kelloen indokolják meg.") azt egyértelmuen 
megállapíthatjuk, hogy a jogalkotó a közös kérelem indokolási kötelezettségét további feltételként írta elo. 
Ebbol következoen, ha közös kérelem indokolást nem tartalmaz, a bíróságnak a tárgyalás elhalasztása iránti 
kérelmet el kell utasítania. 
Másrészrol viszont indokolt kérelem alatt az a kérelem értendo, amely olyan okokat nevesít, amelyek valóban 
indokolják a tárgyalás elhalasztását. Kérdés tehát, hogy az indokolással ellátott közös halasztási kérelem 
alapján a bíróságnak van-e mérlegelési jogköre, azaz minosítheti-e az abban felhozottakat abból a 
szempontból, hogy azok alapot adnak-e a tárgyalás elhalasztására, vagy sem. A már hivatkozott miniszteri 
indokolás sem ad ebben egyértelmu útmutatást. A kello indokolási kötelezettségre történo utalás azt erosíti, 
hogy a tárgyalás elhalasztása a bíróság számára e feltételek megléte esetén sem kötelezo, hanem a felhozott 
indokok alapján dönt annak teljesítése, vagy elutasítása felol. Ellenkezo esetben az indokolási kötelezettség 
formális lenne, hiszen ha annak a felek bármilyen tartalommal, de eleget tesznek, a tárgyalás elhalasztására 
sor kerülne akkor is, ha a megjelölt ok arra semmiképpen nem ad alapot ( például a tárgyalás idopontjában a 
felperes fodrászhoz van bejelentve, s ez az indoka a felek közösen halasztási kérelmének). 
Ezt az értelmezést gyengíti ugyanakkor az a tény, hogy a módosító törvényi rendelkezés e körben nem 
feltételes módban (elhalaszthatja) fogalmaz. 
Ha a felek a halasztás iránti közös kérelmet késobb (a tárgyalást megelozo 8 napon belül) terjesztik elo, a 
bíróság arról mérlegeléssel dönt. A 2000. január 1. napja után indult ügyekre irányadóan ilyen esetben 
azonban a tárgyalás elhalasztására csak kivételesen fontos okból kerülhet sor. A kivételességet indokolja 
például, ha a tárgyalás elott öt nappal eloterjesztett közös kérelemben a felek a felperes hirtelen bekövetkezett 
betegsége miatt kérik a tárgyalás elhalasztását, amely tárgyalásra a bíróság a felperest személyes 
meghallgatásra idézte. Bár a törvény külön nem nevesíti, de nyilvánvaló, hogy a felek a közös kérelmüket 
ebben az esetben is indokolni kötelesek. 
A törvény pontosan nevesíti azokat az eseteket, amikor a tárgyaláson eloterjesztett kérelem alapján a 
tárgyalás elhalasztható. Ebbol következoen a feleknek a tárgyaláson eloterjesztett olyan közös kérelme 
alapján, amelynek indoka ettol eltér, a bíróság a tárgyalást nem halaszthatja el. 
A 2000. január 1. napján már folyamatban lévo ügyekben azonban az a megelozo törvényi rendelkezés az 
irányadó, amely a bíróság mérlegelésére bízta annak megítélését, hogy a felhozottak olyan fontos oknak 
minosülnek-e, ami a halasztásra irányuló közös kérelem teljesítését indokolják. 
b) egyoldalú kérelem 
A tárgyalást megelozoen eloterjesztett egyoldalú kérelemre a tárgyalás elhalasztására semmilyen indokból 
nem kerülhet sor. 
A tárgyaláson eloterjesztett egyoldalú kérelem esetére a törvény - a 2000. január 1. napját követoen indult 
ügyekben alkalmazandóan - tételesen nevesíti azokat az eseteket, amelyeket a kivételességet megalapozó 
fontos oknak ismer el. Ezek az okok megegyeznek a korábbi Pp. 139. § (2) bekezdésében nevesített esetekkel. 
Ilyen ok a keresetlevél kézbesítésének hiánya, illetve a tárgyalási idoköz el nem telte. Ha a tárgyaláson a 
felperes lényegesen módosította a keresetét, erre figyelemmel az érdemi ellenkérelem eloterjesztésére 
biztosítandó ido minosül olyan fontos oknak, amire figyelemmel a tárgyalás az alperes kérelemére 
elhalasztható. Ez utóbbi esetben a keresetmódosítás lényegességét az ellenkérelem eloterjesztésének 
szempontjából kell a bíróságnak minosítenie, azaz azt kell vizsgálnia, hogy a módosítás folytán szükséges és 
indokolt-e az alperesnek a védekezése eloterjesztésére további határidot biztosítani. Így például a keresetben 
eloadottakkal azonos ténybeli és jogi alapon nyugvó kereseti követelés összegének jelentos felemelése azért, 
mert idoközben a tartozás további része is esedékessé vált, bár lényegesnek mondható keresetmódosítás, 
mégsem indokolja a halasztási kérelem teljesítését. Ugyanígy nem indok a halasztásra a kereseti követelés 
leszállítása sem. 
A már folyamatban lévo ügyekre irányadó törvényi szabály értelmében a tárgyaláson eloterjesztett egyoldalú 
halasztási kérelem esetén a bíróság mérlegelési jogkörében szabadon dönthet arról, hogy annak indokát 
olyan fontos oknak minosíti-e, ami a kérelem teljesítését megalapozza. 



2. Halasztás hivatalból 
Hivatalból - azaz a bíróság saját érdekkörébe eso okból - a bíróság akár a tárgyaláson, akár a kituzött 
határnapot megelozoen csak fontos okból halaszthatja el a tárgyalást (például a bíró betegsége miatt, ha 
helyettesítésére nem kerülhet sor). A hatályos törvényi rendelkezés a 2000. január 1. napja után indult 
ügyekre irányadóan a bíróság kötelezettségévé teszi, hogy a hivatalból történt halasztás esetén nevesítse azt a 
fontos okot, amely azt indokolttá tette. 
A tárgyalás hivatalból történo elhalasztáshoz 2002. január 1. napjától kezdodo hatállyal a törvény anyagi 
jogkövetkezményeket is fuz. A Pp. 78. §-ának ekkor hatályba lépo új (5) bekezdése ugyanis kimondja, hogy az 
ebbol eredo többletköltségek viselésére a felek nem kötelezhetok, hanem azokat az állam viseli. 
3. Közös szabályok 
A tárgyalás elhalasztása iránti kérelem tárgyában a bíróság végzéssel határoz. Ugyancsak végzést hoz a 
bíróság a hivatalból történt halasztás esetén. E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye [Pp. 233. § (3) b)]. 
A tárgyalásnak a kituzött határnapot megelozo elhalasztása esetén a bíróságnak az arra idézetteket 
értesítenie kell éppen azért, hogy a tárgyaláson megjelenéssel felesleges költségek ne merüljenek fel. Az 
értesítési kötelezettségének a bíróság nem csak a végzés postai úton történo kézbesítésével, de a Pp. 96. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján más módon (pl. távbeszélon, távirat útján, kézbesíto igénybevételével) is 
eleget tehet. 
Bár a törvény az újabb határnap egyideju kituzésének kötelezettségét csak a tárgyalás elott legalább 8 nappal 
eloterjesztett közös kérelem esetén nevesíti, erre a bíróság a halasztás más eseteiben is köteles a Pp. 142. § 
(1) bekezdésében foglaltak megfelelo alkalmazásával. 
A tárgyalás elhalasztása - noha lényegében ezzel ellentétes gyakorlat alakult ki - nem mentesíti a bíróságot az 
idézésre megjelent tanú és szakérto kihallgatásának, illetve meghallgatásának kötelezettsége alól, ha annak 
lehetoségei adottak. 
BH2004. 7. A sajtóhelyreigazítási perben a felperessel szemben nem alkalmazható a tárgyalás 
elmulasztásának jogkövetkezménye, ha a tárgyalás távollétében való megtartását kérte [Ptk. 79. §, Pp. 3. § 
(2) bek., 136. §, 151. § (1) bek., 251. § (1) bek., 270. § (2) bek. ba) pont, 343. § (2) bek., 344. § (3) bek., 345. § 
(1) bek.]. 
BH1998. 237. A végrehajtási kifogás elbírálása során alkalmazandó eljárási szabályok [Vht. 9. §, 90. §, 217. 
§, Pp. 151. § (1) bek., 164. § (1) bek.]. 

A tárgyalás felfüggesztése 

152. § (1) Ha a per eldöntése olyan elozetes kérdés elbírálásától függ, amelynek tárgyában az eljárás büntetobírói 
vagy államigazgatási hatáskörbe tartozik, a bíróság a per tárgyalását ennek az eljárásnak jogeros befejezéséig 
felfüggesztheti. Ha ez az eljárás még megindítva nincs, a büntetoeljárás megindításáról hivatalból üldözendo 
buncselekmény esetében a bíróság gondoskodik, egyébként pedig az eljárás megindítására megfelelo határidot tuz ki. 
Ha a határido eredménytelenül telik le, a tárgyalást folytatni kell. 

PK 10. szám 

d) Természetbeni megosztás esetén még az ítélethozatal elott gondoskodni 
kell arról, hogy a bíróság rendelkezésére álljon a megosztáshoz jogeros 
államigazgatási engedély és az ingatlan-nyilvántartási foganatosításra 

alkalmas vázrajz. Ezek beszerzése végett a per tárgyalásának a felfüggesztése 
mellett a feleknek megfelelo határidot kell szabni. 

(2) A bíróság a tárgyalást akkor is felfüggesztheti, ha a per eldöntése olyan elozetes kérdés elbírálásától függ, 
amelynek tárgyában más polgári per vagy a bíróság hatáskörébe tartozó más polgári eljárás már folyamatban van. 

(3) 
A tárgyalás felfüggesztésére akkor kerülhet sor, ha 
a) a per eldöntése elozetes kérdés elbírálásától függ és errol 
- bünteto vagy államigazgatási eljárás során kell határozni, vagy 



- olyan más polgári perben, illetve nem peres eljárásban kell dönteni amely - a Pp. 153. §-ában írtakat ide 
nem értve - már folyamatban van. 
b) a felet katonai szolgálatra hívták be. 
A per tárgyalása a Pp. 152. §-a alapján csak akkor függesztheto fel, ha a peres eljárás tárgyalási szakba 
jutott (BH1984. 361.). 
A közjegyzoi eljárás nem tekintheto bírósági eljárásnak, ezért a folyamatban lévo közjegyzoi eljárás, a per 
tárgyalásának felfüggesztésére nem ad alapot (BH1992. 544.). 
Nem állapítható meg a felfüggesztés feltételeinek fennállása, és így a per tárgyalása sem függesztheto fel, ha 
az a másik per hosszú ido óta félbeszakadt állapotban van, és a jövoben való folytatása is teljesen bizonytalan 
(BH1985. 150.). 
A bíróság folyamatban lévo per eldöntését nem függesztheti fel egy szünetelo per érdemi eldöntéséig és nem 
kötelezheti a feleket, hogy ennek érdekében a szünetelo per folytatását kérjék (BH1978. 446.). 
Az ügyek egyesítése esetén nincs helye az egyik egyesített per tárgyalása felfüggesztésének azzal az 
indokolással, hogy az utóbbinak elbírálása az ugyanebben az eljárásban eldöntendo másik per kimenetelétol 
függ (BH1977. 37.). 
Az a) pont alá tartozó esetekben gyakorta észlelheto, hogy a bíróság olyankor is él a tárgyalás 
felfüggesztésének lehetoségével, amikor azt kizárólag célszeruségi szempontok indokolják, például a 
párhuzamosan folyó eljárásokban a bizonyítandó tények köre részben azonos. Ilyen megfontolások azonban a 
tárgyalás felfüggesztéséhez nem vezethetnek. Ugyancsak nem ad alapot a felfüggesztésre az a körülmény sem, 
hogy hasonló tárgyú perben milyen döntést hoz majd a bíróság (BH1984. 419.). 
A közzétett legfelsobb bírósági eseti döntések nagy száma mutatja, hogy a gyakorlat sokszor bizonytalan a 
tekintetben, mit lehet a per eldöntése szempontjából elozetes kérdésnek tekinteni. Ezért talán nem haszontalan 
ezek némelyikének felidézése. 
- A közbenso ítélet elleni perújítás esetén a bíróság az összegszeruség kérdésében folyó per tárgyalását a 
perújítási ügy befejezéséig felfüggesztheti (PK 195. számú állásfoglalás, PEH. 289. old.). 
- Nem indokolt a per tárgyalásának felfüggesztése abból az okból, hogy az alperes a beszámítási kifogásának 
összegszeruségét, csak egy másik perbeli esetleges marasztalása után tudja megjelölni (BH1990. 113.). 
- A váltón szereplo kezességvállaló nyilatkozat aláírójának - állított - névhamisítása büntetoeljáráson kívül is 
bizonyítható, ezért a váltójogi per tárgyalása felfüggesztésének alapjául, még a váltóhamisítás címén indult 
büntetoeljárás sem szolgálhat (BH1995. 232.). 
- A volt tulajdonos leszármazója, vagy túlélo házastársa nem az öröklési jog szabályai szerint jogosult a 
kárpótlásra, így a kötelesrész iránti per felfüggesztése nem indokolt a kárpótlási igény elbírálásáig (BH1993. 
435.). 
- Természetbeni megosztás esetén, még az ítélethozatal elott gondoskodni kell arról, hogy a bíróság 
rendelkezésére álljon a megosztáshoz jogeros államigazgatási engedély és az ingatlan-nyilvántartási 
foganatosításra alkalmas vázrajz. Ezek beszerzése végett a per tárgyalásának a felfüggesztése mellett, a 
feleknek megfelelo határidot kell szabni [Legfelsobb Bíróság PK 10. számú állásfoglalás d)]. 
- Az eladóval szemben érvényesített árleszállítási igény elbírálásának nem elokérdése a kivitelezo, a beruházó 
és a tervezo ellen a javítási egyenérték összegének megállapítása érdekében folyamatban lévo peres eljárás 
mikénti elbírálása (BH1996. 101.). 
- A váltóadós és a váltóbirtokos között a váltó jogviszonyon alapuló per nem függesztheto fel olyan, a felek 
között folyamatban lévo másik per miatt, amely nem az alapjogviszonyukból keletkezett, illetoleg nem 
eredményezi a váltókövetelés teljes megszunését (BH1992. 342.). 
- A fél ellen megindított gondnokság alá helyezési eljárás önmagában nem ad alapot a tárgyalás 
felfüggesztésére (BH1992. 107.). 
- Egymagában a peres félnek vagy bárkinek az Alkotmánybírósághoz benyújtott, az adott bírósági eljárásban 
alkalmazandó jogszabály alkotmányellenességének megállapítására irányuló kérelme nem ad alapot a per 
tárgyalásának felfüggesztésére (BH1992. 34.). 
- A szerzodéses jogviszony érvénytelenségére alapított igény érdemi elbírálását nem tarthatja függoben az a 
tény, hogy arra a szerzodés alapján teljesített összegre, amelynek visszafizetését a felperes a perben kéri, 
harmadik személy igényt érvényesített (BH1989. 153.). 
BH2003. 134. Kisajátítási ügynek nem elokérdése a kártalanításra jogosult ingatlantulajdonosok 
személyének tisztázása, ezért ez okból a per tárgyalásának felfüggesztésére nincs lehetoség (1957. évi IV. tv. 
18. §, Pp. 152. §). 
BH2003. 73. Nem alapozza meg a per tárgyalásának felfüggesztését önmagában az, hogy a fél ellen 
cselekvoképességet korlátozó gondokság alá helyezési eljárás indul [Pp. 49-50. §-ok, 152. § (2) bek.]. 



BH2003. 14. Rádiómusor címével azonos szóvédjegy törlése iránti ügyben elozetes kérdésnek minosül a 
szerzoi személyhez fuzodo jogok, illetve a szellemi alkotás felhasználása miatti egyéb személyhez fuzodo jogok 
megsértése miatt indított peres eljárás mikénti befejezése [1969. évi III. tv. 1. §, 13. § (1) bek., 34. § (1) bek., 
50/F. § (1) bek., 1969. évi IX. tv. 3. § (1) bek., 1997. évi XI. tv. 5. § (1) bek. a)-b) pont, (2) bek., 8. § a) pont, 
33. § (1) bek. a) pont, Ptk. 4. § (1) bek., 75. §, 77. § (2) bek., 78. §, 80. §, 86. § (2)-(3) bek., Pp. 152. § (2) 
bek., 163. §, 221. §, 9/1969. (XII. 29.) MM. r. 7. § (1) bek.]. 
BH2002. 489. Az építési engedélyezési eljárással és az engedélytol eltéro építkezéssel okozati összefüggésben 
álló kártérítési követelés iránt indított perben a használatbavételi és a fennmaradási eljárás a tárgyalás 
felfüggesztését indokoló elokérdésnek nem minosítheto [Pp. 152. § (1) bek.]. 
BH2002. 189. A házastárs helytállási kötelezettségére tekintettel a házastársi közös vagyon megosztása iránti 
per befejezéséig az igényper tárgyalásának felfüggesztése nem indokolt. [Csjt. 27. §, 30. § (2) és (3) bek., Pp. 
152. § (2) bek., 371. § (2) bek.]. 
BH2001. 589. Az alperesek egyetemleges marasztalására irányuló pernek nem elozetes kérdése az, hogy a 
perben nem álló egyik egyetemleges kötelezett az ellene folyamatban lévo felszámolási eljárás során milyen 
mértékben tudja kielégíteni a felperes hitelezoi igényét. Ezért a felszámolási eljárás befejezéséig a per 
tárgyalásának felfüggesztésére nem kerülhet sor [Ptk. 1. § (1) bek., 237. § (1) bek., 238. § (2) bek., 337. § (1) 
bek., 338. § (1) bek., 339. §, 1990. évi VI. tv. (Épt.)  83. §, 84. § (1) bek., Pp. 152. § (2) bek.]. 
BH2001. 482. Ingatlan apportálásánál vizsgálandó körülmények [Ptk. 117. § (3) bek., 1997. évi CXLIV. tv. 
(Gt.) 124. (3) bek., 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 20. § (1) bek., melléklet I.3. e) pont, Pp. 152. §]. 
BH2001. 380. Általános szerzodési feltételt támadó per elbírálása elokérdése annak a pernek, amely a 
megtámadott blanketta szerzodéssel azonos tartalommal kívánja a szerzodést létrehozni [Pp. 152. § (2) bek., 
1969. évi III. tv. (Szjt.) 50/C. § (2) bek., Ptk. 209. § (1)-(2) bek.]. 
BH2001. 231. A tárgyalás felfüggesztésének nem feltétele, hogy az elokérdésben indított eljárás valószínuleg 
sikerre vezessen [Pp. 152. § (1) bek.]. 
BH2001. 129. Korlátolt felelosségu társaság törzstokéjének az új Gt. szabályai szerinti felemelése 
cégbírósági bejegyzésénél irányadó szempontok [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 126. § (1) és (2) bek., 127. §, 145. 
§ (2) bek., 161. § (1) bek., 164. §, 165. §, 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 28. §, 29. § (4) bek., 30. § (2) bek., 42. § 
(3) bek., 44. § (1)-(3) bek., Pp. 152. § (2) bek.]. 
BH2000. 519. A büntetoeljárás eredménye nem befolyásolja annak a kérdésnek az eldöntését, hogy 
fennálltak-e az áfa-levonási jog gyakorlásának törvényi feltételei [Pp. 9. § (2) bek., 152. § (1) bek.]. 
BH2000. 362. A per felfüggesztését elrendelo elsofokú döntést megváltoztató - új eljárás lefolytatását 
elrendelo - jogeros másodfokú határozat ellen felülvizsgálatnak nincs helye, ilyen esetben tehát a 
felülvizsgálati eljárás nem is engedélyezheto [Pp. 152. § (1) bek., 270. § (1)-(2) bek., 271. § (3)-(5) bek.]. 
BH1999. 459. Per megszüntetésére irányuló kérelem elbírálása elott nincs helye a tárgyalás 
felfüggesztésének (Pp. 140. §, 152. §, 157. §). 
BH1999. 328. A felszámoló kifogásolt intézkedésének "felfüggesztését" elrendelo végzés pervezeto végzésnek 
minosül, amely ellen fellebbezésnek a felszámolási eljárásban sincs helye [1993. évi LXXXI. tv.-nyel 
módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 51. § (1), (2) és (4) bek., Pp. 152. §, 156. § (1) bek., 233. § (3) bek. b) 
pont]. 
BH1999. 311. Végrehajtás szabálytalansága miatt indított kártérítési per tárgyalásának indokolatlan 
felfüggesztése végrehajtási kifogás elbírálása végett [Pp. 152. § (1) bek., Ptk. 349. §]. 
BH1998. 505. Egyszerusített felszámolási eljárás esetén az eljárás felfüggesztése kizárt [1997. évi XXII. tv.-
nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek., 63/A. § (1)-(3) bek., Pp. 152. § (1) bek.]. 
BH1998. 287. A közös tulajdon természetbeni megszüntetéséhez szükséges államigazgatási engedély 
beszerzése érdekében helye lehet a tárgyalás felfüggesztésének [Pp. 152. § (1) bek.]. 
BH1997. 445. II. Az ilyen per felfüggesztését a földhivatali eljárás folyamatba tétele kelloen nem indokolhatja 
[Pp. 152. § (1) bek.]. 
BH1997. 413. A felszámolási eljárás felfüggesztésének van helye, ha a megyei illetékhivatal a felszámolási 
eljárás lefolytatását visszterhes vagyonátruházási illetéket kiszabó fizetési meghagyás alapján kérte, és az 
illeték kiszabásának alapjául szolgáló szerzodés érvénytelenségének megállapítása iránt per van folyamatban 
[1991. évi IL. tv. (Cstv.) 6. § (2) bek., 27. § (2) bek., Pp. 152. § (2) bek., 1990. évi XCIII. tv. 78. § (3) bek., 80. 
§ (1) bek.]. 
BH1997. 341. A tárgyalás - bírói mérlegeléstol függo - felfüggesztésének mellozése önmagában nem lehet 
alapja a határozat érdemét támadó felülvizsgálati kérelemnek [Pp. 152. §, 206. §, 275/A. § (1) bek.]. 
BH1996. 470. II. A hatóság feljelentése alapján indult büntetoeljárás a tárgyalás felfüggesztésére alapot 
teremthet [Pp. 152. § (1) bek.]. 



BH1996. 432. II. Ilyen esetekben az adásvételi szerzodés érvénytelenségének megállapítása iránt indított per 
nem elokérdése a váltópernek, ezért ezen a címen a váltóper tárgyalása a megállapítási per jogeros 
befejezéséig nem függesztheto fel [Pp. 152. § (2) bek.]. 
BH1996. 392. Ha a vételár-követelés iránti per folyamatban léte során a per felperese ellen felszámolási 
eljárás indult, és az alperes az azonos jogviszonyból származó ellenkövetelését beszámítási kifogás útján - 
jogszabály eloírása szerint - a felszámolási eljárásban érvényesíti, a kifogás jogeros elbírálásáig a felperes 
keresete alapján indított pert fel kell függeszteni [Pp. 152. § (2) bek., Ptk. 296. § (1)-(2) bek., 1986. évi 11. 
tvr.  17. § (1)-(4) bek.]. 
BH1996. 272. A váltóper tárgyalása felfüggesztésénél irányadó szempontok [Pp. 152. § (1) bek.]. 
BH1996. 101. Az eladóval szemben érvényesített árleszállítási igény elbírálásának nem elokérdése a 
kivitelezo, a beruházó és a tervezo ellen a javítási egyenérték összegének megállapítása végett folyamatban 
levo peres eljárás mikénti elbírálása [Pp. 152. § (2) bek., Ptk. 306. § (1) bek.]. 
BH1996. 53. A közraktári jegy jogi természete, joghatályos átruházásának feltételei. Ha a közraktári jegyen 
szereplo árumennyiséget a közraktár nem szolgáltatja ki, a közraktári jegy birtokosa követelheti az 
áruellenérték megfizetését. E tekintetben a letevo által elkövetett buncselekmény miatti eljárás nem ad okot a 
közraktári jegy birtokosa és a közraktár között folyó per felfüggesztésére [1875. évi XXXVII. tv. 434. §, 436-
452. §, Ptk. 328. § (4) bek., Pp. 152. § (1) bek.]. 
BH1995. 648. A felfüggesztés tartama alatt a perek egyesítésére nincs eljárásjogi lehetoség [Pp. 152. § (1) 
bek., 155. § (2) bek., 149. § (2) bek.]. 
BH1995. 412. Devizahatósági engedély hiánya alapul szolgálhat a végrehajtási eljárás felfüggesztésére 
[1979. évi 18. tvr. 114. §, Pp. 152. § (1) bek., 1974. évi 1. tvr. 5-6. §-ai]. 
BH1995. 360. A tisztességtelen piaci magatartás általában nem valósít meg buncselekményt. Az üzleti titok 
tisztességtelen módon való megszerzése megvalósítja a tisztességtelen piaci magatartást, ennek a bitorlás 
törvényi tényállásának megvalósulása nem elofeltétele. Ez utóbbi tényállás alapján indult büntetoeljárás 
befejezéséig a tisztességtelen piaci magatartás megszüntetése iránt indult eljárás nem függesztheto fel [Pp. 
152. § (1) bek., 1990. évi LXXXVI. tv. 5. §]. 
BH1995. 308. A felszámolási eljárásnak a végelszámolási eljárás jogeros befejezéséig való felfüggesztését 
megalapozza az, hogy a végelszámolás elrendelése még felszámolás elrendelése elott történt [1991. évi IL. tv. 
6. § (2) bek., 22. § (1) bek., 65. § (1) bek., Pp. 152. § (2) bek.]. 
BH1995. 289. A követelés idoelottiségének megállapítását nem alapozza meg a felszámolási eljárás 
eredményének bizonytalansága, legfeljebb az eljárás felfüggesztése lehet indokolt [Pp. 157. § a) pont, 152. §]. 
BH1995. 275. A devizahatósági engedély utólagos beszerzésére a perben határidot kell biztosítani [1974. évi 
l. tvr. 5. § (1) bek. e) p., Ptk. 200. § (2) bek., 237. §, Pp. 152. § (1) bek.] 
BH1995. 237. A felszámolási eljárás felfüggesztését indokolttá teheti az, hogy a csodeljárás megindítása 
iránti kérelmet a bíróság elutasította ugyan, de az elutasításról rendelkezo végzés ellen benyújtott fellebbezés 
elbírálása még folyamatban van [1991. évi IL. tv. 6. § (2j bek., 22. § (2) bek., Pp. 152. § (2) bek.]. 
BH1995. 232. A váltón szereplo kezességvállaló nyilatkozat aláírójának - állított - névhamisítása 
büntetoeljáráson kívül is bizonyítható, ezért a váltójogi per tárgyalása felfüggesztésének alapjául még 
váltóhamisítás címén indult büntetoeljárás sem szolgálhat [Pp. 51. § a) pont, 152. § (1) bek., 1/1965. (I. 24.) 
IM r. 7. §]. 
BH1995. 220. Adásvételi szerzodés érvénytelenségének megállapítása iránti perben a szerzodo felek 
elhalálozása után a jogutódok közötti jogi helyzet megítélése [Ptk. 653. §, Pp. 147. § (1) bek., 152. § (2) bek.]. 
BH1994. 310. Vegyes tulajdonú társasház pincehelyiségének bérletével kapcsolatos jogvita elbírálásának 
szempontjai [Ptk. 215. § (3) bek., 334. §, 361. § (1) bek., Pp. 51. § a) pont, 52. § (1) bek., 152. § (2) bek.]. 
BH1994. 84. Jelzálogjoggal biztosított követelés kielégítésének meghiúsulása miatt, kártérítés iránt benyújtott 
keresetlevél elbírálásának szempontjai [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 152. § (2) bek., 157. § a) pont, 258. § (2) 
bek.]. 
BH1994. 75. A találmány szabadalmi oltalmának korlátozása vagy megsemmisítése nem elokérdése a 
feltalálók díjigényének [1969. évi II. tv. 32/A. §, Pp. 152. § (2) bek.]. 
BH1993. 618. A perfüggoség szempontjából a felfüggesztett és a félbeszakadt eljárás folyamatban levo 
pernek minosül [Pp. 111. §, 130. § (1) bek. d) pont, 152. §, 157. § a) pont]. 
BH1993. 505. A hibás teljesítéssel okozati összefüggésben felmerült kár megtérítése iránti per felfüggesztése 
a hibás teljesítés miatt indított per jogeros befejezéséig [Pp. 152. § (2) bek.]. 
BH1993. 453. - sem akkor, ha a Bankfelügyelet ugyan indítványozza az eljárás felfüggesztését, de a bíróság - 
bizonyítási eljárás lefolytatása után - a peres eljárás tárgya és a Bankfelügyelet által jelzett szükséghelyzet 



között nem talál oksági kapcsolatot [Pp. 152. § (1) bek., 1991. évi LXIX. tv. 53. § (4) bek., 88. § (1) bek. g) 
pont, 89. § (1) bek., 1991. évi IL. tv. 38. § (1) bek.]. 
BH1993. 435. A volt tulajdonos leszármazója vagy túlélo házastársa nem az öröklési jog szabályai szerint 
jogosult a kárpótlásra, így a kötelesrész iránti per felfüggesztése nem indokolt a kárpótlási igény elbírálásáig 
[Pp. 152. § (1) bek., 1991. évi XXV. tv. 2. §, 30. §]. 
BH1993. 163. A bérlo és a bérbeadó birtokvitájának elbírálásánál irányadó szempontok [Ptk. 187-188. §, 
192. § (3) bek., Pp. 54. §, 152. § (3) bek.]. 
BH1993. 128. II. A per tárgyalásának téves felfüggesztése a munkavállaló ellen indított büntetoeljárás 
jogeros befejezéséig (Pp. 152. §). 
BH1993. 39. A végrehajtás megszüntetése iránt indított per tárgyalását fel lehet függeszteni, ha a felperes 
választott bírósági eljárásban olyan összegu követelést érvényesít az alperessel szemben, ami alkalmas az 
alperes követelésének megszüntetésére [Pp. 152. § (2) bek.]. 
BH1992. 646. I. Politikai párt által indított per eldöntésének nem elokérdése az az eljárás, amelynek tárgya a 
párt elnöki tisztével kapcsolatos határozat bírósági megtámadása [Pp. 152. §.]. 
BH1992. 544. A közjegyzoi eljárás nem tekintheto bírósági eljárásnak, ezért a folyamatban levo közjegyzoi 
eljárás a per tárgyalásának felfüggesztésére nem ad alapot [Pp. 152. § (2) bek.]. 
BH1992. 404. A per tárgyalásának indokolatlan felfüggesztése [Pp. 152. § (2) bek.]. 
BH1992. 342. A váltóadós és a váltóbirtokos között a váltó jogviszonyon alapuló per nem függesztheto fel 
olyan, a felek között folyamatban levo másik per miatt, amely nem az alapjogviszonyukból keletkezett, 
illetoleg nem eredményezi a váltókövetelés teljes megszunését [1/1965. (I. 24.) IM r. 17. §, Pp. 152. § (2) 
bek.]. 
BH1992. 179. Az Országos Találmányi Hivatalnak a szabadalommegsemmisítési eljárásban hozott 
határozata alaki jogereje és az ehhez fuzodo eljárásjogi következmények [1969. évi II. tv. (Szt.) 11. §, 32. §, 
34 §, 57. §, 4/1969. (XII. 28.) OMFB-IM r. 12. § (3) bek., Pp. 152. §]. 
BH1992. 107. I. A fél ellen megindított gondnokság alá helyezési eljárás önmagában nem ad alapot a 
tárgyalás felfüggesztésére [Pp. 49. § (1) bek., 50. §, 152. § (2) bek.]. 
BH1992. 34. Egymagában a peres félnek vagy bárkinek az Alkotmánybírósághoz benyújtott, az adott bírósági 
eljárásban alkalmazandó jogszabály alkotmányellenességének megállapítására irányuló kérelme nem ad 
alapot a per tárgyalásának felfüggesztésére [1989. XXXII. tv. 38. §, Pp. 152. §]. 
BH1991. 410. A cégbejegyzési eljárás nem függesztheto fel abból az okból, hogy a társasági szerzodés szerint 
nem pénzbeli betétként (hozzájárulásként) rendelkezésére bocsátandó dolog tulajdonjogának rendezése 
folyamatban van [1989. évi 23. tvr. 16. § (2) bek., 25. § (1) bek., Pp. 152. §]. 
BH1991. 377. A közgyulésnek a termeloszövetkezet elnökét a tisztségébol felmento határozata törvényességét 
a cégbíróság bírálja el. A cégbíróság eljárását az érdekelt is kezdeményezheti. A tagsági viszonyból eredo 
pert a munkaügyi bíróság a cégbíróság eljárásának jogeros befejeztéig felfüggesztheti [1967. évi III. tv. 123. 
§, 1989. évi XX. tv. 11. §, Pp. 152. § (2) bek., 1989. évi 23. tvr. 19. § (3) bek.]. 
BH1991. 163. A tervezo és a kivitelezo ellen egyaránt folyó per tárgyalása nem függesztheto fel azon a címen, 
hogy a kivitelezo ellen felszámolási eljárás van folyamatban. A pernek a kivitelezo vonatkozásában történo 
megszüntetése viszont indokolt lehet, mivel a felszámolási eljárásra a polgári perrendtartás körén kívül eso 
eljárási szabályok az irányadók [Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 152. § (2) bek., 157. § a) pont, 1986. évi 11. tvr. 
17. § (4) bek.]. 
BH1991. 79. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha az 1989. január 1. napját megelozoen elotte 
folyamatban levo per tárgyalását azon a címen függeszti fel, hogy ez idopont után a kötelezett ellen 
felszámolási eljárás indult. E címen ugyanis csak a már megindult végrehajtási eljárást lehet felfüggeszteni 
[Pp. 152. § (1) bek., 1986. évi 11. tvr. 17. § (3)-(4) bek., 1988. évi 26. tvr. 15. § (2) bek.]. 
BH1991. 35. Célszeruségi okok a per felfüggesztésére nem, a perben eldöntendo vitás kérdések elkülönített 
tárgyalására vagy perek egyesítésére azonban vezethetnek [Pp. 149. § (1) bek., 152. § (2) bek., PK 254. sz. 
állásfoglalás]. 
BH1990. 485. A Polgári Perrendtartásban megjelölt feltételek megléte esetén a cégbejegyzési eljárás is 
felfüggesztésre kerülhet [Pp. 152. § (2) bek., 1989. évi 23. tvr., 16. § (2) bek., 25. § (1) bek.]. 
BH1990. 391. A gazdasági per tárgyalása - az egyéb jogszabályi elofeltételek megléte esetén - a már 
folyamatban levo választottbírósági eljárás miatt is felfüggesztheto [Pp. 152. § (2) bek.]. 
BH1990. 311. Az állami ingatlan kezeloi jogának átadásával kapcsolatos - a felek megállapodására alapított 
- per tárgyalása nem függesztheto fel azon a címen, hogy a felperes nem szerezte be az államigazgatási 
kiutaló határozatot [Pp. 152. § (1)-(2) bek., 1987. évi I. tv. 12. § (2) bek., 17. § (1) bek., 6/1987. (IX. 1.) ÉVM-
MÉM-IM-PM együttes r. 11. § (1) bek.]. 



BH1990. 113. Nem indokolt a per tárgyalásának felfüggesztése abból az okból, hogy az alperes a beszámítási 
kifogásának összegszeruségét csak egy másik perbeli esetleges marasztalása után tudja megjelölni [Pp. 152. § 
(2) bek., Ptk. 296. § (1) bek.]. 
BH1989. 454. Közös beruházás költségeinek arányos része iránt indult per felfüggesztésére nem ok az, hogy a 
beruházásban érdekelt más szervezetek között hasonló per van folyamatban [Pp. 152. § (2) bek.]. 
BH1989. 168. I. A fegyelmi határozat hatálytalanítása iránt indított per tárgyalását nem lehet a dolgozó ellen 
indult bünteto eljárás jogeros befejezéséig felfüggeszteni, ha a fegyelmi vétség megállapítása és a fegyelmi 
büntetés tárgyában a bünteto eljárás lefolytatása és befejezése nélkül is lehet határozatot hozni [Pp. 152. § 
(1) bek.] 
BH1989. 153. A szerzodéses jogviszony érvénytelenségére alapított igény érdemi elbírálását nem tarthatja 
függoben az a tény, hogy arra a szerzodés alapján teljesített összegre, amelynek visszafizetését a felperes a 
perben kéri, harmadik személy igényt érvényesített [Pp. 152. § (2) bek.]. 
BH1989. 64. A szabadalmi oltalom megsemmisítése iránt indított eljárás önmagában nem elég indok a 
szolgálati találmányért, illetve a szabadalom hasznosításáért járó díj megfizetése iránt indított per 
tárgyalásának felfüggesztésére [Pp 152. §. (1) bek., Szt 32. §. (1) bek.]. 
BH1988. 452. A készfizeto kezesi felelosség nem függ a gyermektartásdíj felemelése iránti per kimenetelétol, 
ezért ezen az alapon a per tárgyalása nem függesztheto fel [Pp. 152. § (2) bek., 1979. évi 18. tvr. 22. §, 57-58. 
§-ok]. 
BH1988. 378. A dolgozó büntetojogi és munkajogi felelossége független egymástól. Ha a dolgozó terhére rótt 
fegyelmi vétség buncselekményt is megvalósít, a dolgozó fegyelmi felelosségrevonása szempontjából 
közömbös, hogy a bünteto eljárás milyen eredménnyel végzodik. Csupán a bünteto eljárásra tekintettel a 
fegyelmi határozattal kapcsolatban indult per felfüggesztésének általában nincs helye [1967. évi II. törvény 
55. §, Pp. 152. § (1) bek.]. 
BH1988. 79. A tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatának ítélettel való pótlására irányuló per nem függesztheto 
fel azon az alapon, hogy a lakáscsere jóváhagyását e hozzájárulás hiánya miatt megtagadó államigazgatási 
határozat bírósági felülvizsgálata folyamatban van [Pp. 152. § (2) bek., Ptk. 5. § (3) bek.]. 
BH1987. 361. Az öröklési jogosultság elbírálása után folytatható az örökhagyó által indított és halála miatt 
félbeszakadt ajándék visszakövetelése iránti per. Az ajándék visszakövetelése iránti igény elbírálása pedig 
megelozi a köteles rész megítélését [Pp. 152. § (2) bek., Ptk. 666. §, PK 76. sz.]. 
BH1987. 99. Ingatlan birtokbabocsátására irányuló perben az alperes kezeloi jogát érinto államigazgatási 
eljárás elokérdésnek minosül, ezért helye van az eljárás befejezéséig a per tárgyalása felfüggesztésének [Pp. 
152. § (1) bek., 9/1969. (II. 9.) Korm. sz. r. 5. §, 6/1970. (IV. 8.) ÉVM-MÉM-PM sz. r. 17. § (1) bek.]. 
BH1987. 97. Bírósági útra tartozik annak az eldöntése, hogy a vállalkozót a követelt vállalkozási díj 
megilleti-e. Ezért a díj megfizetése iránt indított pert nem lehet megszüntetni, sem felfüggeszteni azon az 
alapon, hogy a bírósági határozatot az ugyanebben a kérdésben folytatott államigazgatási eljárás jogeros 
befejezésének meg kell eloznie [Pp. 1. §, 152. § (1) bek., 365. § (1) bek.]. 
BH1987. 43. A házasságkötés miatt megszüntetett állandó özvegyi nyugdíj feléledése alapvetoen befolyásolja 
a késobbi házastárs tartási kötelezettségét, illetve annak a mértékét. Ezért a tartási igény elbírálása elott 
kezdeményezni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állásfoglalását. [Csjt. 21. § (1) bek., 1975. évi II. tv. 68. §, 
17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 145. §, Pp. 152. § (1) bek.] 
BH1986. 517. Szavatossági és kártérítési perben a hibás teljesítés ténye és a felelosség fennállása 
elbírálásának nem elokérdése a szállító közremuködoje által folyamatba tett külföldi per kimenetelének 
ismerete, ezért ezen a címen nincs helye a per tárgyalása felfüggesztésének [Pp. 152. § (2) bek., Ptk. 305., 
310. §]. 
BH1986. 328. I. Az öröklési szerzodés megszüntetése iránti per nem elokérdése a késobb alkotott végrendelet 
érvényességével kapcsolatos pernek, igy az utóbbi per tárgyalása felfüggesztésének ezen címen nincs helye 
[Pp. 152. § (2) bek.]. 
BH1986. 125. A fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése vagy megváltoztatása iránti per tárgyalását nem 
lehet felfüggeszteni kizárólag abból az okból, hogy a dolgozó ellen a fegyelmi határozat alapjául szolgáló 
cselekmény miatt bünteto eljárás indult [Pp. 152. §]. 
BH1985. 150. A per tárgyalása felfüggesztheto, ha a per eldöntése olyan elozetes kérdés elbírálástól függ, 
amelynek tárgyában más polgári bíróság elott per már folyamatban van. Nem állapítható meg e feltétel 
fennállása, s igy a per tárgyalása sem függesztheto fel, ha az a másik per hosszú ido óta félbeszakadt 
állapotban van, és a jövoben való folytatása is teljesen bizonytalan [Pp. 152. § (2) bek.]. 
BH1985. 65. A szabadalom hasznosításáért járó ellenérték és a szolgálati találmány feltalálóját megilleto 
találmányi díj iránti igénynek egyaránt elokérdése az, hogy az Országos Találmányi Hivatal a szabadalmat - 



keletkezésére visszaható hatállyal - megsemmisíti-e. Ilyen esetben tehát helye van a per tárgyalása 
felfüggesztésének [Pp. 152. § (1) bek., Ptk. 86., 87. §, 1969. évi II. tv. 32. § (1) bek.]. 
BH1985. 38. Nincs helye a per tárgyalása felfüggesztésének azon az alapon, hogy az egyik fél a más 
eljárásban ot marasztaló jogeros döntés ellen törvényességi óvás emelése iránt kérelmet terjesztett elo [Pp. 
152. § (1) és (2) bek.]. 
BH1984. 419. Az a körülmény, hogy hasonló tárgyú perben milyen döntést hoz majd a bíróság, nem minosül 
olyan elozetes kérdésnek, amely alapot nyújt a per tárgyalásának felfüggesztésére [Pp. 152. § (1) és (2) bek.]. 
BH1984. 361. I A per tárgyalása a Pp. 152. §-a alapján csak akkor függesztheto fel, ha a peres eljárás 
tárgyalási szakba jutott [Pp. 152. § (1) és (2) bek.]. 
BH1984. 361. II A szerzoi jogi védelem független a más címen védelem alatt álló egyes alkotásokra 
vonatkozó külön rendelkezések alapján fennálló védelemtol. Annak eldöntése, hogy az alperes a felperes 
muvét jogosulatlanul nyilvánosságra hozta-e nem függ attól, hogy az alperes bejelentésében szereplo 
találmány szabadalmaztatható-e. Ilyen esetben nincs helye a per tárgyalása felfüggesztésének [Ptk. 84. § (1) 
bek. a) pont, 1969. évi III. tv. 52. § (1) bek., 9/1969. (XII. 29.) MM sz. r. 1. § (2) bek., Pp. 152. § ]. 
BH1984. 291. Ha a dolgozó a már esedékessé vált prémiumának megfizetése iránt munkaügyi vitát 
kezdeményezett, az ebbol eredo per tárgyalását a munkaügyi bíróság nem függesztheti fel azért, mert a 
munkáltató idoközben fegyelmi eljárást indított ellene [Pp. 152. § (1) bek., 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 88. 
§ (1) bek.]. 
BH1983. 404. II. A hagyatéki eljárást felfüggeszteni [Pp. 152. §] nem lehet, csak a jogszabályban 
meghatározott esetekben van helye a hagyatéki eljárás függoben tartásának [6/1958. (VII. 4.) IM sz. r. 89. § 
(1) bek., 39. § (2) bek., 50. § (2) bek., 58. § (2) és (3) bek., 64. § (4) és (5) bek.]. 
BH1982. 472. I. A cégbejegyzési nemperes eljárásban nincs helye felfüggesztésnek és szünetelésnek 
[105/1952. (XII. 28.) MT sz. r. 13. §, Pp. 137., 152. §]. 
BH1982. 471. I. A bejelentési kérelem elintézése tárgyában az Országos Találmányi Hivatal eljárása rendjén 
esetleg hozandó közzétételi határozat nem minosül olyan elozetes kérdés elbírálásának, amely a per 
tárgyalásának felfüggesztésére adhat okot [Pp. 152. § (1) bek., Ptk. 87. §, 1969. évi II. tv. 25. §]. 
BH1982. 196. I. Mindaddig, amíg a szabadalom megadása kérdésében nem történik érdemi döntés, nem lehet 
megállapítani a szabadalmi oltalom terjedelmét, igy azt, hogy más hasznosítja-e a szabadalommal védett 
megoldást. A találmányi, illetoleg a szabadalom-hasznosítási díj vonatkozásában a per eldöntése a 
szabadalom megadása iránt folyamatban levo eljárás eredményétol függ, ezért ilyenkor helye lehet a 
tárgyalás felfüggesztésének [Pp. 152. § (1) bek.]. 
BH1981. 451. A házastársak a közös vagyon megszüntetése során sem ruházhatják át egymásra a beépítetlen 
telken fennálló közös tartós földhasználati jogot, és e tekintetben a bíróság sem dönthet. A bíróságnak a 
házastársakat ilyen esetben arra kell felhívnia, hogy a földhasználattal kapcsolatos vitájukat az illetékes 
tanács szakigazgatási szervénél kell rendezniük. Ennek megtörténtéig a tárgyalás felfüggesztésére kerülhet 
sor [Ptk. 152. § (1) bek., 1976. évi 33. sz. tvr. 5. § (3) bek., 5/1977. (I. 28.) ÉVM-PM-IM sz. r. 9. § (1) bek., 
Pp. 152. § (1) bek.]. 
BH1981. 193. Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerzodéstol a tulajdonszerzés akadálya címén történo elállás 
esetében a vételár visszafizetése iránt indított per tárgyalása nem függesztheto fel azon címen, hogy az eladó 
utólagosan a tulajdonszerzés érdekében földnyilvántartási eljárást kíván indítani. [Pp. 152. § (1) és (2) bek., 
Ptk. 319. § (3) bek., 320. § (1) bek., 369. § (1) és (2) bek.]. 
BH1979. 166. Nincs helye a tárgyalás felfüggesztésének az államigazgatási eljárás érdemi befejezéséig 
terjedo idoszakra, ha a viszontkereseti kérelem arra irányul, hogy a bíróság határozatával pótolja valamelyik 
félnek az államigazgatási eljáráshoz szükséges vagy csak annak eredményessége esetén hatályosuló 
jognyilatkozatát [ Pp. 152. § (1) bek.]. 
BH1979. 156. I. Az eljárást szabadalmi ügyben is csak akkor lehet felfüggeszteni, ha a döntés olyan elozetes 
kérdés elbírálásától függ, amelynek a tárgyában az eljárás büntetobírói vagy államigazgatási hatáskörbe 
tartozik [Pp. 152. § (1) bek.]. 
BH1978. 501. Az 1944. július 1-e elott háztartási alkalmazottként munkaviszonyban töltött idot csak egykori 
okirati bizonyíték vagy helyszíni vizsgálat alapján lehet szolgálati idoként figyelembe venni. A 
társadalombiztosítási szerv - ha okirati bizonyíték nem áll rendelkezésre - a helyszíni vizsgálatot akkor is 
köteles lefolytatni, ha a vizsgálat keretében csak tanúk meghallgatására van lehetoség [1975. évi II. tv. 8. §, 
Pp. 152. § (1) bek., 339. § (2) bek., 17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 110. § (3) bek., 112. §, 256. § (1) bek. b) pont, 
MK 106. sz.]. 



BH1978. 446. A bíróság folyamatban levo per eldöntését nem függesztheti fel egy szünetelo per érdemi 
eldöntéséig és nem kötelezheti a feleket, hogy ennek érdekében a szünetelo per folytatását kérjék [Pp. 152. § 
(2) bek., 381. § (1) bek.] 
BH1978. 443. Ha átalányösszeg megállapításának nincs helye, a vízdíj megfizetése, illetve visszafizetése iránt 
indított per elozetes államigazgatási eljárás nélkül bírói útra tartozik [27/1975. (X. 30.) MT sz. r. 
mellékleteként közzétett "Közmuves vízellátás szabályzata" 33. § (1) bek., 37. § (4) bek., Pp. 152. § (1) bek.]. 
BH1977. 37. Az ügyek egyesítése esetén nincs helye az egyik egyesített per tárgyalása felfüggesztésének azzal 
az indokolással, hogy az utóbbinak elbírálása az ugyanebben az eljárásban eldöntendo másik per 
kimenetelétol függ [Pp. 130. §, 152. § (2) bek.]. 

153. § (1) Ha a per eldöntése házasság létezésétol vagy érvényességétol, illetoleg gyermek családi jogállásának 
bírói megállapításától függ, és ez iránt per van folyamatban, a tárgyalást annak jogeros eldöntéséig fel kell 
függeszteni. 

(2) Ha a per eldöntése házasság érvényességétol függ, a tárgyalást akkor is fel kell függeszteni, ha az 
érvénytelenítési per még nincs folyamatban, de annak megindítására a felek valamelyike jogosult; ebben az esetben a 
tárgyalás felfüggesztésével egyidejuleg az érvénytelenítési per megindítására megfelelo határidot kell kituzni, annak 
sikertelen letelte után azonban a felfüggesztett tárgyalást folytatni kell. 

(3) A gyermek tartása iránt indított pernek az (1) bekezdés alapján való felfüggesztése nem akadályozza, hogy a 
bíróság a gyermek részére ideiglenes intézkedéssel tartásdíjat állapítson meg. Szükség esetében a bíróság az 
ideiglenes tartás megállapítása felol hivatalból is határozhat. 

BH1998. 344. II. A férj tartási kötelezettsége csak a vélelem megdöntését kimondó ítélet jogerore 
emelkedésétol szunik meg [Csjt. 35. § (1) bek., 69/A. §, Pp. 153. § (1) és (3) bek.]. 

154. § (1) Ha a felet katonai szolgálatra hívják be, a bíróság a pert felfüggesztheti, kivéve a tartásdíj iránt indított, 
valamint az olyan pereket, amelyeknek gyors elbírálásához különleges érdek fuzodik. 

(2) Az (1) bekezdés esetében a bíróság a per felfüggesztésérol, illetoleg továbbfolytatásáról a fél katonai 
elöljáróját is értesíti. 

155. § (1) A tárgyalás felfüggesztésével minden határido megszakad; a felfüggesztés megszunésétol a határido 
újra kezdodik. 

(2) A felfüggesztés tartama alatt tett minden bírói rendelkezés, úgyszintén a felek által teljesített minden perbeli 
cselekmény hatálytalan, kivéve a felfüggesztéssel, illetoleg az annak megszüntetésével kapcsolatos bírói 
rendelkezéseket és perbeli cselekményeket. 

(3) Felfüggesztést rendelo bírósági határozat ellen külön fellebbezésnek van helye; a bíróság az ilyen határozatot 
maga is megváltoztathatja. 

A felfüggesztéshez két lényeges joghatás fuzodik, nevezetesen a határidok megszakadnak, és a felfüggesztés 
tartama alatt tett perbeli cselekmények - a Pp. 153. §-ának (3) bekezdésében és a Pp. 155. §-ának (2) 
bekezdésében írt kivételtol eltekintve - hatálytalanok. 
- Ekként a felfüggesztés tartama alatt a perek egyesítésére nincs eljárásjogi lehetoség (BH1995. 648.). 
- A perfüggoség szempontjából a felfüggesztett eljárás folyamatban lévo pernek minosül (BH1993. 618.). 
A bíróság a tárgyalás felfüggesztésérol hivatalból és kérelemre egyaránt dönthet. A felfüggesztés tekintetében, 
mint ahogy a felfüggesztés megszüntetése iránti kérelemrol is, végzéssel kell határoznia. A felfüggesztésrol 
szóló határozat azonban, az azt elrendelo bíróságot nem köti. 
- A bíróság az eljárást felfüggesztését elrendelo végzést indokolni köteles. Ennek elmulasztása lényeges 
eljárási szabálysértés (BH1989. 412.). 
- A tárgyalás felfüggesztésére irányuló kérelmet elutasító végzés pervezeto határozat, ezért ellene 
fellebbezésnek nincs helye (BH1990. 303.). 
- A bíróságnak a felfüggesztés megszüntetésére és az eljárás folytatására irányuló kérelmet elutasító végzése 
nem tartozik a pervezetés körébe, így ellene fellebbezésnek van helye (BH1982. 426.). 
BH1998. 444. A cégeljárásban (bejegyzés, változásbejegyzés, törvényességi felügyeleti eljárás) az eljárás 
felfüggesztésére irányuló kérelem elutasítását tartalmazó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye [Pp. 155. § 
(3) bek., 237. §, 240. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. 25. § (1) bek.]. 
BH1995. 648. A felfüggesztés tartama alatt a perek egyesítésére nincs eljárásjogi lehetoség [Pp. 152. § (1) 
bek., 155. § (2) bek., 149. § (2) bek.]. 
BH1994. 258. A tárgyalás felfüggesztésének elrendelésérol szóló végzés felülvizsgálati kérelemmel nem 
támadható [Pp. 155. § (3) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1990. 303. A tárgyalás felfüggesztésére irányuló kérelmet elutasító végzés pervezeto határozat, ezért 
ellene fellebbezésnek nincs helye [Pp. 155. § (3) bek., 233. § (3) bek. b) pont]. 



BH1989. 412. Az eljárás felfüggesztését elrendelo végzést is indokolni kell. Ennek elmulasztása lényeges 
eljárási szabálysértés [Pp. 155. § (3) bek., 222. § (1) bek.]. 
BH1982. 426. A bíróságnak a felfüggesztés megszüntetésére és az eljárás folytatására irányuló kérelmet 
elutasító végzése nem tartozik a pervezetés körébe, igy ellene fellebbezésnek van helye [Pp. 233. § (3) bek. b) 
pontja, 155. § (3) bek.]. 

Ideiglenes intézkedések 

156. § (1) A bíróság kérelemre ideiglenes intézkedéssel elrendelheti a kereseti kérelemben (viszontkeresetben), 
illetve az ideiglenes intézkedés iránti kérelemben foglaltak teljesítését, ha ez közvetlenül fenyegeto kár elhárítása 
vagy a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása, illetve a kérelmezo különös méltánylást érdemlo 
jogvédelme érdekében szükséges, és az intézkedéssel okozott hátrány nem haladja meg az intézkedéssel elérheto 
elonyöket. A bíróság az ideiglenes intézkedés elrendelését biztosítékadáshoz kötheti. A kérelmet megalapozó 
tényeket valószínusíteni kell. 

(2) Az ideiglenes intézkedés iránti kérelem a keresetlevél benyújtása elott nem terjesztheto elo. Az ideiglenes 
intézkedésrol a bíróság az elso tárgyalás kituzését megelozoen is dönthet. 

(3) Az ideiglenes intézkedés tárgyában a bíróság soron kívül határoz. 
(4) A bíróság döntése elott a feleket személyesen meghallgatja, illetve lehetové teszi, hogy a kérelemre írásban 

nyilatkozzanak. A felek meghallgatása csak rendkívül sürgos szükség esetében, valamint akkor mellozheto, ha a fél a 
meghallgatásra kituzött határnapot, illetve határidot elmulasztja. 

(5) Az ideiglenes intézkedésre vonatkozó döntéssel kapcsolatban bizonyítás lefolytatásának csak akkor van helye, 
ha a kérelem e nélkül érdemben nem bírálható el. 

(6) Az ideiglenes intézkedés iránti kérelemrol 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. 

(7) A teljesítési határido - ha a bíróság másként nem rendelkezik - a végzés írásbeli közlését követo napon 
kezdodik. 

(8) A végzés elozetesen végrehajtható (231-232. §). A végzés mindaddig hatályban marad, amíg azt a bíróság a 
felek bármelyikének kérelmére - a másik fél meghallgatása (113. §) után - hozott végzésével vagy ítéletében hatályon 
kívül nem helyezi. Ha az elsofokú bíróság az ideiglenes intézkedésrol szóló határozatát ítéletében (permegszünteto 
végzésében) nem helyezte hatályon kívül, az elsofokú ítélet (permegszünteto végzés) jogerore emelkedésével az 
ideiglenes intézkedés a hatályát veszti. 

Az ideiglenes intézkedés célja azonnali jogvédelem biztosítása az idomúlás miatt utóbb már el nem hárítható 
jogsérelem megelozésére Az ideiglenes intézkedés elrendelésével a bíróság teljesítésre kötelezi a kérelmezo 
ellenfelét mégpedig olyan idopontban, amikor a felek közötti jogvitát érdemben még nem bírálta el. E 
sajátosságból fakadnak azok a törvényi rendelkezések, amelyek a kérelem feltételeire és az azzal kapcsolatos 
bírósági eljárásra vonatkoznak. Ez utóbbi körben az általános szabályoktól eltéroen a bíróság soron kívül 
köteles a kérelemrol dönteni és az ideiglenes intézkedést elrendelo végzés fellebbezésre tekintet nélkül 
elozetesen végrehajtható [Pp. 156. § (3), (8)]. 
Az ideiglenes intézkedésre általános szabályként kérelemre kerülhet sor, hivatalból a bíróság ilyen intézkedést 
csak a törvény külön felhatalmazása alapján tehet: így gyermektartási perben a per tárgyalásának 
felfüggesztése esetén a gyermeket megilleto tartásdíj [Pp. 153. § (3)], valamint házassági perben a gyermek 
elhelyezése, tartása, a szüloi felügyeleti jog bovítése vagy korlátozása, illetve a láthatás kérdésében. (Pp. 287. 
§). 
A kérelem eloterjesztésére az (1)-(2) bekezdés rendelkezésébol következoen csak peres eljárásban kerülhet 
sor, legkorábban a keresetlevél (viszontkereset) benyújtásával egyidejuleg. A keresetlevél benyújtása elott, 
valamint nemperes (pl. fizetési meghagyás kibocsátása, a gyermektartásdíj állam általi elolegezése iránt 
indított stb.) eljárásban a fél ideiglenes intézkedés iránti kérelemmel nem élhet. 
A kérelem tartalmi követelménye, hogy az abban eloadott és megfeleloen valószínusített körülmények 
megfeleljenek az (1) bekezdésben meghatározott azonnali jogvédelmet kívánó helyzetek valamelyikének 
(kárveszély, a jogvitás állapot megváltozásából eredo, illetve különös méltánylást érdemlo jogvédelmi helyzet) 
és értelemszeruen a kért intézkedés legyen alkalmas e jogsérelem elhárítására. 
A kérelmezot a törvény értelmében nem terheli az általa eloadottak valóságának kétséget kizáró módon 
történo bizonyítása, csak annak valószínusítése. E körben önmagában a fél eloadása a hivatkozottak 
valóságának vélelmezésére nem alkalmas, értékelheto azonban minden olyan irat vagy bizonyíték, amely akár 
közvetlenül, akár közvetett módon erosíti az eloadottakat. 



Az anyagi jogi szabályok is tartalmaznak eloírásokat az ideiglenes intézkedés elrendelésére: így például a 
különös méltánylást érdemlo jogvédelmi helyzet megállapíthatóságának sajátos feltételeit szabályozza a 
védjegybitorlási [1997. évi XI. törvény 95. § (2)], szabadalombitorlási [1995. évi XXXIII. törvény 104. § (3)], 
a szerzoi jog megsértésével [1969. évi III. törvény 52. § (3)] kapcsolatos, valamint a mintaoltalmi [1978. évi 
28. törvényereju rendelet 20. § (3)] perekben. A személyhez fuzodo jogok megsértése esetén pedig a bíróság 
akkor rendelhet el ideiglenes intézkedést, ha a jogsértést valószínusítették és a késedelem utóbb jóvá nem 
teheto kárral járhat [Ptk. 85. § (4)]. 
Hiánypótlás 
A törvény nem tartalmaz a Pp. 95. § (1) bekezdésében szabályozottól eltéro eljárást az ideiglenes intézkedés 
esetére, ezért ha a kérelem nem felel meg az eloírásoknak vagy hiányos, a bíróság a felet a hiány pótlására 
felhívhatja. Ilyen esetben azonban a bíróságnak az eljárás soronkívüliségére, valamint a jogvédelmi helyzet 
sajátosságaira figyelemmel különös gonddal kell mérlegelnie, hogy a hiány pótlására milyen módon hívja fel 
a felet. Az írásbeli felhívás, a hiánypótlásra engedélyezendo határido ténye ugyanis az ido múlására 
figyelemmel meghiúsíthatja az ideiglenes intézkedéssel elérni kívánt célt. Ezért helyesebb, ha a bíróság 
tárgyalást tuz ki, amelyen a hiány pótlásán kívül az ellenérdeku fél meghallgatását is foganatosítja. 
A felek meghallgatása 
A (4) bekezdés rendelkezéseibol kitunoen a bíróság döntése elott a feleket akár tárgyaláson, akár - az 
ellenérdeku félre vonatkoztatva - írásbeli észrevételek beszerzésével meghallgatja. Ha a fél elmulasztja a 
határidot vagy határnapot, illetve a valószínusített jogvédelmi helyzet azonnali, halasztást nem turo döntést 
igényel, e meghallgatás mellozheto. A mellozés okait a törvény kötelezo erovel szabályozza és attól eltérésre 
felhatalmazást nem ad. A törvény ilyen megfogalmazásából viszont az is következik, hogy ha a fél a törvény 
által kizárt kérelmet nyújt be (pl. a keresetlevél eloterjesztése elott önálló kérelemmel él e tárgyban, vagy 
például nemperes eljárásban terjeszti azt elo) vagy hiánypótlási kötelezettségének határido alatt nem tesz 
eleget, a kérelem ezen okokból történo elutasítása elott is köteles az ellenérdeku felet meghallgatni, hiszen a 
bíróság döntésére történo törvényi utalás e perjogi helyzeteket is felöleli. Ilyen esetben álláspontunk szerint a 
meghallgatás felesleges, mert a törvényalkotó szándéka nyilvánvalóan arra irányult, hogy a kérelem érdemi 
elbírálása ne egyoldalúan, hanem az ellenérdeku fél álláspontját is mérlegelve történjen. 
Bizonyítás 
Az (5) bekezdés rendelkezése korlátozott körben engedi csak meg a kérelem tárgyában bizonyítás 
lefolytatását. A korlátozás indoka az ideiglenes intézkedés céljából és abból a ténybol fakad, hogy a kérelem 
elofeltételeinek fennállását a félnek valószínusítenie és nem bizonyítania kell. A (3) bekezdés soronkívüliséget 
eloíró szabálya ebben az esetben is érvényesül. 
Az érdemi döntés 
A bíróságnak a döntése meghozatalakor mérlegelnie kell, hogy az ideiglenes intézkedés elrendelését indokló 
törvényi feltétel meglétét a fél valószínusítette-e. A bíróság azt is szabadon mérlegeli, hogy az adott esetben a 
valószínusítés milyen mértékét követeli meg a féltol. Indokolt, hogy ha a bíróság a rendkívüli sürgosség miatt 
az ellenérdeku fél meghallgatását mellozve dönt, a valószínusítésnek magasabb és már a bizonyítottsághoz 
közel álló mértékét fogadja csak el a kérelem teljesítésének feltételeként. 
Ha a kérelem e feltételeknek megfelel, a bíróságnak az (1) bekezdésben szabályozottakból folyó kötelessége, 
hogy felmérje az ideiglenes intézkedésbol folyó hátrányt és annak mértékét az elérheto elonyhöz viszonyítsa. A 
törvény bár szóhasználatában az okozott hátrányt említi, az ténylegesen nem már bekövetkezett, hanem az 
intézkedés folytán és annak teljesítésével okozható hátrányt jelenti. Ha a mérlegelés eredményeként az elonyt 
meghaladó hátrány vélelmezheto, a kérelmet el kell utasítani. 
A törvény eltéro rendelkezése hiányában a bíróság döntésénél a fél kérelméhez kötve van (Pp. 4. §), ezért az 
abban foglalttól eltéro, a fél által nem kért tartalommal ideiglenes intézkedést nem rendelhet el. 
Mérlegeléssel dönti el a bíróság, hogy köti-e az ideiglenes intézkedést biztosíték adásához vagy sem. A 
törvény a mérlegelést befolyásoló vagy korlátozó rendelkezést nem tesz, de az ebben az esetben irányadó 
bírósági eljárás szabályait sem tartalmazza. Arra figyelemmel, hogy a bíróságok gyakorlata is kialakulatlan e 
körben, általánosságban a következok kiemelését látjuk indokoltnak. 
A biztosítékadás tartalma szerint az intézkedéssel okozható hátrány fedezeti garanciáját jelenti az ellenérdeku 
fél számára arra az esetre, ha utóbb annak alaptalansága derül ki. Nemcsak a hátrány mértéke, annak 
megtérülési lehetoségei, de adott esetben a kérelem elofeltételeinek valószínusítési foka is indokolhatja a 
biztosítékadás kötelezettségének elrendelését. 
A törvény szóhasználata (az elrendelést biztosíték adásához kötheti) értelmezheto akként, hogy ha a bíróság a 
biztosíték adását adott esetben indokoltnak ítéli, annak teljesítése az ideiglenes intézkedés elrendelésének 
elofeltétele, de akként is, hogy az ideiglenes intézkedés elrendelésével egyidejuleg a bíróság a felet biztosíték 



adására kötelezheti. Az elso esetben az érdemi döntés a biztosíték adásával összefüggo megelozo eljárást 
feltételez, azaz a bíróságnak a kérelmezot kell felhívnia a meghatározott biztosíték határidon belüli 
megadására és figyelmeztetnie kell a mulasztás jogkövetkezményére azaz arra, hogy nem teljesítés esetén a 
bíróság a kérelmet elutasítja. A megelozo eljárás lefolytatása idot vesz igénybe és emiatt azzal a 
következménnyel is járhat, hogy az ideiglenes intézkedés már nem lesz képes a célját betölteni. Emiatt 
helyesebbnek a másodikként említett értelmezést tekinthetjük. Ez esetben felmerül a kérdés, hogy mi a 
jogkövetkezménye, ha az arra kötelezett nem ad biztosítékot. A (8) bekezdés általános szabályként a végzés 
elozetes végrehajthatóságát mondja ki. Miután a biztosítékadásra kötelezés ebben az esetben része az 
ideiglenes intézkedés elrendelésének, a végzésnek nemcsak az intézkedést, de a kérelmezot a biztosíték 
adására kötelezo rendelkezése is elozetesen végrehajtható. A teljesítési határido sikertelen eltelte esetén ezért 
a biztosíték adása végrehajtás útján kényszerítheto ki. A bíróság végrehajtást csak kérelemre rendelhet el, 
hivatalból nem. Ha a felperes önként nem teljesített, az alperesnek kell illetékköteles végrehajtási kérelmet 
eloterjeszteni. A végrehajtás további költséget igénylo és idoigényes eljárás, amely a behajtás részbeni vagy 
teljes sikertelenségével is járhat. Ez esetben eloállhat az a helyzet, hogy bár a bíróság az ideiglenes 
intézkedést a biztosíték adásához kötötte, a fedezeti garancia nem áll rendelkezésre annak ellenére, hogy az 
alperes az intézkedés alapján teljesített. 
A törvény hatályos rendelkezése erre az esetre az alperes jogvédelmét, de a bíróság döntésének érvényre 
juttatását segíto kello garanciát nem ad. A Pp. 156. § (6) bekezdése alapján kizárólag arra van lehetoség, 
hogy az alperes kérelmet terjesszen elo az ideiglenes intézkedés megváltoztatása (visszavonása) iránt a 
biztosíték adásának elmaradására hivatkozással. A bíróság kérelemmel azonos tartalmú döntése azonban ez 
esetben sem alkalmas annak a joghátránynak az elhárítására, amelyet a felperes mulasztásával eloidézett. 
E problémára megoldást jelentene a törvény módosítása annak kimondásával, hogy ha a felperes határido 
alatt biztosítékot nem adott, a bíróság hivatalból megváltoztatja (visszavonja) az ideiglenes intézkedést 
elrendelo végzését. 
A Legfelsobb Bíróságnak a BH1999. 217. jogesetében kifejtett álláspontjából az tunik ki, hogy irányadónak az 
elsoként említett értelmezést kell tekinteni. Ezért ha a bíróság megítélése szerint indokolt az ideiglenes 
intézkedés elrendelését biztosíték adásához kötni, az érdemi döntést megelozoen fel kell hívni a kérelmezot a 
meghatározott biztosíték letétbe helyezésére. Ha a kérelmezo úgy nyilatkozik, hogy a biztosíték letétbe 
helyezését nem vállalja, vagy nyilatkozatot nem tesz, de határido alatt a letéti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ideiglenes intézkedés iránti kérelmet el kell utasítani. 
A letét kiutalása vagy visszautalása felol a bíróság a (6), illetve a (8) bekezdésben szabályozott határozatával 
egyidejuleg köteles rendelkezni. 
Két szempontból is korlátozott, hogy a bíróság a feltételek megléte esetén milyen tartalommal rendelhet el 
ideiglenes intézkedést. Az egyik korlátozás a felek jogviszonyára irányadó anyagi jogi szabályokból 
következik, azaz a bíróság nem rendelhet el olyan teljesítést, amelynek követelésére a fél az anyagi jogi 
szabályok szerint nem jogosult (BH1991. 155.). A másik korlátozás a kereseti (viszontkereseti) kérelem 
tartalmából és az (1) bekezdés általános szabályából következik. Ha a fél olyan intézkedés megtételét kéri, 
amelynek követelésére az anyagi jogi szabályok szerint jogosult ugyan, de arra a kereset (viszontkereset) nem 
terjed ki, e tény kizárja ilyen tartalommal az ideiglenes intézkedés meghozatalát (BH1995. 39.). 
Az ideiglenes intézkedés iránti kérelem tárgyában - ide értve az (1), (6) és (8) bekezdés alapján hozott 
valamennyi esetet - a bíróság végzéssel határoz. Ez alól kivétel az az eset, amikor a bíróság az ítéletében 
helyezi hatályon kívül az ideiglenes intézkedést elrendelo végzését [Pp. 156. § (8)]. 
A kérelemrol a bíróság tárgyaláson, de tárgyaláson kívül is határozhat. 
Az ideiglenes intézkedés megváltoztatása 
A (6) bekezdés értelmében az elso fokú bíróság a végzéséhez nincs kötve, azt utóbb - bármelyik fél kérelmére - 
megváltoztathatja (módosíthatja, illetve visszavonhatja), ha az elrendelés alapjául szolgáló körülmények 
utóbb megváltoztak vagy megszuntek. Ha a fél a keresetét (viszontkeresetét) az ideiglenes intézkedéssel 
azonos kört érintoen leszállítja, a bíróságnak hivatalból kell a visszavonásról határoznia. A megváltoztató 
végzés ugyancsak elozetesen végrehajtható. 
Az intézkedés hatálya 
A (8) bekezdés általános szabálya szerint a végzés annak hatályon kívül helyezéséig, ennek hiányában pedig a 
permegszünteto végzés, illetve elso fokú ítélet jogerore emelkedéséig van hatályban. E szabályokból 
következik, hogy ha a per hat hónapi szünetelés után a törvény erejénél fogva szunt meg [Pp. 137. § (3)] e 
tény az ideiglenes intézkedés hatályát nem érinti, hiszen a bíróság ebben az esetben nem hoz pert megszünteto 
végzést. 



A végzés hatályon kívül helyezését a felek bármelyike kérheti. Ilyen kérelem eloterjesztésének nem akadálya, 
ha a per szünetelés folytán megszunt. 
Ha a bíróság ítéletet hoz vagy a pert megszünteti, egyidejuleg vizsgálja azt is, hogy indokolt-e a határozata 
jogerore emelkedéséig az ideiglenes intézkedés fenntartása. Nemleges esetben a végzés hatályon kívül 
helyezésérol hivatalból dönt. A hatályon kívül helyezésrol rendelkezo végzés, illetve ítéleti rendelkezés is 
elozetesen végrehajtható. 
BH2003. 337. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vételi jog törlését ideiglenes intézkedéssel nem lehet 
elrendelni [Pp. 156. § (1) bek., 1997. évi CXLI. tv. 62. § (1) bek.]. 
BH2003. 110. II. A felek meghallgatása az ideiglenes intézkedés meghozatala elott. [Pp. 156. § (4) bek.]. 
BH2003. 85. Ha a bíróság jogeros ítéletében megállapította, hogy az alperes cégnevében a vezérszó 
használata jogszabálysérto, a határozat végrehajtására cégbírósági törvényességi felügyeleti eljárásban 
kerülhet sor és végrehajtási eljárásnak nincs helye [1994. évi LIII. tv. (Vht.) 9. §, 55. § (1) bek. b) pont, 56. §, 
1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 47. § (1) bek., 52. § (2) bek., 54. § (1) bek., Pp. 156. § (8) bek.]. 
BH2002. 441. I. A biztosítási intézkedés és az ideiglenes intézkedés elhatárolása [Vht. 185. §, 188. §, Pp. 156 
§, 195. §]. 
BH2002. 441. II. Ideiglenes intézkedéssel a kötelezett tulajdonjogának korlátozását, azaz elidegenítési és 
terhelési tilalmat nem lehet elrendelni [Pp. 156. §, Ptk. 144. § (1) bek.]. 
BH2002. 315. Fenyegeto kárról, amelynek elhárítása ideiglenes intézkedéssel indokolt, az esetben lehet szó, 
ha a jogellenes magatartás ismétlése vagy a jogellenes helyzet fennmaradása idézhet elo újabb károkat [Pp. 
156. § (1) bek.]. 
BH2001. 481. II. A "perfeljegyzés" iránti kérelem ideiglenes intézkedésként nem bírálható el (Pp. 156. §). 
BH2001. 368. A védjegyjogosult a védjegybitorlásból eredo követeléseit engedményezheti, az engedményes 
pedig jogosult a védjegybitorlás miatt saját nevében fellépni [1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. §, 16. §, 19. § (1) bek., 
22 §, 27. § (2) bek., 29. § (1)-(2) bek., 95. § (2)-(3) bek., Ptk. 207. § (1) bek., 328. § (1), (2), (4) bek., Pp. 156. 
§ (1) bek.]. 
BH2001. 329. Az ideiglenes intézkedés elrendelése iránti kérelem elutasításának van helye, ha a kérelmezo a 
biztosíték adását nem vállalja (Pp. 156. §). 
BH2001. 23. A biztosítási intézkedés elhatárolása az ideiglenes intézkedéstol [Vht. 185. §, 186. § (1) bek. a) 
pont, Pp. 156. §]. 
BH2000. 406. Ideiglenes intézkedés meghozatalának nincs helye, ha az alapjául szolgáló tények nincsenek 
valószínusítve (Pp. 156. §). 
BH2000. 394. Tisztességtelen piaci magatartásra és védjegybitorlásra alapított ideiglenes intézkedés 
meghozatalának feltételei [1996. évi LVII. tv. (Tpvt.) 5. §, 6. §, 86. § (2) bek. d) pont, 1997. évi XI. tv. (Vt.) 27. 
§ (2) bek. f) pont, 95. § (2)-(3) bek., Pp. 156. §]. 
BH2000. 346. Védjegybitorlási perben az ideiglenes intézkedés meghozatalának feltételei [1997. évi XI. tv. 
(Vt.) 5. § (2) bek., 12. § (2) bek., 27. §, 95. § (1)-(3) bek., Ptk. 77. §, Pp. 156. § (1) bek., 1986. évi II. tv. (St.)]. 
BH2000. 345. Az ideiglenes intézkedés elrendelésének feltétele, hogy a kérelmezo valószínusítse a 
szabadalombitorlás tényét [1995. évi XXXIII. tv. (Szt.) 19. (7) bek., 24. § (2) bek., 104. § (3) bek., Pp. 156. § 
(1) bek.]. 
BH2000. 294. Nem tekintheto a szabadalombitorlás valószínusítettnek, ezért ideiglenes intézkedés 
meghozatalának nincsen helye, ha az alperes a terméket a saját érvényes szabadalma alapján hasznosítja 
[1995. évi XXXIII. tv. (Szt.) 19. § (1) bek., 35. (1) bek., Pp. 156. § (1) bek.]. 
BH1999. 328. A felszámoló kifogásolt intézkedésének "felfüggesztését" elrendelo végzés pervezeto végzésnek 
minosül, amely ellen fellebbezésnek a felszámolási eljárásban sincs helye [1993. évi LXXXI. tv.-nyel 
módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 51. § (1), (2) és (4) bek., Pp. 152. §, 156. § (1) bek., 233. § (3) bek. b) 
pont]. 
BH1999. 217. Nincs helye ideiglenes intézkedés elrendelésének, ha azt a bíróság biztosíték adásához kötötte, 
és a kérelmezo a biztosíték letétbe helyezését nem vállalja [Pp. 156. § (1) bek.]. 
BH1998. 491. Az ideiglenes intézkedés iránti kérelemben foglaltak teljesítését a bíróság akkor is elrendelheti, 
ha a károkozás már elkezdodött, és az a jövoben is várható [Pp. 156. § (1) bek., 1997. évi XI. tv. (Vt.) 95. § 
(2) bek.]. 
BH1998. 490. Szerzodésen alapuló televíziós közvetítési és sugárzási jogok gyakorlásának azonnali hatályú 
felmondással való akadályozása a jogosultat vagyoni károsodással fenyegeti, ezért - az egyéb törvényi 
feltételek fennforgása esetén - e magatartástól a bíróság ideiglenes intézkedéssel eltilthatja az alperest [1996. 
évi LXIV. tv. 16. § (1) bek. g) pont, Pp. 156. § (1) bek.]. 



BH1997. 342. Nincs helye felülvizsgálatnak az ideiglenes intézkedést elrendelo, illetoleg az ideiglenes 
intézkedés elrendelését megtagadó végzés ellen [Pp. 156. §, 270. § (2) bek., 287. §]. 
BH1997. 19. II. Szerzoi jogsértés hiányában ideiglenes intézkedés elrendelésének nincs helye (Pp. 156. §). 
BH1996. 171. A bíróság a felek kérelméhez általában kötve van, ezért ha a felperes keresetlevelet nyújt be a 
bírósághoz a felszámoló - és nem a felszámolásra kerülo cég - ellen, ezt hivatalból nem minosítheti 
kifogásnak, s ennek következtében azt a felszámolási eljárást végzo bírósághoz sem teheti át [1991. évi IL. tv. 
38., § (3) bek., 51. § (1) bek., Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 42. §, 124. § (1) bek., 126. §, 129. § (1) bek., 130. § (1) 
bek. b) pont, 156. § (3) bek., 157. § a) pont, Ptké. 26-29. §]. 
BH1995. 39. Ideiglenes intézkedés csak a keresettel (viszontkeresettel) érvényesített követelés tekintetében 
hozható (Pp. 156. §). 
BH1994. 691. Részvények kiadására irányuló kereset esetében ideiglenes intézkedés elrendelésének erre 
vonatkozó jogszabályi rendelkezés hiányában nincs helye [Pp. 156. § (1)-(4) bek., 1989. évi XIII. tv. 10. §, 21. 
§ (2) bek., Ptk. 204. § (1) bek., 1979. évi 18. tvr. 108. § (1) bek. c) pont]. 
BH1993. 699. Az ideiglenes intézkedés és a biztosítási intézkedés feltételei, elhatárolási szempontjai [Pp. 156. 
§ (4) bek., 378. § (1) bek. 1979. évi 18. tvr. 9. § e) pont, 108. § (1) bek. c) pont, 109. §, 110. § (1) és (2) bek., 
14/1979. (IX. 17.) IM r. 1. § (3) bek.]. 
BH1991. 273. Ha a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásáról szóló Egyezmény 
alapján a gyermek visszavitele érdekében eljárás folyik, a bíróság a szüloi felügyeleti jogot érinto perben 
mindaddig nem hozhat olyan intézkedést, amely az Egyezmény céljával ellentétes, amíg nem születik határozat 
arról, hogy a gyermeket az Egyezmény szerinti eljárásban nem kell visszavinni [1986. évi 14. tvr-tel 
kihirdetett, Hágában 1980. október 25-én kelt Egyezmény 1. és 16. cikke, Csjt. 71. § (2) bek., 72. § (2) bek., 
Pp. 156. § (4) bek.]. 
BH1991. 155. A szerzoi jog megsértésével kapcsolatos perben a bíróság ideiglenes intézkedéseként is csak a 
szerzoi jogról szóló törvényben szabályozott jogkövetkezményeket alkalmazhatja [Pp. 156. § (4) bek., Szjt. 52-
53. §-ai]. 
BH1989. 232. A gyermektartásdíj elolegezésének elrendelése iránti eljárásban ideiglenes intézkedés nem 
hozható [Csjt. 69/E. §, 4/1987. (VI. 14.) IM r. 20., 25. §-ai, Pp. 156. §.]. 
BH1986. 148. A volt férjet apasága vélelmének fennállása folytán törvényes tartási kötelezettség terheli, ezért 
az apasági vélelem megdöntése iránt indított per ellenére ideiglenes intézkedéssel is kötelezheto 
gyermektartásdíj fizetésére [Csjt. 35. § (1) bek., 60. § (1) bek., 61. § (2) bek., Pp. 156. § (1) bek.]. 
BH1985. 446. Ha a perben nem merül fel kárvesztés sürgos elhárításának szükségessége, úgy nincs helye 
ideiglenes intézkedés címén olyan bírósági rendelkezésnek, amelynek tárgyában egyébként a perbeli vita 
eldöntése kapcsán ítélettel kell rendelkezni [Pp. 156. § (4) bek., 365. § (3) bek., 378. §]. 
BH1985. 362. Az ideiglenes intézkedést a bíróság csak a jogszabály szerinti indokolt esetben, a felek 
meghallgatása és a konkrét ügy körülményei gondos feltárásával történo megvizsgálása után teheti meg [Pp. 
156. § (4) és (5) bek., 378. § (1) és (2) bek.]. 
BH1982. 97. A házassági per szünetelése alatt is sor kerülhet gyermek- és házastárstartás iránti ideiglenes 
intézkedésre, ha egyébként annak a feltételei fennállanak [Pp. 287. §, 156. § (1) bek., 4. §]. 
BH1977. 555. II. Ideiglenes intézkedésnek sem lehet tárgya az az igény, amelyre a végleges döntés nem 
vonatkozik [Pp. 156. § (1), (4) bek.). 

A per megszüntetése 

157. § A bíróság a pert megszünteti: 
a) ha a keresetlevelet már a 130. § (1) bekezdésének a)-h) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül el kellett volna 

utasítani; 
A Pp. 157-162. §-ainak rendelkezései a per megszüntetésére okot adó perjogi helyzeteket és az azokra 
irányadó sajátos eljárási szabályokat tartalmazzák. A per megszüntetésére nemcsak a Pp. 157. § a)-f) pontjai, 
de a törvény külön rendelkezései szerint is sor kerülhet [lásd: Pp. 265. §, Pp. 284. § (2), Pp. 356. §, Pp. 316. § 
(3), Pp. 319. § (3), Pp. 322. § (2)]. E külön szabályok részben más esetekben is, részben pedig eltéro feltétel 
meghatározásával rendelkeznek a per megszüntetésérol. 
Általános szabályok: 
A per megszüntetésérol a bíróság végzéssel, általában kérelemre, a Pp. 157. § a)-b) pontja szerinti feltételek 
esetén viszont hivatalból határoz [Pp. 158. § (1)]. A végzés ellen fellebbezésnek, a jogeros végzés ellen 
felülvizsgálati kérelemnek is helye van [Pp. 233. § (2) b), Pp. 277. § (2)]. 



A bíróság a pert megszünteto végzését a Pp. 157. § d) pontja esetében tárgyaláson, egyéb esetekben akár 
tárgyaláson, akár tárgyaláson kívül is meghozhatja. 
A per megszüntetésére a másodfokú eljárásban is sor kerülhet (Pp. 251. §). 
Ha a megszüntetésére okot adó körülmény fennáll, a bíróságnak nincs mérlegelési lehetosége, hogy a per 
megszüntetése helyett az ügy érdemében határozzon (BH1992. 587.), mint ahogy arra sincs, hogy a per 
megszüntetésének törvényi feltételeit kiterjesztoen értelmezze (BH1992. 470.). 
A félnek a per megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatát határozott és egyértelmu tartalommal kell 
megtennie, s e jognyilatkozatához annak megtételétol kezdve kötve van. A fél jognyilatkozatától a bíróság sem 
térhet el, azt kiterjesztoen nem értelmezheti, a per adatai alapján nem mérlegelheti felül és vélelmezéssel sem 
pótolhatja a szükséges jognyilatkozatot (BH1995. 119., BH1994. 616., BH1994. 615., BH1989. 242., BH1989. 
118., BH1987. 324., BH1985. 160., BH1984. 420.). A jognyilatkozathoz kötöttség nem a kérelem 
megnevezéséhez, hanem annak tartalmához fuzodik. Ha a fél például a tartalma szerint kereset módosításnak 
minosülo nyilatkozatát a leszállítással érintett követeléstol elállásként nevesíti, a bíróság nem hozhat 
jogszeruen e körben pert megszünteto végzést (BH1993. 317.). 
Az a) pont értelmében: ha a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítására okot adó körülmény csak a 
per során derül ki, a bíróság a pert hivatalból szünteti meg. A törvényi utaló szabályból kitunik, hogy ha a 
bíróság a hiánypótlási kötelezettség elmulasztása ellenére tuzött ki tárgyalást, utóbb már erre hivatkozással a 
pert nem szüntetheti meg. 
A Pp. 130. § (1) bekezdésének b) pontjára alapított permegszünteto végzés sajátossága, hogy ha a perre 
(eljárásra) hatáskörrel rendelkezo, illetve illetékes bíróság vagy más hatóság megállapítható, a per 
megszüntetésével egyidejuleg a bíróság az áttételrol is köteles rendelkezni [Pp. 158. § (2)]. A hatáskör és 
illetékesség hiányának hivatalbóli figyelembevételét korlátozó szabályoknak [Pp. 28. § (1), Pp. 43. § (1)] 
megfeleloen az alperes érdemi ellenkérelmének eloterjesztése után csak akkor kerülhet sor a per 
megszüntetésére (és áttételre), ha a hatásköre hiányát a bíróság nem a Pp. 23. § (1) bekezdésének a) pontjára 
figyelemmel állapítja meg, illetékesség hiányában pedig csak akkor, ha az adott perre más bíróság 
kizárólagos illetékességét mondja ki törvény - ide nem értve az alávetésen alapuló kizárólagos illetékességet 
[Pp. 158. § (2)]. Bár a törvény e korlátozó rendelkezésnél feltételként az alperesnek a per érdemi 
tárgyalásába bocsátkozására utal, nyilvánvaló, hogy ez alatt a Pp. 139. §-a szerinti érdemi ellenkérelmet kell 
érteni. 
A Pp. 130. § (1) bekezdésének f) pontjára alapított permegszüntetés lehetosége a törvény értelmében 
korlátozott, mert ha a követelés idoelottisége megszunt mielott a bíróság ennek jogkövetkezményét levonta 
volna, utóbb erre hivatkozással nincs lehetoség a per megszüntetésére [Pp. 158. § (3)]. 
A hivatalbóli eljárás kötelezettségének törvényi rögzítése nem akadálya annak, hogy a Pp. 130. § (1) 
bekezdésének a)-g) pontjaiban foglaltakra a felek bármelyike hivatkozzon. Ha a bíróság a kérelmet nem tartja 
alaposnak, azt végzéssel kell elutasítania. E végzés elleni jogorvoslat kizárására, az érdemi határozat elleni 
fellebbezésben teheto kifogásra a Pp. 162. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak. 
A Pp. 161. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megtartása esetén az a) pontra alapított permegszüntetés 
esetén a keresetlevél benyújtásához, a perindításhoz fuzodo joghatályok fenntarthatók. 
Az illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében az ezen ok miatt 
megszüntetett per illetékmentes. A mentesség nemcsak a kereseti illetékre, de a fellebbezési illetékre is 
kiterjed. 

b) ha a fél törvényes képviselojét mellozték, és e hiányt a kituzött, illetoleg meghosszabbított határido alatt vagy 
legkésobb az annak lejártát közvetlenül követo tárgyalás berekesztéséig sem pótolták; 

A feltételek fennállása esetén a bíróság ebben az esetben is hivatalból köteles a pert megszüntetni. A Pp. 161. 
§ (1) bekezdése az e pontra alapított megszüntetést követo újabb keresetre is irányadó. 
Mind ennél, mind a c) pontnál a törvény a határido leteltét követo tárgyalás berekesztését említi az adott 
hiány, illetve cselekmény pótlásának végso idopontjaként. A bíróság azonban a tárgyalást (a részítélet és 
közbenso ítélet hozatalát kivéve) csak egyszer, mégpedig az érdemi határozathozatalt megelozoen rekeszti be 
[Pp. 145. § (1)]. Miután a per megszüntetése fogalmilag kizárja az érdemi határozat hozatalának lehetoségét, 
a törvény szóhasználata ellenére végso idopontnak az adott tárgyalás befejezését kell érteni. 

c) ha a bíróság az alperes kívánságára a külföldi felperest a 89. § alapján a perrel felmerülo költségek fedezése 
végett biztosítékadásra kötelezte, de a felperes a kituzött, illetoleg meghosszabbított határido alatt vagy legkésobb az 
annak lejártát közvetlenül követo tárgyalás berekesztéséig biztosítékot nem adott; 

A törvényben szabályozott feltételek megléte esetén is csak az alperes kérelmére lehet a pert megszüntetni 
[Pp. 158. § (4)]. A perbeli jogok jóhiszemu gyakorlásának alapelvébol következik, hogy az érdemi 



ellenkérelem eloterjesztése után az alperes ilyen kérelem eloterjesztésére csak akkor jogosult, ha ot annak 
megtételében nem terheli késedelem. 
E rendelkezések értelemszeruen a felperesre is irányadóak abban az esetben, amikor a perköltség-biztosíték 
adására a bíróság a viszontkeresetet eloterjeszto alperest kötelezte. 
A per megszüntetésével megszunt joghatások a Pp. 161. § (1) bekezdése alapján ebben az esetben is 
fenntarthatók. 

d) ha a felperes az elso tárgyalást elmulasztotta (135., 136., 159. §); 
Az elso tárgyalás a felperes részérol csak akkor tekintheto elmulasztottnak, ha megelozoen annak távollétében 
megtartását nem kérte. A mulasztás mellett a per megszüntetésének feltétele az alperes erre irányuló kérelme. 
A Pp. 159. § (1) bekezdésének rendelkezése e körben megismétli a Pp. 136. § (1) bekezdésének szabályát. 
Az alperes a permegszüntetési kérelmével egyidejuleg jogosult a nemleges viszontkereset eloterjesztésére. 
Ha a törvény az elso tárgyalás elmulasztásához fuzodo jogkövetkezményt külön szabályozza, a per 
megszuntésére e speciális szabályok, és nem a Pp. 157. § d) pontja alapján kerülhet sor. Így: 
- a perújítási eljárásban a perújító fél mulasztása esetén a per megszüntetésére a Pp. 265. § alapján kerül sor 
az ellenérdeku fél kérelme nélkül. 
- a házassági perben a felperes személyes megjelenésének hiánya - ha a meghallgatás nem mellozheto - akkor 
is a per megszüntetésével jár, ha a felperes a tárgyalás távollétében megtartását kérte vagy helyette a 
tárgyaláson képviselo jelent meg. E perekben a folytatólagos tárgyalás elmulasztása is a per megszüntetését 
vonja maga után, ha a felperes vagy képviseloje mulasztja el a tárgyalást. A tárgyalás távollétében történo 
megtartását ez esetben csak a külföldön lakó felperes kérheti. A per megszüntetéséhez a törvény az alperes 
kérelmét nem kívánja meg [Pp. 285. § (2), Pp. 288. § (1)]. 
- apasági perben, ha a kiskorú felperes eseti gondnoka mulasztja el az elso tárgyalást, a per 
megszüntetésének nincs helye [Pp. 299. § (3)]. 
- sajtó-helyreigazítási perben a per megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha az elso tárgyalást mindkét fél 
elmulasztja [Pp. 345. § (1)]. 

e) ha a felperes keresetétol elállott (160. §); 
A Pp. 2. § (1) bekezdésében szabályozottakból következik, hogy a felperes jogosult úgy dönteni, hogy a 
perbevitt jogvitában nem kéri a bíróság érdemi döntését, és ezért a keresetétol eláll. E jog a viszontkeresetet 
eloterjeszto alperest is megilleti, ezért e szabályokat a viszontkeresettol elállás esetére is alkalmazni kell. 
Az elállást tartalmazó jognyilatkozatra különös nyomatékkal érvényesül a kérelem tartalmára, annak 
értelmezésére vonatkozóan az általános szabályok között tett megállapítás. Ha a fél jognyilatkozata nem 
egyértelmu, a bíróság köteles ot a megfelelo jogkövetkezmény alkalmazása érdekében meghallgatni. Azok az 
indokok, amelyekkel a felperes az egyébként határozott és egyértelmu elállási szándékát magyarázza, a 
permegszüntetés mint jogkövetkezmény alkalmazása szempontjából közömbösek. 
A felperes a keresetétol (az alperes a viszontkeresetétol) a per bármely szakában elállhat, így arra a 
másodfokú eljárásban is sor kerülhet. Ebben az esetben azonban az elállás jogát a fél csak abban a körben 
gyakorolhatja, amelyben az elso fokú határozat még nem emelkedett jogerore [Pp. 228. § (3)]. 
Az elállással összefüggo sajátos feltételeket a Pp. 160. §-a szabályozza. 

f) ha a felek a per megszüntetését közösen kérték. 
A per megszüntetésére ez okból csak valamennyi fél határozott és kétséget kizáró tartalmú kérelme esetén 
kerülhet sor. Nincs akadálya annak, hogy az egységes pertárs alperesek közül egyesek terjesszenek elo a 
felperessel közös kérelmet a per megszüntetésére. 
Az illeték mérséklésére, az állam által elolegezett illeték és költség megtérítésére ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak, mint a keresettol elállásra (lásd a Pp. 160. §-ához fuzött magyarázatot). 
BH2004. 23. II. A megállapítási kereset alaptalansága esetén nem kerülhet sor a per - idoelottiségre 
hivatkozással való - megszüntetésére, hanem a kereset elutasításáról ítélettel kell rendelkezni [Pp. 123. §, 
130. § (1) bek, f) pont, 157. § a) pont]. 
BH2003. 511. Az adós felszámolása nem rendelheto el olyan kérelmek alapján, amelyek tárgyában a bíróság 
már jogerosen határozott, és a felszámolás elrendelésének alapjául szolgáló körülmények lényegesen nem 
változtak, illetve olyan kérelem alapján, amely a hitelezo által le nem számlázott - a szerzodés szerint számla 
kibocsátásával érvényesítheto - követelésen alapul [Ptk. 302. § b) pont, 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. 
évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. 27. § (2) bek. a) pont, (4) bek., 72. § (3) bek., Pp. 130. § (1) 
bek., d) pont, 157. § a) pont]. 
BH2003. 424. I. A felszámoló által a Cstv. 40. §-a alapján indított perben alperesként valamennyi szerzodo 
félnek, tehát a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek is perben kell állnia. Nem pótolja ezt a 
felszámoló pernyertessége érdekében való beavatkozás [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-



nyel módosított 1991. évi IL. tv. 40. § (1) bek. a) pont, Pp. 51. § a) pont, 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) 
pont]. 
BH2003. 424. III. A per megszüntetését eredményezo jogkövetkezmény alkalmazásához szükséges felhívás 
tartalmi követelményei [Pp. 95. § (2) bek., 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) pont]. 
BH2003. 421. A bíróság az elotte ugyanazon adós ellen különbözo hitelezok kérelmére indult felszámolási 
eljárásokat nem köteles egyesíteni. Az egyesítés csak lehetoség. Ha a bíróság egy hitelezo kérelmére az adós 
felszámolását jogerosen elrendeli, a további eljárásokat meg kell szüntetni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 
1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. 6. § (2) bek., 27. § (2) bek. a)-c) pontjai, Pp. 130. § (1) 
bek. d) pont, 149. § (2) bek., 157. § a) pont, 229. §, 123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás]. 
BH2003. 381. Mindaddig, amíg az üzletrész társasággal szembeni hatályos átruházása nem történt meg, 
helye van az átruházó taggal szembeni kizárási per megindításának [1997. évi CXLIV. tv. 49. § (1) bek., 137. 
§, 138. §, 157. § (3) és (4) bek., 1997. évi CXLV. tv. 30. § (2) bek., Pp. 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) pont]. 
BH2003. 373. A Pp. 385. §-a alapján megindított behajtási perben a felperes nem a saját követelését, hanem 
azt a követelést érvényesíti, amely az o adósát harmadik személyekkel szemben megilleti. Ezért a követelés 
alapjául szolgáló szerzodés választottbírósági kikötése rá nem hat ki. Az eljárásra a bíróságnak van 
hatásköre [1994. évi LIII. tv. 110. § (1) bek., 111. §, 113. §, 1994. évi LXXI. tv. 3. § (1) bek. c) pont, Pp. 23. § 
(1) bek. a) pont, 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 385. §]. 
BH2003. 329. A termeloszövetkezetbol csoportosan kiváló tagokat együttesen megilleto vagyonrész 
vonatkozásában a csoporthoz tartozó személyek között közös tulajdon keletkezik. Ezért a csoportosan kiválók 
olyan szükségképpeni pertársak, akiknek perben állása nélkül a csoportot megilleto vagyonrész tárgyában 
keletkezett jogvita nem bírálható el [Ptk. 139. §, 141. §, 1992. évi II. tv. 31. §, 34. § (1) bek., Pp. 51. § a) pont, 
130. § (1) bek. g) pont, 132. § (1) bek., 157. § a) pont, 1990. évi XCIII. tv. 57. § (1) bek. a) pont]. 
BH2003. 251. A gazdasági társaságokról szóló törvény a tagkizárási perben kereshetoségi joggal a 
gazdasági társaságot ruházza fel. Az esetleges korlátozó, kizáró rendelkezések fennállásának vizsgálata nem 
vonható a kereshetoségi jog körébe, így permegszüntetési okul nem szolgálhat [1997. évi CXLIV. tv. 49. § (2) 
bek., Pp. 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) pont]. 
BH2003. 235. A szerzodésen kívül okozott kár megtérítésére irányuló igény mindaddig ido elotti, amíg a 
károsult az ot jogszabály alapján megilleto követelését a kötelezettel szemben nem érvényesítette [Ptk. 272. §, 
276. § (1) bek., 355. § (4) bek., Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH2003. 37. A perindítás hatályai a keresetnek illetoleg a viszontkeresetnek az ellenféllel való közlésével 
állanak be. Ebbol következoen a bíróságnak a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítania, ha 
megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt - akár 
ugyanazon bíróság, akár más bíróság elott - per van folyamatban [Pp. 128. §, 147. §, 130. § (1) bek. d) pont, 
157. § a) pont]. 
BH2002. 447. I. A bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül csak akkor utasíthatja el, ha jogszabály 
valamely per megindítását csak meghatározott személyek számára teszi lehetové, és a pert e körön kívül eso 
személy indította meg. Ilyen jogszabályi rendelkezés hiányában, ha a követelés a felperest bármely okból nem 
illeti meg, azt a bíróságnak érdemben (ítélettel) kell elbírálnia [Pp. 48. §, 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) 
pont]. 
BH2002. 409. A kérelmezett felszámolás alá kerülése a törvényességi felügyeleti eljárás megszüntetésére nem 
szolgálhat okul [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 34. § (1) és (2) bek., 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 4. § (1) bek., Pp. 157. 
§]. 
BH2002. 404. II. A semmis letéti jegy megfelelhet a betétszerzodés érvényességi kellékeinek, amelyért az 
Országos Betétbiztosítási Alap felelossége fennáll [Ptk. 234. § (2) bek., 301. §, 530. §, 533-535. §-ai, 1988. 
évi 18. tvr. (Ltvr.)  3. § (1) bek. b) és c) pont, (2) bek., 1993. évi XXIV. tv. (OBA tv.)  2. § a) pont, b/3. pont, 6. 
§ (1) bek. a) pont és (2) bek., 7. § (1), (2) és (4) bek., 1991. évi IL. tv. 38. § (3) bek., 1991. évi LXIX. tv.  3. § 
(2) bek. a) pont, Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont]. 
BH2002. 373. Az adós vagyontárgya felszámoló által történt értékesítésének mindegyik módjára alkalmazni 
kell azt a szabályt, hogy ha a felszámoló az elovásárlási jog figyelembevételére vonatkozó kötelezettségének 
nem tesz eleget, az elovásárlásra jogosult - 30 napos jogveszto határido alatt - keresetével a bírósághoz 
fordulhat. Ez az igény a felszámolási eljárásban kifogásként nem érvényesítheto [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és 
az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 49. § (1)-(6) bek., 49/A. §, 49/B. 
§, 49/C. § (1) és (2) bek., 51. §, Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 251. § (1) bek.]. 
BH2002. 148. I. A kizárólag felszámolási eljárás keretében érvényesítheto követelés tekintetében 
permegszüntetésnek van helye [1986. évi 11. tvr. 17. § (4) bek., Pp. 130. § (1) bek., b) pont, 157. § a) pont, 
251. § (1) bek.]. 



BH2002. 108. Ha a felperes keresetében érvényesített követelés bírósági úton nem érvényesítheto, nem a 
kereset ítélettel történo elutasításának, hanem a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának, illetve 
a per megszüntetésének van helye [Ptk. 204. § (1) bek. a) pont, 207. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 
157. § a) pont, 251. § (1) bek.]. 
BH2002. 32. A munkáltató a munkavállaló munkaviszonyával összefüggo tartozásainak megtérítésére 
irányuló igényét írásbeli felszólítással érvényesítheti. Ha e szabály figyelmen kívül hagyásával a követelését 
közvetlenül bírósági úton érvényesíti, a pert meg kell szüntetni [Mt. 162. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 
157. § a) pont]. 
BH2002. 25. A felszámolási eljárásnak az adós fizetésképtelenségének hiányában történo megszüntetése 
érdemi döntés, amelynek következménye, hogy a költségek és illeték megfizetésére az alaptalan eljárást indító 
hitelezot kell kötelezni [Pp. 78. § (1) bek., 80-83. §, 157. § e)-f) pont, az 1993. évi LXXXI. törvénnyel és az 
1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27. § (4) bek., 39/1984. (XI. 5.) MT 
r. 6. § (1) bek., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 13. § (2) és (4) bek.]. 
BH2002. 19. Az alperesi szövetkezetnek - a per során - a cégnyilvántartásból való törlése nem a per 
megszüntetésére, hanem a félbeszakadás megállapítására nyújt alapot [Pp. 48. §, 111. § (1) bek., 112. § (2) 
bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont]. 
BH2001. 587. Nem a per megszüntetésének, hanem a felperesi jogutódlás tárgyában szükséges intézkedések 
megtételének van helye, ha a felperes a perben érvényesített követelését engedményezi [Pp. 61. § (1) és (3) 
bek., 62. § (2) és (3) bek., 65. §, 157. § a) pont, 160. § (1) bek., 258. §]. 
BH2001. 582. Az 1998. június 16-án hatályba lépett Gt. rendelkezéseit a hatálybalépést megelozoen alakult 
társságok muködésük során azt követoen kötelesek alkalmazni, ha a társasági szerzodésüket a Gt. 
szabályainak megfeleloen módosították, és annak cégbejegyzése megtörtént. Ebbol következoen a tag 
kizárására vonatkozó kereseti kérelem a Gt. rendelkezéseire való áttérés hiányában nem terjesztheto elo 
[1988. évi VI. tv.  182. § (1)-(4) bek., 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 16. § (2) bek., 49. §, 50. §, 299. § (2) bek., 
1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 30. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont, 251. § (1) bek.]. 
BH2001. 521. Az APEH területi szerveit (megyei igazgatóságait) sem jogszabály, sem annak felhatalmazása 
alapján más rendelkezés nem nyilvánította jogi személlyé. Így a megyei igazgatóságok polgári jogi 
jogképesség hiányában polgári perben félként nem járhatnak el [Ptk. 28. § (3) bek., 29. § (1) bek., 30. § (1) 
bek., 36. § (1) bek., Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 251. § (1) bek., 55/1991. 
(IV. 11.) Korm. r. 1. § (3) bek.]. 
BH2001. 391. Felszámolási eljárás esetén ha az adós gazdálkodó szervezetet a cégbíróság a 
cégnyilvántartásból törölte (esetleges jogszabálysérto törlés esetén is), az eljárás félbeszakadása helyett 
megszüntetésnek van helye, figyelemmel arra, hogy a felszámolási eljárásban a félbeszakadás kizárt [1997. 
évi CXLIV. tv. (Gt.) 53. § (2) bek., Pp. 111. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 1993. évi LXXXI. 
tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek.]. 
BH2001. 389. II. Ha a felperes keresetének elbírálására a magyar bíróságnak nincs joghatósága, és az azzal 
összefüggo jogviszonyból eredo viszontkereset elbírálására sincs joghatósága, a pert a viszontkereset 
tárgyában is meg kell szüntetni [Pp. 3. § (1) bek., 130. § (1) bek. a) pont, 147. § (1) bek., 157. § a) pont]. 
BH2001. 388. Annak elbírálása, hogy a felperes igényérvényesítési jogosultsága (kereshetoségi joga) az 
általa nevezett alperesekkel szemben fennáll-e, az ügy érdemére tartozó olyan anyagi jogi kérdés, amelynek 
tárgyában a bíróságnak ítélettel kell határoznia. Ez esetben nem kerülhet sor sem a keresetlevél idézés 
kibocsátása nélküli elutasítására, sem a per megszüntetésére [Ptk. 200. § (1) bek., 339. §, 349. §, 1991. évi 
LXIX. tv. 16. § (1) bek., 53. § (5) és (6) bek., 1988. évi VI. tv.  321. §, 328. § (1) bek., 329. § (1) bek., 330. §, 
1957. évi IV. tv. 72. § (1) bek., Pp. 2. § (1) bek., 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) pont, 213. § (2) bek.]. 
BH2001. 379. A szolgálati balesetekkel kapcsolatban a fegyveres erok, fegyveres testületek és rendészeti 
szervek ellen indított kártérítési igény elbírálására mind a korábbi, mind pedig a jelenlegi szabályozás szerint 
a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak kizárólagos illetékessége van. [16/1978. (III. 1.) MT r. 5. §, 4/1978. (III. 
5.) HM r. 4. §, 1996. évi XLIV. tv. 128. §, Pp. 28. §, 43. § (1) bek., 129. § (1) bek., 157. § a) pont, 251. § (1) 
bek.]. 
BH2001. 300. Az oktatói és az eloadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megítélése 
(habilitáció) kérdésében keletkezett sérelemre alapított nem vagyoni kártérítésre irányuló igény elbírálása 
nem a munkaügyi bíróság, hanem az általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik [1993. évi LXXX tv. 
(Ftv.) 25. § (1) és (2) bek., 26. § (2), (3), (5) bek., Pp. 22. § (2) bek., 275/B. §, 251. § (1) bek., 157. § a) pont, 
130. § (1) bek. b) pont, 349. § (1) bek.]. 
BH2001. 237. I. A végrehajtási eljárás során a jelzálogos hitelezovel kötött megállapodás alapján az árverési 
vevo által visszatartható vételárnak, illetoleg vételárrésznek nem kell a jelzálogos hitelezo teljes követelése 



kielégítéséhez elegendonek lennie [1994. évi LIII. tv. (Vht.) 151. § (1) és (2) bek., 164-171. §-ai, Pp. 130. § (1) 
bek. b) pont, 157. § a) pont]. 
BH2001. 186. II. A per megszüntetése tárgyában a másodfokú bíróságnak végzéssel és nem ítélettel kell 
rendelkeznie [Pp. 157. §, 251. § (1) bek.]. 
BH2001. 126. A kárpótlási igény elhatárolása a polgári jogi kártérítési követeléstol [1991. évi XXV. tv. (1. 
Kpt.), 1992. évi XXXII. tv. (3. Kpt.), Pp. 157. §, 251. § (1) bek.]. 
BH2001. 22. Az ítélet anyagi jogerejével kapcsolatos körülmények vizsgálata és értékelése [Pp. 229. § (1) 
bek., 130. § (1) bek. d) pont, 157. § a) pont]. 
BH2000. 506. Felszámolási eljárásban - ha az adós céget törlik a cégjegyzékbol, s ezáltal jogképessége 
megszunik - nincs helye az eljárás félbeszakadása megállapításának, hanem a felszámolási eljárást folytató 
bíróság az eljárást megszünteti. Ennek illetékkövetkezményei [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi 
XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször módosított Cstv.) 6. § (2) bek., 27. §, 1997. évi CXLIV. 
tv. 53. § (2) bek., Pp. 111. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 158. § (1) bek., 275/B. §, 1990. 
évi XCIII. tv. 57. § (1) bek a) pont, 80. § (1) bek. i) pont, 81. § (2) bek.]. 
BH2000. 505. A bírósági meghagyással szembeni szabályos ellentmondás hiányában - pl. az illetéklerovás 
hiánya esetén - nem a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának, illetoleg a per megszüntetésének, 
hanem a Pp. 95. §-a (2) bekezdése alkalmazásának van helye [Pp. 86. § (2) bek., 95. § (2) bek., 130. § (1) bek. 
j) pont, 136/A. § (1)-(2) bek., 148. §, 157. § a) pont, 270. § (2) bek.]. 
BH2000. 503. Az önkormányzatok képviselo-testületei - jogi személyiség hiányában - perbeli jogképességgel 
nem rendelkeznek, perben tehát félként nem vehetnek részt [1990. évi LXV. tv. 9. § (1)-(2) bek., Pp. 48. §, 130. 
§ (1) bek. g) pont, 157. § a) pont]. 
BH2000. 255. A kisebbségi települési önkormányzatok megszunésének szabályai. A kisebbségi 
önkormányzatok megszunése esetén vagyonuk a helyi önkormányzatok tulajdonába megy át, ezért a vagyon 
erejéig a helyi önkormányzatnak kell helytállnia [1990. évi LXIV. tv. 50/C. § (10)-(11) bek., 53. § (4) bek., 
1993. évi LXXVII tv. 21. § (1) bek., 22. § (1)-(2) bek., 23. § (1) bek., 25. § (1) bek., 60. § (4) bek., Pp. 111. § 
(1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 158. § (1) bek.]. 
BH2000. 242. A sírhelyhasználati jog sajátos, kegyeleti jellegu intézmény, nem azonosítható a vagyoni jellegu 
használati jogokkal [Ptk. 84. § (1) bek. e) pont, 85. § (3) bek. 355. § (4) bek., 10/1970. (IV. 11.) ÉVM-EüM. r. 
37. §, Pp. 51. § a) pont, 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) pont, 212. § (1) bek.]. 
BH2000. 220. A birtokvita eldöntése nem tartozik a felszámolási eljárást folytató bíróság hatáskörébe [Ptk. 
191. § (2) bek., 1960. évi 11. tvr. (Ptké.) 26. § (1) bek., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. 
(mód. Cstv.) 6. § (2) bek., 51. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont]. 
BH2000. 216. Választottbírósági kikötés érvénytelensége nem állapítható meg azon az alapon, hogy az erre 
vonatkozó megállapodást arra fel nem jogosított személyek írták alá, feltéve, hogy utóbb az érdekeltek a 
megállapodást jóváhagyják. Nem érvénytelen az ilyen kikötés azon az alapon sem, hogy az alapszerzodésben 
nem a szerzodést köto fél székhelye, hanem annak fióktelepe szerepel [Ptk. 221. §, 1988. évi VI. tv. 4. § (4) 
bek., 286. §, 1994. évi LXXI. tv. 1. §, 8. § (1) bek., 1994. évi XXXIX. tv. 31. §, 42. §, 44. §, 1989. évi 23. tvr. 6. 
§, 9. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek b) pont, 157. § a) pont]. 
BH2000. 118. A földkiadó bizottság jogeros határozatával keletkezett és az ingatlan-nyilvántartásba is 
bejegyzett, az adós termeloszövetkezet földtulajdonát érinto részaránytulajdont a felszámoló az adós 
tulajdonaként nem értékesítheti. A felszámoló a földkiadó bizottság sérelmezett határozata ellen a megyei 
földmuvelésügyi hivatalhoz fellebbezhet, annak határozata ellen pedig keresettel fordulhat a helyi bírósághoz 
[Ptk. 237. § (1) bek., 1992. évi II. tv. 13. § (2) bek. a) pont, 1993. évi II. tv.  11. §, 1986. évi 11. tvr. (Ftvr.) 4. 
§ (4) bek., 17. § (4) bek., 26. § (2) bek., 27. § (2) bek., Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 251. § (1) 
bek.]. 
BH2000. 80. II. Ha a fél jogképessége a per során szunik meg, és a jogutód perbe lépése, illetoleg perbe 
vonása kizárt, a pert a jogképesség hiánya miatt meg kell szüntetni [Pp. 157. § a) pont]. 
BH2000. 79. Ha a munkáltató jogképessége a feloszlatásáról hozott döntéssel már a keresetindítást 
megelozoen megszunt, a bíróságnak a pert meg kell szüntetnie. Az eljárás félbeszakadását csak akkor lehet 
megállapítani, ha a fél a jogképességét a per során veszti el. Ebben az esetben a jogutód perbe vonható [Pp. 
111. § (1) bek., 157. § a) pont]. 
BH2000. 61. A végrehajtónak a letéti kamat elszámolását megtagadó intézkedése ellen végrehajtási 
kifogásnak van helye [Vht. 9. §, 217. § (1)-(3) bek., Pp. 3. §, 129. §, 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 
251. § (1) bek.]. 
BH2000. 21. Szerzodésen kívüli károkozó magatartásra alapított kereset idoelottisége [Pp. 130. § (1) bek. f) 
és g) pont, 157. § a) pont, Ptk. 118. § (1) bek.]. 



BH1999. 575. II. A munkáltatónak az ilyen tartozás megfizetése tekintetében fizetési meghagyás 
kibocsátására irányuló kérelmét a munkaügyi bíróságnak el kell utasítania, illetoleg a munkavállaló 
ellentmondása folytán perré alakult eljárást meg kell szüntetnie [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH1999. 572. A felszámolás alatt álló adós vagyonához tartozó ingóságok orzésével, tárolásával kapcsolatos 
költségekre vonatkozó igény is csak a felszámolási eljárás keretében érvényesítheto [Ptk. 479. §, 486. § (2) 
bek., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 38. § (3) bek., 54. §, Pp. 3. § (1) bek., 
4. §, 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont]. 
BH1999. 558. A gazdasági kamarák a tagdíjat adók módjára hajthatják be [Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. 
§ a) pont, Ptk. 7. §, 65. §, 1994. évi XVI. tv. 54. § (4) bek., 1990. évi XCI. tv. 3. § (2) bek., 87. § (6) bek.]. 
BH1999. 459. Per megszüntetésére irányuló kérelem elbírálása elott nincs helye a tárgyalás 
felfüggesztésének (Pp. 140. §, 152. §, 157. §). 
BH1999. 355. Az áttemettetéshez történo hozzájárulással, illetve annak turésével kapcsolatos igény elbírálása 
bírósági hatáskörbe tartozik [Ptk. 7. §, 75. § (1) bek., 84. § (1) bek., 85. §, Pp. 130. § (1) bek., 157. § a) pont, 
10/1970. (IV. 17.) ÉVM-EüM. r. 10. § (4) bek.]. 
BH1999. 182. A per megszüntetésére csak a perindítás hatályának beállta után van lehetoség, azt megelozoen 
csak a keresetlevél idézés kibocsátása nélkül történo elutasítására kerülhet sor, ha annak valamelyik feltétele 
fennáll [Pp. 128. §, 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont]. 
BH1998. 606. A felszámolási eljárásban a polgármesteri hivatal kifogása alapján indult eljárást - ha a 
polgármesteri hivatal nem hitelezoként, hanem a helység lakosainak "meghatalmazottjaként", de írásbeli 
meghatalmazás nélkül kíván eljárni - meg kell szüntetni [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 3. § c) pont, 4. § (1)-(2) bek., 
6. § (2) bek., 51. § (1) bek., Pp. 67. §, 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 233. § (1) bek., 251. § (1) bek.]. 
BH1998. 549. Ha a felperes gazdasági társaság keresete a saját társasági szerzodése érvénytelenségének 
megállapítására irányul, a pert meg kell szüntetni, mert annak felperese és alperese azonos (jogi) személy 
[1988. évi VI. tv. 11. § (4) bek., 17. §, 1995. évi LXII. tv. 14. §, Ptk. 234. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. g) pont, 
157. § a) pont, 1989. évi 23. tvr. 18/A. §]. 
BH1998. 422. Bírósági úton nem érvényesítheto játékból eredo követelésnek minosül az állami engedély 
nélkül lebonyolított játékban való részvétel érdekében befizetett összeg visszafizetése, valamint a nyeremény 
kifizetése iránti igény [Ptk. 6. §, 204. §, Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH1998. 394. A felszámoló által visszavásárolt szabadalom esetén a feltalálók mindegyike hitelezonek 
minosül, akiknek az adós gazdálkodó szervezettel szemben - a megvalósított szabadalomból - követelése 
származhat. Abban az esetben ezért, ha hitelezoi igényét - akár csak egyikük is - határidoben bejelentette, a 
kifogás folytán indult eljárásban a kifogásról érdemben kell dönteni [1986. évi 11. tvr 2. § b) pont, 4. § (4) 
bek., 13. § d) pont, Pp. 130. § (1) bek. e) pont, 157. § (1) bek. a) pont]. 
BH1998. 372. A méhmagzat gondnoka útján sem indíthat pert anyjának a terhessége megszakítására irányuló 
jognyilatkozata érvénytelenségének vagy hatálytalanságának megállapítása iránt. A bíróságnak az ilyen 
igényt tartalmazó keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítania, illetoleg - az eljárás késobbi 
szakaszában - a pert meg kell szüntetnie [Alkotmány 54. § (1) bek., 56. §, Ptk. 8-10. §-ai, 1992. évi LXXIX. tv., 
Pp. 48. §, 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 64/1991. (XII. 17.) AB hat.]. 
BH1998. 343. Permegszüntetés idoelottiség címén [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH1998. 286. Külföldi bíróság joghatóságának kikötése a szerzodésben [1979. évi 13. tvr. 62. §, 1988. évi VI. 
tv. 4. § (6) bek., 1988. évi XXIV. tv. 38. §, Ptk. 205. § (1)-(2) bek., 207. §, Pp. 130. § (1) bek. a) pont, 157. § a) 
pont]. 
BH1998. 222. A felsooktatási intézménynek a felvétel feltételeinek meghatározásával kapcsolatos döntése 
ellen nincs helye bírósági jogorvoslatnak [1993. évi LXXX. tv. 64. § (2) bek. c) pont, Ptk. 7. §, Pp. 130. § (1) 
bek. b) pont, 157. § a) pont]. 
BH1998. 133. A keresettol való elállásra a felperes addig jogosult, amíg az alperes az elso tárgyaláson elo 
nem terjeszti ellenkérelmét. Az alperesnek a keresetlevél kézhezvétele után eloterjesztett elokészíto irata nem 
korlátozza a felperes elállási jogát [Pp. 139. § (1) bek., 157. § e) pont, 160. § (1) bek.]. 
BH1997. 544. A peres felek perbeli jog- és cselekvoképességét a bíróságok az eljárás egész folyamata alatt - 
így a felülvizsgálati eljárásban is - hivatalból kötelesek vizsgálni [Pp. 50. § (1) bek., 157. § (1) bek e) pont, 
275/B. §, Ptk. 30. § (1)-(2) bek]. 
BH1997. 105. II. Amennyiben a követeléssel kapcsolatban a munkaügyi bíróság hatásköre és illetékessége 
megállapítható, de azt a felszámolási eljárás keretében kell elbírálni, a keresetlevelet idézés kibocsátása 
nélkül el kell utasítani, illetoleg a pert meg kell szüntetni, és az iratokat meg kell küldeni a bíróság 
felszámolást végzo csoportjához [Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont]. 



BH1996. 551. A hitelezok kérelmére indult felszámolási eljárás a felszámolási eljárás megindítása iránti 
kérelemtol való elállás folytán csak akkor szüntetheto meg, ha a kérelmétol a hitelezok mindegyike eláll 
[1991. évi IL. törvény (Cstv.) 6. § (2) bek., Pp. 157. §.]. 
BH1996. 524. A szövetkezeti vagyon 10%-át meghaladóan eloterjesztett vagyonmegosztási igény bírói úton 
nem érvényesítheto [1992. évi II. tv. (Át.) 35. § (2) bek., Pp. 157. § a) pont, 130. § (1) bek. f) pont]. 
BH1996. 444. Az a körülmény, hogy a felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet eloterjeszto hitelezo 
követelését a bankkonszolidáció keretében megvásárolták, és a vevo a felszámolóval a bírósági eljáráson 
kívül egyezséget kötött, nem ad alapot a felszámolási eljárásnak - az annak során kötött egyezségre vonatkozó 
szabályok mellozésével történo - megszüntetésére [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 41-45. §, Ptk. 375. §, Pp. 61. §, 
157. §]. 
BH1996. 171. A bíróság a felek kérelméhez általában kötve van, ezért ha a felperes keresetlevelet nyújt be a 
bírósághoz a felszámoló - és nem a felszámolásra kerülo cég - ellen, ezt hivatalból nem minosítheti 
kifogásnak, s ennek következtében azt a felszámolási eljárást végzo bírósághoz sem teheti át [1991. évi IL. tv. 
38., § (3) bek., 51. § (1) bek., Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 42. §, 124. § (1) bek., 126. §, 129. § (1) bek., 130. § (1) 
bek. b) pont, 156. § (3) bek., 157. § a) pont, Ptké. 26-29. §]. 
BH1996. 156. A földárverés alapján tulajdonszerzési jogcímmel rendelkezo, de az ingatlan-nyilvántartásba 
még be nem jegyzett személyek perbenállásának szükségessége [Pp. 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) pont]. 
BH1996. 42. A fellebbezést elutasító jogeros végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 130. §, 148. §, 
157. §, 237. §, 270. § (2) bek., 271. § (1) bek., a) pont]. 
BH1995. 633. A cselekvoképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy önálló perlési jogosultságának 
megítélése [Ptk. 85. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. j) pont, 157. § b) pont]. 
BH1995. 527. A vállalkozói díj arányos része - hibás teljesítésen alapuló - visszatartásának jogi 
következményei. Az arányos rész meghatározásánál irányadó szempontok [Ptk. 306. § (5) bek., Pp. 130. § (1) 
bek., 157. §, 213. § (2) bek.]. 
BH1995. 351. Az illeték visszatérítése iránti kérelem elbírálása közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozó 
kérdés, ilyen igényt polgári bíróság elott nem lehet érvényesíteni. [1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 1. §, 79-80. §, Pp. 
130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont]. 
BH1995. 289. A követelés idoelottiségének megállapítását nem alapozza meg a felszámolási eljárás 
eredményének bizonytalansága, legfeljebb az eljárás felfüggesztése lehet indokolt [Pp. 157. § a) pont, 152. §]. 
BH1995. 180. Az a személy, aki a felszámolási eljárás megindítása elott követelésének érvényesítése 
érdekében pert indított az adós ellen, az e követelésére hivatkozással megindítani kért felszámolási eljárásban 
nem minosül az eljárás kezdeményezésére jogosult hitelezonek. Kérelmét ezért, mivel azt nem az arra jogosult 
terjesztette elo, érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani [1991. évi IL. tv. 3. §, 6. § (2) bek., 22. § (1) bek., 25. 
§ (1) bek., Pp. 130. § (1) bek., 157. §]. 
BH1995. 173. Ha az elso tárgyalást a felperes elmulasztja és a tárgyalás távollétében történo megtartását 
sem kéri, a bíróság - az alperes kérelmére - a pert megszünteti [Pp. 135. § (1) bek., 136. § (1) bek., 140. § (3) 
bek., 157. § d) pont]. 
BH1995. 119. A per megszüntetése jogszabálysérto, ha erre vonatkozólag a bíróság a felperesnek a keresettol 
távbeszélon bejelentett elállása folytán hoz határozatot [Pp. 93. §, 96. § (3) bek., 157. §, 160. § (1) bek.]. 
BH1995. 104. Felülvizsgálati kérelemnek akkor is helye van, ha a bíróság az illeték lerovásának elmulasztása 
miatt szünteti meg a pert [Pp. 270. § (2) bek., 157. §, 322. § (2) bek.] 
BH1994. 690. A felszámolási eljárás és a peres eljárás - a per megszüntetésének a szempontjából - nem 
minosülnek ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt indított eljárásoknak [1991. évi IL. 
tv.  6. § (2) bek., Pp. 130. § (1) bek., 157. §]. 
BH1994. 669. Az építoközösség nem jogi személy, és közös név alatt sem indíthat pert [Ptk. 578/B. §, Pp. 48. 
§, 50. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 275. § (2) bek.] 
BH1994. 617. Ha a bíróság a pert a felperes keresetétol való elállása folytán megszünteti, az, aki a perbe a 
felperes pernyertessége érdekében avatkozott be, költségeinek megtérítésére nem tarthat igényt [Pp. 157. §, 
160. § (1) bek.]. 
BH1994. 616. Ha egységes pertársaság esetén a felperes keresetétol az egyik alperessel szemben eláll, és az 
elálláshoz az alperes hozzájárul, a bíróság a felperes kérelmére az említett alperessel szemben köteles a pert 
megszüntetni, nem jogosult tehát vizsgálni azt, hogy az elállás mennyiben "indokolt" [Pp. 2. § (1) bek., 51. §, 
157. §, 160. §]. 
BH1994. 615. A per megszüntetésére csak a feleknek a bírósághoz intézett - kifejezett és egyértelmukérelme 
ad alapot. Nincs helye a per megszüntetésének a felperes keresetétol való elállására hivatkozással sem akkor, 
ha a felek - peren kívül - megállapodtak abban, hogy a felperes a keresetétol való elállása folytán a bíróságtól 



kérni fogja a per megszüntetését, de ilyen kérelem eloterjesztése helyett a felperes az eljárás folytatását kérte 
[Pp. 157. §, 160. §]. 
BH1994. 445. A felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelemtol való elállás esetén az eljárás 
megszüntetésének van helye [Pp. 157. §, 1991. évi IL. tv. 6. § (2) bek.]. 
BH1994. 323. A per elso tárgyalásának azt a tárgyalást kell tekinteni, amelyre mindkét fél szabályszeruen 
meg volt idézve [Pp. 136. § (1) bek., 157. § d) pont, 159. § (1) bek.]. 
BH1994. 257. Nincs helye felülvizsgálatnak az elsofokon jogerore emelkedett ítélet, az igazolási kérelmet és a 
fellebbezést elutasító jogeros végzés ellen [Pp. 109. § (2) bek., 130. §, 148. §, 157. §, 237. §, 270. § (1) és (2) 
bek., 271. § (1) bek. a) pont]. 
BH1994. 193. A volt házastárs és a jogutód gyermek közötti jogvita minosítése az anyagi jogero 
szempontjából, különös tekintettel az örökhagyó által tett jognyilatkozat és a vagyonszerzéssel kapcsolatos 
körülmények összefüggéseire [Pp. 229. § (1) bek., 130. § (1) bek. d) pont, 157. § a) pont, Csjté. 8. §]. 
BH1994. 191. Ha a bíróság a kárpótlás iránt indított pert hatáskör hiánya miatt megszünteti, a keresetlevelet 
át kell tennie az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalhoz [1992. évi XXXII. tv, Ptk. 339. §, 349. §, Be. 
384. §, Pp. 129. § (1) bek., 130. § (1) bek., b) pont, 157. § a) pont, 158. § (2) bek.]. 
BH1994. 84. Jelzálogjoggal biztosított követelés kielégítésének meghiúsulása miatt, kártérítés iránt benyújtott 
keresetlevél elbírálásának szempontjai [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 152. § (2) bek., 157. § a) pont, 258. § (2) 
bek.]. 
BH1994. 20. Ipari szövetkezet közgyulési határozata felülvizsgálatának egyes kérdései [1992. évi I. tv. (Szvt.) 
13. §, 1992. évi II. tv. (Ámt.), 33. § (3) bek., 35. § (1)-(2) bek., Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH1993. 757. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a pert - az érdemi tárgyalás megkezdése után a 
felperes kérelme alapján - anélkül szünteti meg, hogy a perben álló mindegyik alperest megnyilatkoztatta 
volna arról, hogy a megszüntetéshez hozzájárulnak-e és igényelnek-e perköltséget [Pp. 157. § e) pont, 160. 
§]. 
BH1993. 642. Ha a cég tagja a társaság határozatát a perbíróság elott megtámadja, és ugyanezen határozat 
ellen a cégbíróság elott törvényességi felügyeleti eljárást is kezdeményez, a cégbíróság - a párhuzamosság 
észlelése esetén - a saját eljárását megszünteti [1988. évi VI. tv. 11. § (3) bek., 44. § (1) bek., 45. §, 182. § (3) 
bek., 1989. évi 23. tvr. 18/A. § (2) bek., Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont]. 
BH1993. 618. A perfüggoség szempontjából a felfüggesztett és a félbeszakadt eljárás folyamatban levo 
pernek minosül [Pp. 111. §, 130. § (1) bek. d) pont, 152. §, 157. § a) pont]. 
BH1993. 318. Ha a bíróság a pert azért szüntette meg, mert a felperes a keresetétol elállt, a felperest 
kötelezni kell az alperes keresetindítás folytán felmerült költségeinek megtérítésére. Ezen az sem változtat, ha 
a felperes keresetétol azért állt el, mert az alperes követelését idoközben megfizette, s így az alperes 
"érdemben pervesztesnek bizonyult" [Pp. 157. § e) pont, 160. §]. 
BH1993. 317. II. A keresettol való elállás jogcímén nincs helye a per részbeni megszüntetésének, ha a 
felperes a tokekövetelésre vonatkozó keresetétol áll el, és keresetét a járulékokra vonatkozóan fenntartja [Pp. 
157. § e) pont, 160. §). 
BH1993. 176. Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás tárgyában kötött bírósági egyezség jóváhagyása elott 
vizsgálandó körülmények [Pp. 148. § (2) bek., 157. § (1) bek., 229. § (2) bek., Csjt. 76. § (1) bek., 92. § (4) 
bek., 96. § (2) bek.]. 
AEÉ 1993/12. Az elso tárgyalás elmulasztásának következményei a felperes távolléte esetén (Pp. 157. § d) 
pont) 
AEÉ 1993/11. Az elso tárgyalás elmulasztásának következményei a felperes távolléte esetén (Pp. 157. § d) 
pont) 
AEÉ 1993/10. Az elso tárgyalás elmulasztásának következményei a felperes távolléte esetén (Pp. 157. § d) 
pont) 
BH1992. 785. II. Ha a felperes a keresetétol eláll, a bíróság azonban ezt az alperessel nem közli, és ot nem 
nyilatkoztatja meg, hanem a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja, utóbb a felperes a fellebbezési 
eljárásban a keresettol való elállásra vonatkozó nyilatkozatát visszavonhatja [Pp. 157. § e) pont, 160. § (1) 
bek.]. 
BH1992. 784. A fizetési meghagyásos eljárás kedvezményes illetékének a peres eljárás illetékére való 
kiegészítése elott a jogosult elállása folytán bekövetkezo permegszüntetés esetén a jogosultat 
illetékkedvezmény nem illeti meg [Pp. 78. § (1) bek., 157. § e) pont, 1990. évi XCIII. tv. 38. § (1) bek. a) pont, 
60. § (1) bek. a) pont, 80. § (1) bek. i) pont]. 
BH1992. 601. Ha a felperes az ellentmondása hiányában jogerore emelkedett fizetési meghagyás alapján 
számlájáról kifizetett összeg jogalap nélküli gazdagodás címén való visszafizetése iránt terjeszt elo 



keresetlevelet, keresetlevelét idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, illetoleg ennek hiányában - a pert meg 
kell szüntetni [Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 157. § a) pont, 393. § (3) és (5) bek.]. 
BH1992. 587. A felek megfelelo perbenállásának hiánya nem érdemi igény elutasítási ok [Pp. 130. § (1) bek. 
g) pont, 157. § a) pont, 229. § (1) bek.]. 
BH1992. 470. A kereshetoségi jog hiánya esetén - eltéroen a perbeli jogképesség hiányától - nincs helye a 
keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutsításnak, hanem a keresetet érdemben kell elutasítani [Pp. 130. § 
(1) bek. e) pont, 157. § a) pont, Ptk. 8. §]. 
BH1992. 423. I. A végrehajtást kéro - a végrehajtási lap kibocsátása elott - a kérelmét az ellenérdeku fél 
hozzájárulása nélkül is visszavonhatja. Ebben az esetben a bíróság az eljárást - a keresettol való elállás 
szabályai szerint megszünteti. [Pp. 157. § e) pont, 160. § (1) bek.]. 
BH1992. 269. Ha a bíróság a viszontkeresettol való elállás folytán a pert a viszontkereset tekintetében 
megszüntette, az elállásra vonatkozó jognyilatkozat visszavonására nincs lehetoség. Ez nem zárja ki a 
viszontkereset ismételt eloterjesztését [Pp. 157. § e) pont, 160. § (1) bek.]. 
BH1991. 459. A pernek a keresettol elállás miatt történt megszüntetése esetén nincs helye újabb 
keresetindításnak, ha az arra nyitvaálló határido eltelt. Ilyen esetben a bíróságnak a keresetet idézés 
kibocsátása nélkül kell elutasítania. Ha azonban a keresetindítás hatálya beállt, a pert meg kell szüntetni [Pp. 
130. § (1) bek. h) pont, Pp. 157. § a) pont]. 
BH1991. 407. A követelés ido elotti, s ezért a per megszüntetése indokolt, ha a szövetkezetbol kiváló tagok 
részvételével megalakuló szövetkezet a vagyonmegosztás kérdésében a közgyulés határozatának meghozatala 
elott fordul a bírósághoz [1971. évi III. tv. 46. § (2) - (3) bek., 47. § (4) bek., Pp. 157. § a) pont és 130. § (1) 
bek. f) pont]. 
BH1991. 364. II. Ha a követeléssel kapcsolatban az adott bíróság hatásköre és illetékessége perbíróságként 
megállapítható ugyan, de azt a felszámolási eljárás keretében kell elbírálni, a peres eljárást meg kell 
szüntetni, de az ügy áttételének nincs helye. Ilyen esetben az iratoknak az adott bíróság felszámolási 
csoportjához való megküldése iránt kell intézkedni [Pp. 129. §, 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 1986. 
évi 11. tvr 17. § (4) bek.]. 
BH1991. 163. A tervezo és a kivitelezo ellen egyaránt folyó per tárgyalása nem függesztheto fel azon a címen, 
hogy a kivitelezo ellen felszámolási eljárás van folyamatban. A pernek a kivitelezo vonatkozásában történo 
megszüntetése viszont indokolt lehet, mivel a felszámolási eljárásra a polgári perrendtartás körén kívül eso 
eljárási szabályok az irányadók [Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 152. § (2) bek., 157. § a) pont, 1986. évi 11. tvr. 
17. § (4) bek.]. 
BH1990. 408. Az ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoportnak nincs perbeli jogképessége. A szakcsoport 
munkaügyi (tagsági) vitájában peres félként kizárólag a gesztor szövetkezet járhat el [26/1981. (IX. 5.) MT r. 
1. § (1) bek., Pp. 157. § a) pont]. 
BH1990. 406. A magánszemély tulajdonában levo üzlethelyiségre kötött bérleti szerzodés felmondásából 
eredo jogvita eldöntésére az általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a 
bérleti szerzodést köto felek az üzletben folytatandó tevékenységre munkaviszonyt is létesítettek [Pp. 22. § (1) 
bek., 157. §, Ptk. 423. §]. 
BH1990. 389. Az ipari vagy mezogazdasági szakcsoport - perbeli jogképesség hiányában perben önállóan a 
követelését nem érvényesítheti. A szakcsoport által - az alapító gazdálkodó szervezet ellenjegyzése nélkül - 
benyújtott kereset érdemben nem bírálható el [Pp. 48. §, 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 26/1981. (IX. 
5.) MT r. 1. § (1) bek., 10. §, 11. § (2) bek., 27/1981. (IX. 5.) MT r. 1. § (3) bek.]. 
BH1990. 192. A vállalkozói díj iránt indult pert a bíróság idoelottiség okából csak akkor szüntetheti meg, ha 
bizonyítást folytat le, és annak alapján állapítható meg, hogy a megrendelo az átvételt minoségi hibák miatt 
indokoltan tagadta meg [Pp. 130. § (1) bek f) pont. 157. § a) pont, Ptk. 306. § (5) bek., 405. § (1) bek., 
7/1978. (II. 1.) MT r. 56. §]. 
BH1990. 122. A munkaügyi bíróság intézkedése folyamatban levo perben ugyanazon ügyben benyújtott újabb 
keresetlevél esetén [Pp. 125. § (1) bek., 128. §, 130. § (1) bek. d) pont, 157. § a) pont, 158. § (1) bek., 229. §]. 
BH1990. 37. Az adóeloleg levonása tekintetében a dolgozó és a munkáltató között felmerült vita eldöntése az 
általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik [1987. VI. tv. 21., 22., 30. §, Pp. 157. § a) pont, 357. § (2) 
bek.]. 
BH1989. 455. I. Ha a bíróság a lakóépület kivitelezojét a beruházó javára díjleszállítás címén meghatározott 
összeg megfizetésére kötelezte, a beruházó nem indíthat sikerrel újabb pert további összeg megfizetése iránt a 
kivitelezo ellen azon az alapon, hogy másik perben a bíróság díjleszállítás címén jelentosebb összegnek a 
lakások vevoi részére történo megfizetésére kötelezte [Pp. 157. § a) pont]. 



BH1989. 371. Gazdasági bírságindítvány is csak perképességgel rendelkezo jogi- vagy magánszeméllyel 
szemben terjesztheto elo. A cégjegyzékbol törölt cég ellen benyújtott bírságindítvány tárgyában a bíróság 
határozatot nem hozhat, ilyen esetben az indítványt (keresetlevelet) idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, 
illetoleg az eljárást meg kell szüntetni [Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, Ptk. 
568. § (4) bek.]. 
BH1989. 334. A termeloszövetkezet alacsonyabb munkadíjjal járó munkakörbe való áthelyezést elrendelo 
határozata ellen a tag keresettel fordulhat a munkaügyi bírósághoz [Pp 157. §, 7/1977. (III. 12.) MT r. 117. § 
g) pont]. 
BH1989. 242. A felek közös kérelme alapján akkor szüntetheto meg a per, ha a kérelmet egyértelmuen 
bejelentették [Pp. 157. § f) pont]. 
BH1989. 118. Az alperes hozzájárulásával bejelentett elállás folytán hozott permegszünteto végzés nem 
támadható fellebbezéssel sikeresen azon az alapon, hogy a felperes újabb adatai szerint követelésének van 
jogalapja [Pp. 157. § e) pont, 160. § (1) bek.]. 
BH1989. 74. Lényeges eljárási szabály sért a bíróság, ha a hiánypótlás elmulasztását a felperes elállásának 
tekinti, s ezért a pert a Pp 157. §-ának e) pontja alapján megszünteti. A hiánypótlás elmulasztása esetén a 
keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának és nem a per megszüntetésének van helye [Pp 95. §. (1)-
(2) bek., 130. §. (1) bek. j) pont, 157. §. e) pont.]. 
BH1988. 92. A megváltozott munkaképességu dolgozónak járó kereset-kiegészítés iránti igényt a 
munkáltatónál muködo társadalombiztosítási kifizetohelytol kell igényelni. Ezzel az igénnyel kapcsolatban 
nem lehet munkaügyi vitát kezdeményezni [1967. évi II. törvény 63. § (1) bek., Pp. 157. § a) pont, 357. § (2) 
bek., 19/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 11. § (3) bek., 3/1975. (VI. 14.) SZOT sz. szab. 108. § (1) bek., 3/1983. (IX. 
15.) SZOT sz. szab. 8. §]. 
BH1987. 444. Az anyagi jogero alanyi és tárgyi terjedelmének meghatározásánál irányadó szempontok [Pp. 
157. § a) pont, 130. § (1) bek. d) pont és 229. §]. 
BH1987. 410. Ha gazdasági perben a felperes a tárgyaláson nem jelent meg, az alperes viszont bizonyította, 
hogy idoközben teljesített, nincs helye a per megszüntetésének, hanem az okafogyottá vált keresetet ítélettel el 
kell utasítani [Pp. 157. § d) pont, 159. § (1) bek., 365. § (3) bek.]. 
BH1987. 324. I. A felperesnek a keresetétol tárgyaláson történt elállása esetén nem elegendo a per 
megszüntetéséhez az alperesek hallgatólagos magatartása. A pernek az alperesek idevonatkozó kifejezett 
nyilatkozata nélküli megszüntetése lényeges eljárási szabálysértés [Pp. 157. § e) pont, 160. §]. 
BH1987. 324. II. A felperes keresete és az I. r. alperes visszkeresete folytán megindult perek egyesített 
tárgyalása esetén a felperesnek a keresettol való elállása - az I. r. alperes azzal egybehangzó nyilatkozata 
nélkül nem elegendo mindkét per megszüntetéséhez [Pp. 157. § e) pont, 160. §]. 
BH1987. 98. Nincs helye a kártérítés iránt indított kereset elutasításának abból az okból, hogy a felperest 
fenyegeto kár még nem következett be, hanem a keresetlevelet kell elutasítani, illetve a pert meg kell szüntetni 
[Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH1987. 25. Ha a per során válik megállapíthatóvá, hogy annak a tárgyában már jogeros ítéletet hoztak, 
nem a kereset elutasításának, hanem a per megszüntetésének van helye [Pp. 128. §, 130. § (1) bek. d) pont, 
157. § a) pont, 229. § (1) bek.]. 
BH1986. 391. Ha a társadalombiztosítási határozat megtámadása iránti per elso tárgyalását a felperes 
mulasztotta el, a munkaügyi bíróság a pert csak az alperes kérelmére szüntetheti meg [Pp. 136. § (1) bek., 
157. § d) pont, 159. § (1) bek., 324., 341. §]. 
BH1986. 383. Ha egy megjelölt okból eloállott kellékhiány miatt érvényesített szavatossági igény tárgyában 
már per van folyamatban, úgy az azonos kellékhiányt eloidézo egyéb okok miatt támasztható szavatossági 
igényt is a már megindult perben kell érvényesíteni és elbírálni [Pp. 157. § (1) bek., I. s. PGED IV. pont]. 
BH1986. 298. A munkaügyi bíróság a társadalombiztosítási határozat megtámadása iránt indított pert az 
érdemi tárgyalás megkezdése után a felperesnek a keresetétol való elállása esetén csak akkor szüntetheti meg, 
ha az elálláshoz az alperes hozzájárult [Pp. 157. § e) pont, 160. § (1) bek., 324. §, 341. §, 356. § (2) bek.]. 
BH1986. 203. I. A károsodás okozati összefüggésének bizonytalansága esetén nincs helye a per idoelottiség 
címén való megszüntetésének [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § ]. 
BH1985. 485. Ha a kártérítési perben megállapítható, hogy a felperesnek nincs kára, a kereset elbírálásához 
szükségtelen a tényállás további vizsgálata [Pp. 157. § e) pont, 160. § (1) bek., GKT 4/1974. sz.]. 
BH1985. 398. Keresetleszállítás esetén nincs helye a per részbeni megszüntetésének hanem a módosított 
kereseti kérelemnek megfeleloen kell érdemi döntést hozni [Pp. 157. §]. 



BH1985. 283. Ha a megrendelo a kikötött határidonél korábbi teljesítést elfogadja, a vállalkozónak az 
ellenértékre vonatkozó követelése nem tekintheto ido elottinek. [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § f) pont, 371. 
§ (1) bek.]. 
BH1985. 160. Ha a követelésnek az alperes részérol történt elismerése folytán a felperes nem áll el a 
keresetétol, a bíróságnak a kereset tárgyában érdemi határozatot kell hoznia [Pp. 157. § e) pont, 160. § (1) 
bek., 365. § (3) bek.]. 
BH1984. 420. Ha a felek a per folyamán történt megegyezésükre tekintettel közösen a per megszüntetését 
kérik, a bíróság nem fejezheti be a pert az egyeztetési jegyzokönyvbol kituno egyezség jóváhagyásával, hanem 
azt meg kell szüntetnie [Pp. 157. § f) pont]. 
BH1984. 370. Ha az SZMGSZ hatálya alá tartozó vasúti fuvarozás esetében több küldeményre vonatkozólag 
egy felszólamlást nyújtanak be, és azt felszólítás után sem bontják az egyes küldeményekre, nincs helye 
idoelottiség címén a keresetlevél elutasításának, illetve a per megszüntetésének [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 
157. § a) pont, 114 058/1966. (I/8. E.) (KK. 25.) sz. hirdetménnyel közzétett megállapodás a Nemzetközi 
Vasúti Árufuvarozásról (SZMGSZ) 28. cikk]. 
BH1984. 227. I. A devizahatóság perlési engedélyének hiánya miatt nem a keresetlevél idézés kibocsátása 
nélküli elutasításának, illetoleg a per megszüntetésének, hanem a kereset érdemi elutasításának van helye 
[1974. évi 1. sz. tvr. 13. §, Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH1984. 227. II. A pernek a Pp. 157. §-ának a) pontja alapján történo megszüntetése esetén a le nem rótt 
illetéket a felperes nem köteles megfizetni [16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 19. § (2) bek.]. 
BH1984. 160. Egyetemleges marasztalásra irányuló perlés esetén az egyik alperes elleni keresettol való 
elállással kapcsolatban nincs helye eljárási illeték kiszabásának [Pp. 25. § (3) bek., 157. § e) pont, 160. § (1) 
bek., 1979. évi 31. sz. tvr. 26. § (2) bek., 11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 119/A. §]. 
BH1983. 509. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a felek részérol a per megszüntetése iránt 
együttesen eloterjesztett kérelem megalapozottságát felülvizsgálja és érdemi határozatot hoz [Pp. 130. § (1) 
bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH1983. 441. II. Bírósági úton nem érvényesítheto követelések - az elévülés esetét kivéve - érdemben ítélettel 
nem bírálhatók el [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § (1) pont.]. 
BH1983. 171. Államigazgatási hatóság elbírálására tartozó kereseti kérelem tárgyában csak akkor van helye 
a per megszüntetésének, ha az áttételhez szükséges adatok nem állnak a bíróság rendelkezésére [Pp 129. § (1) 
bek., 130. § (1) bek. a) és b) pont, 157. § a) pont, 1976. évi 24. sz. tvr. 19. § (2) és (3) bek.]. 
BH1982. 539. Ha a munkáltató munkaügyi szabályzata olyan módon teszi lehetové rugalmas munkaido-
beosztás alkalmazását, hogy annak részletes szabályozását az igazgató hatáskörébe utalja, az igazgató e 
jogkörrel felruházott dolgozójának az e kedvezménybol való kizárást kimondó döntése ellen nem 
kezdeményezheto munkaügyi vita [Pp. 157. § a) pont, 357. § (2) bek., 1967. évi II. törvény 39. § (1) bek., 
48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 41. §, 19/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 5. §]. 
BH1982. 536. Ha a munkáltató a dolgozóval az általa vezetett gépkocsinak úgynevezett önelszámoló 
rendszerben történo üzemeltetésében állapodott meg - amelynek értelmében a gépkocsi javításának költségei 
a dolgozót terhelik -, a munkáltató az e szerzodésbol eredo követelését fizetési felszólítással érvényesítheti a 
dolgozóval szemben [1967. évi II. törvény 57. § (1) bek., 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 67. § (2) bek., Pp. 
157. § a) pont]. 
BH1982. 466. I. Gyermek-elhelyezési per a gyermek megszületése elott nem indítható [Csjt. 76. §, Pp. 130. § 
(1) bek. e) pont, 157. § a) pont]. 
BH1982. 354. A dolgozó nem kezdeményezhet munkaügyi vitát annak megállapítása érdekében, hogy balesete 
a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultság szempontjából üzemi balesetnek minosül. Ha a 
munkaügyi döntobizottság e tárgyban érdemben döntött, a munkaügyi bíróságnak a határozatát hatályon 
kívül kell helyeznie és el kell rendelnie a dolgozó kérelmének a hatáskörrel rendelkezo társadalombiztosítási 
szervhez való áttételét [Pp. 129. §, 157. § a) pont, 357. § (2) bek., 17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 252. §]. 
BH1982. 120. A gyermektartásdíj fizetésére kötelezett termeloszövetkezeti tag és a termeloszövetkezet között a 
letiltás foganatosításával összefüggésben felmerült vita nem minosül tagsági vitának. Az adós arra alapított 
igényét, hogy munkadíjából a letiltó végzésben megjelölt összegnél többet vontak le, az általános hatásköru 
bíróság elott érvényesítheti [1967. évi III. tv. 93. §, Pp. 157. § a) pont]. 
BH1982. 109. A felperes olyan jognyilatkozatát, amely szerint "keresetét az illetékre szállítja le", a keresettol 
való elállásként kell értékelni és az illetékkövetkezményt ennek megfeleloen kell alkalmazni [Pp. 3. §, 157. § 
e) pont, 212. §, 78. § (2) bek., 11/1976. (VI. 29.) PM sz. r. 119/B. § (1) bek., 19/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 23. §, 
24. § (2) bek., Ptk. 4. §]. 



BH1982. 24. Szabadalmi illeték fizetésére kötelezo határozat (felhívás) csak a jogalap tekintetében támadható 
meg a bíróság elott, összegszeruségének elbírálása államigazgatási útra tartozik [Pp. 157. § a) pont., 
11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 180. §, 1957. évi IV. tv. 57. § (1) bek.]. 
BH1981. 512. A jogalap nélküli gazdagodás tényét és mértékét a bekövetkezésének idopontjához viszonyítva 
kell vizsgálni [Ptk. 361. § (1) bek., Pp. 157. § a) pont, 130. § (1) bek. f) pont]. 
BH1981. 478. Lakásszövetkezet tisztségviseloje a munkája díjazása iránti igényét az általános hatásköru 
bíróság elott érvényesítheti [Pp. 157. § a) pont, 349. § (2) bek., 357. § (2) bek., 1977. évi 12. tvr. 11. §, 12. § 
(1) bek., 24. § 1979. évi 16. tvr. 3. §]. 
BH1981. 431. II. Ha az átcseréléssel összefüggésben a felek között nem abban a tekintetben van vita, hogy 
lehet-e a nyugdíjazást követoen szerzett szolgálati ido figyelembevételével a nyugdíj mértékét módosítani, 
hanem csupán abban a kérdésben , hogy a nyugdíjazást követo idoben az igénylo milyen összegu 
átlagkeresetre tett szert, és ennek alapulvételével van-e lehetoség a nyugdíj összegének módosítására, a 
bíróságnak a pert meg kell szüntetnie [Pp. 157. §, 251. § (1) bek., 17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 256. § (2) bek. 
d) pont, 3/1975. (VI. 14.) SZOT sz. szab. 53. § (1) bek.]. 
BH1981. 250. Ha a fizetési meghagyás kibocsátását kéro jogosult az ellentmondás eloterjesztése után, de még 
a kötelezett perbeli ellenkérelmének eloterjesztése elott áll el követelésétol, az illetékrendelet 119/B. §-a (1) 
bekezdésének a) pontját kell alkalmazni [16/1676. (XII. 31) PM sz. r. 24. § (2) bek., 11/1966. (VI. 29.) PM sz. 
r. 119/B. § (1) bek. a) pont. Pp. 157. § e) pont]. 
BH1981. 67. A bíróságnak keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítania ha annak tárgyában mar 
jogeros ítéletet hoztak [Pp. 130. § (1) bek., 157. § a) pont] 
BH1981. 36. Egyesületi tagsági viszony alapján végzett munkáért tiszteletdíj fizetése iránt támasztott igény 
elbírálása nem tartozik a munkaügyi vitákat eldönto szervek hatáskörébe [1967. évi II. törvény 4. §, 63. § (1) 
bek., Pp. 128. §, 157. § a) pont, 158. § (1) bek., 357. § (1) bek.]. 
BH1980. 455. A rokkant vájárra minosítés a munkáltató mérlegelési körébe tartozik, ebben a kérdésben nem 
lehet munkaügyi vitát indítani [Pp. 157. § a) pont, 357. §, 9/1967. (X. 8.) MÜM sz. r. 1. §. (3) bek., 15/1971. 
(NIM. É. 20.) NIM sz. ut. 6. a) pont]. 
BH1980. 409. A törzsgárdaszabályzat nem jogszabály, hanem társadalmi jellegu szabályzat. Annak eldöntése 
végett, hogy a dolgozó jogosult-e törzsgárdatagságra és mennyi törzsgárda éve van, nem lehet munkaügyi 
vitát indítani [1967. évi II. törvény 63. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek, b ) pont, 157. § a) pont, 357. § (1) bek., 
9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 43. § (2) bek. a) pont]. 
BH1980. 313. A polgári eljárásjog alapveto elveinek a munkaügyi vitákban is maradéktalanul érvényesülniük 
kell. A jogról való olyan lemondást, amely a fél méltányos érdekeivel nyilvánvalóan ellentétben áll, a 
munkaügyi bíróság nem veheti figyelembe. [Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 157. § e) pont, 356. § (2) bek., 1967. évi II. 
törvény 1. §, 62. § (1) bek., 9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 43. § (2) bek. c) pont, 47. § (2) bek.]. 
BH1980. 106. Ha a gazdasági per eldöntésére magyar bíróságnak nincs joghatósága, a keresetlevél nem 
teheto át külföldi bírósághoz, hanem azt idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, illetoleg - a jogszabálynak 
megfelelo esetben - az eljárást meg kell szüntetni [Pp. 130. § (1) bek., 157. § a) pont, 1973. évi 23. sz. tvr-tel 
kihirdetett Egyezmény]. 
BH1980. 65. A munkaügyi bíróság a pert hatásköre hiánya miatt megszünteto végzésében a feleknek és az 
ügy eldöntésében érdekelt személyeknek nem adhat olyan tájékoztatást, amelyben a jogvita érdemére 
vonatkozó álláspontját fejti ki [Pp. 157. § a) pont, 357. § (1) bek.]. 
BH1980. 36. Takarékszövetkezet közgyulésének (küldöttgyulésének) a szövetkezet magasabb vezeto állású 
dolgozójával szemben a 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 116. §-ának (2) bekezdésében megjelölt ügyekben 
hozott határozata ellen nincs helye keresetnek [Pp. 45. § (2) bek., 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 158. 
§ (1) bek., 1971. évi III. tv. 79. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 116. § (2) bek., 29/1971. (VII. 23.) PM sz. r. 
9/D. §]. 
BH1979. 331. Az a körülmény, hogy a késedelmi kötbér tárgyában korábban indított per megszunt, nem zárja 
ki, hogy a késedelem folytán okozott kár megtérítése iránt késobb indított perben a bíróság a kötelezett 
magatartásának felróhatóságát érdemben megvizsgálja [Ptk. 246. § (2) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 
13/1970. (VIII. 15.) NIM sz. r. 4. §, Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont]. 
BH1979. 284. II. Ha a kello idoben benyújtott ellentmondás alapján kétségesnek látszik, hogy a jogosult 
követelése polgári jogviszonyból ered, a járásbíróságnak fel kell derítenie mindazokat a tényeket, amelyek a 
hatáskör tisztázásához szükségesek. Ha a követelés munkaviszonyból származik, azt is tisztázni kell, hogy az 
ügyben elozetesen eljárt-e a munkaügyi döntobizottság, mert ha ilyen eljárás még nem volt, a fizetési 
meghagyás kibocsátása iránti kérelmet ehhez a szervhez kell áttenni [Pp. 45. § (2) bek., 129. § (1) bek., 157. § 
a) pont, 158. § (2) bek., 322. § (2) bek.]. 



BH1979. 223. Ha a jogeros fizetési meghagyás alapján kifizetett összeget a kötelezett jogalap nélküli 
gazdagodás címén visszaköveteli, a keresetlevél idézés nélküli elutasításának van helye, feltéve hogy az 
perújítási kérelemnek nem tekintheto [Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 157. § b) pont, 229. §, 251. § (1) bek., 260. 
§ (1) bek. a) pont, 261., 263., 264. §]. 
BH1979. 132. Nappali tagozatos iskolai képzésben résztvevovel kötött tanulmányi szerzodés megszegésébol 
eredo jogvita eldöntésére az általános hatásköru bíróságnak van hatásköre. Az ilyen vitában a munkaügyi 
vitákat eldönto szervek nem járhatnak el akkor sem, ha a felek között munkaviszony jött létre [1967. évi II. 
törvény 63. § (1) bek., 21. § (2) bek., 34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 15. §, 8/1969. (XI. 25.) MÜM sz. r. 6. §, 
7/1972. (IX. 15.) MM sz. r. 19. §, Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 357. § (1) bek.]. 
BH1978. 348. Vízgazdálkodási hozzájárulással kapcsolatos követelés kamata sem érvényesítheto bírói úton 
[1965. évi 23. sz. tvr. 6. § (1) bek., 25/1965. (XII. 28.) Korm. sz. r. 7-21. §, Pp. 157. § a) pontja]. 
BH1978. 173. A vállalat szakszervezeti szerve a vállalat valamennyi dolgozója vagy a dolgozók egyes 
csoportja érdekében történt fellépésével a szakszervezetnek nem a képviseleti, hanem a kifogásolási jogát 
gyakorolja. Az ezzel összefüggésben indult vita nem munkaügyi vita, annak elbírálására a munkaügyi vitákat 
eldönto szerveknek nincs hatáskörük [1967. évi II. törvény 14. § (3) bek., 15. § (2) bek., 34/1967. (X. 8.) 
Korm. rendelet 8. §, Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 357. § (1) bek., 9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 20. 
§ (1) bek.]. 
BH1978. 144. I. A munkaügyi bíróságnak a kereseti követelésnek az alperes által történt elismerése esetén is 
ítélettel kell határoznia; a per megszüntetésére nem szolgál okul sem az alperes elismerése, sem az elso 
tárgyalásnak a felperes részérol történt elmulasztása [Pp. 157. §, 349. § (1) bek., 355. § (1) bek.]. 
BH1978. 93. Termeloszövetkezet magasabb vezetoi munkakört betölto alkalmazottját a közgyulés kötelezi 
kártérítésre. A közgyulés határozata ellen jogorvoslatért nem a szövetkezeti döntobizottsághoz, hanem 
keresettel közvetlenül a munkaügyi bírósághoz kell fordulni [1967. évi III. tv. 91. § (2) bek., 94. § (2) bek., 
35/1967. (X. 11.) Korm. sz. r. 31/C. § (1) bek., Pp. 129. § (1) bek., 157. § a) pont, 158. § (2) bek., 212. § (1) 
bek., 349. § (2) bek., 357. § (1) bek., MK 56. sz.].  
BH1977. 561. A fuvarozással kapcsolatos üzemi baleset folytán a dolgozónak kifizetett keresetveszteség mint 
kár megtérítése iránti igényt is a kereset megindítása elott felszólamlással kell érvényesíteni [26/1960. (V. 
21.) Korm. sz. r.-tel közzétett Gépkocsi Fuvarozási Szabályzat (GFSZ) 70. § (2) és (6) bek., Pp. 157. § a) 
pont]. 
BH1977. 293. Saját használatú utak fenntartási költségeinek viselése tárgyában keletkezett vita nem bírói - 
hanem államigazgatási - útra tartozik [34/1962. (IX. 16.) Korm. sz. r. 19. § (3) és (4) bek., 1972. évi IV. sz. tv. 
3. § (2) bek., Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont]. 
BH1977. 198. A mezogazdasági termeloszövetkezet közgyulésének határozatát - ha tagsági vitának van helye 
- az állami törvényességi felügyeletet gyakorló szerv nem vizsgálhatja felül, ilyen esetben a tagsági vita 
tárgyában folyó peres eljárás megszüntetésének és a keresetlevélnek az államigazgatási hatósághoz való 
áttételének nincs helye [1976. évi III. tv. 94., 124. §, 32/1972. (XI. 1.) PM sz. r. 17. §, Pp. 130., 157. §]. 
FPK 1996/64. A bíróságnak nincs hatásköre az adóhatóság által elrendelt végrehajtás megszüntetésére. Az 
erre irányuló keresetlevelet a Pp. 130. §-ának (1) bekezdésének b/ pontja alapján el kell utasítani, illetve a 
pert a Pp. 157. §-ának a) pontja alapján megszüntetni (Fov. Bír. 2. P. 23.152/1994/15.; Legf. Bír. Pf. I. 
22.423/1995/2.). 

157/A. § (1) Olyan esetben, ha a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának a 130. § (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott okból (kizárt joghatóság) nem volt helye, de magyar bíróság joghatósága egyetlen 
joghatósági ok alapján sem állapítható meg, a bíróság az eljárást megszünteti, amennyiben 

a) az alperes az elso tárgyalást elmulasztotta, és írásbeli védekezést sem terjesztett elo; vagy 
b) az alperes a bíróság joghatóságának hiányát kifogásolja. 
(2) Ha az alperesnek nincs jogi képviseloje, ot a bíróság az (1) bekezdés b) pontja szerinti kifogás lehetoségérol 

tájékoztatja. 
A § új rendelkezését a joghatóságra és külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó egyes 
jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi CX. törvény 5. §-a iktatta be, 2001. május 1. napjától kezdodo 
hatállyal, és azt ezt követoen indult ügyekben alkalmazandóan. 
A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényereju rendelet 62/H. §-a (2001. május 1-jén lépett 
hatályba) kimondja, hogy a magyar bíróság joghatóságát - az 1979. évi 13. tvr.-ben szabályozott eseteket 
meghaladóan - megalapozza az is, ha az alperes anélkül, hogy kifogásolná a joghatóság hiányát, az ügy 
érdemére vonatkozó nyilatkozatot tesz (perbebocsátkozás), kivéve, ha magyar bíróság joghatósága e törvény 
rendelkezései alapján kizárt. 



Ez az új szabályozás szükségessé tette a joghatóság perbeli vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályok 
bizonyos mértéku korrekcióját is minden olyan esetben, amikor a perben külföldi fél vagy felek szerepelnek. 
A joghatóság vizsgálata ilyen perekben két lépcsoben történik. 
A bíróságnak a keresetindítást követoen, a keresetlevél adatai alapján meg kell vizsgálnia, hogy nem olyan 
ügyrol van-e szó, amelyben a magyar bíróság joghatósága kizárt. Amennyiben igen, a keresetet a Pp. 130. § 
(1) bekezdésének a) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül el kell utasítania. Az új szabályozás szerint tehát 
a kereset idézés kibocsátása nélküli elutasításának alapjául nem általában a joghatóság hiánya szolgál, 
hanem csupán az, ha a joghatóság a belso jog vagy nemzetközi egyezmény alapján kizárt. 
Amennyiben a magyar joghatóság nem kizárt, annak késobbi - a tárgyalás kituzését követo - vizsgálata attól 
függ, hogy az alperes az idézés nyomán milyen perbeli cselekményeket végez. 
1. Ha az alperes az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozatot tesz, és nem emel alaki kifogást a joghatóság 
hiányára hivatkozással, az eljárás az általános szabályok szerint tovább folytatódik anélkül, hogy a 
bíróságnak vizsgálnia kellene joghatósága meglétét vagy hiányát. Ebben az esetben tehát a perbebocsátkozás 
speciális, a magyar bíróság joghatóságát megalapozó ok. Fontos azonban annak kiemelése, hogy a 
joghatóságot kizáró szabály esetén e rendelkezés nem alkalmazható. 
2. Ha az alperes a joghatóság hiányára vonatkozó alaki védekezést terjeszt elo, úgyszintén akkor is, ha az elso 
tárgyalást szabályszeru idézés ellenére elmulasztotta, és írásban sem terjesztett elo védekezést, akkor sor 
kerül a joghatóság vizsgálatának második lépcsojére. A bíróság ekkor vizsgálja meg, hogy a magyar 
joghatóság fennáll-e az 1979. évi 13. tvr.-ben vagy nemzetközi szerzodésben szabályozott valamelyik ok 
alapján. Ha e vizsgálat alapján a joghatóság hiányát állapítja meg, a pert a jelen § alkalmazásával 
megszünteti. 
A (2) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatási kötelezettség a bíróságot csak a személyesen eljáró féllel 
szemben terheli. Ezt a tájékoztatást célszeruen a bíróságnak az elso tárgyalásra szóló idézésben kell 
megadnia. 
BH2003. 255. A magyar bíróság kizárólagos joghatósága nem állapítható meg azon az alapon, hogy a 
felperes által vitatott érvényességu kölcsönszerzodést biztosító mellékkötelezettségek - közöttük a jelzálogjog - 
közhitelu nyilvántartásba való bejegyzése megtörtént [1979. évi 13. tvr. 62. §, 62/A. § (1) bek. h) pont, 62/F. § 
(1) bek., 62/H. §, Pp. 130. § (1) bek. a) pont, 157/A. § (1) bek. b) pont]. 

158. § (1) A bíróság a 157. § a) vagy b) pontja esetében a pert az eljárás bármely szakában hivatalból 
megszüntetni köteles. 

(2) Ha az alperes a per érdemi tárgyalásába bocsátkozott, hatáskör hiánya miatt a pert megszüntetni csak akkor 
lehet, ha a hatáskör nem a per tárgyának értékétol függ, az illetékesség hiánya miatt pedig csak akkor, ha az 
illetékesség kizárólagos. A pernek hatáskör vagy illetékesség hiánya miatt való megszüntetése esetében a 129. § 
megfeleloen irányadó. 

(3) Az ido elott indított pert nem lehet megszüntetni, ha a követelés a határozat meghozatala elott lejárt [157. § a) 
pont, 130. § (1) bek. f) pont]. 

(4) A 157. § c) pontja alapján a pert csak az alperes kérelmére lehet megszüntetni; ha az alperes a per érdemi 
tárgyalásába bocsátkozott, ilyen kérelmet csak akkor terjeszthet elo, ha a biztosítékadási kötelezettség csak késobb 
következett be, vagy az alperes arról csak késobb szerezhetett tudomást. 

A törvényi rendelkezések magyarázatára a Pp. 157. § a)-c) pontjaihoz fuzött kommentárnál tértünk ki. 
BH2003. 281. A közcélú vízi közmunek minosülo szennyvíztelepre történo rácsatlakozással kapcsolatos 
jogviszonyból származó fizetési kötelezettség felol a vízügyi hatóság határoz [1964. évi IV. tv. 198. § (1) és (5) 
bek., 33. §, 35. § (3) bek., 38/1995. (IV. 5.) Korm. r. 1. § (1) bek., 2. § a) pont, 28/b. pont, 4. § (2) bek., Pp. 28. 
§, 129. § (1) bek., 158. § (2) bek.]. 
BH2000. 506. Felszámolási eljárásban - ha az adós céget törlik a cégjegyzékbol, s ezáltal jogképessége 
megszunik - nincs helye az eljárás félbeszakadása megállapításának, hanem a felszámolási eljárást folytató 
bíróság az eljárást megszünteti. Ennek illetékkövetkezményei [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi 
XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször módosított Cstv.) 6. § (2) bek., 27. §, 1997. évi CXLIV. 
tv. 53. § (2) bek., Pp. 111. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 158. § (1) bek., 275/B. §, 1990. 
évi XCIII. tv. 57. § (1) bek a) pont, 80. § (1) bek. i) pont, 81. § (2) bek.]. 
BH2000. 255. A kisebbségi települési önkormányzatok megszunésének szabályai. A kisebbségi 
önkormányzatok megszunése esetén vagyonuk a helyi önkormányzatok tulajdonába megy át, ezért a vagyon 
erejéig a helyi önkormányzatnak kell helytállnia [1990. évi LXIV. tv. 50/C. § (10)-(11) bek., 53. § (4) bek., 
1993. évi LXXVII tv. 21. § (1) bek., 22. § (1)-(2) bek., 23. § (1) bek., 25. § (1) bek., 60. § (4) bek., Pp. 111. § 
(1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 158. § (1) bek.]. 



BH1995. 520. Külföldön történo munkavégzésre kötött munkaszerzodés alapján felvett ellátmány 
visszafizetésére irányuló követelés elbírálása a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. § (2) bek., 
129. § (1) bek., 158. § (2) bek., 251. § (1) bek., 351. § (1) bek.]. 
BH1994. 191. Ha a bíróság a kárpótlás iránt indított pert hatáskör hiánya miatt megszünteti, a keresetlevelet 
át kell tennie az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalhoz [1992. évi XXXII. tv, Ptk. 339. §, 349. §, Be. 
384. §, Pp. 129. § (1) bek., 130. § (1) bek., b) pont, 157. § a) pont, 158. § (2) bek.]. 
BH1991. 327. Változás következik be az alperes személyében, ha a per folyamán a gazdasági munkaközösség 
megszunik, és a felperes követelését a volt gazdasági munkaközösség tagjaival szemben kívánja érvényesíteni. 
Ebben az esetben a keresetlevél áttételének olyan bírósághoz is helye van, amely saját hatáskörének vagy 
illetékességének hiányát már jogerosen megállapította [Pp. 64. § (2) bek., 129. § (1) és (2) bek., 158. § (2) 
bek.]. 
BH1990. 122. A munkaügyi bíróság intézkedése folyamatban levo perben ugyanazon ügyben benyújtott újabb 
keresetlevél esetén [Pp. 125. § (1) bek., 128. §, 130. § (1) bek. d) pont, 157. § a) pont, 158. § (1) bek., 229. §]. 
BH1985. 494. A meghalt termeloszövetkezeti tagnak a szövetkezettel tagsági viszonyban nem álló örököse és 
a termeloszövetkezet között a megszunt tagsági viszonyból eredo igény érvényesítésével kapcsolatban 
keletkezett jogvitára a tagsági vitákat eldönto szerveknek nincs hatásköre, az igényt az általános hatásköru 
bíróság elott kell érvényesíteni [Pp. 22. § (2) bek., 28. §. 129. § (1) bek., 158. § (1)-(2) bek., 349. § (2) bek., 
357. § (2) bek., 7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 118. § (2) bek., 12/1977. (III. 12.) MÉM sz. r. 107. §]. 
BH1981. 36. Egyesületi tagsági viszony alapján végzett munkáért tiszteletdíj fizetése iránt támasztott igény 
elbírálása nem tartozik a munkaügyi vitákat eldönto szervek hatáskörébe [1967. évi II. törvény 4. §, 63. § (1) 
bek., Pp. 128. §, 157. § a) pont, 158. § (1) bek., 357. § (1) bek.]. 
BH1980. 36. Takarékszövetkezet közgyulésének (küldöttgyulésének) a szövetkezet magasabb vezeto állású 
dolgozójával szemben a 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 116. §-ának (2) bekezdésében megjelölt ügyekben 
hozott határozata ellen nincs helye keresetnek [Pp. 45. § (2) bek., 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 158. 
§ (1) bek., 1971. évi III. tv. 79. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 116. § (2) bek., 29/1971. (VII. 23.) PM sz. r. 
9/D. §]. 
BH1979. 284. II. Ha a kello idoben benyújtott ellentmondás alapján kétségesnek látszik, hogy a jogosult 
követelése polgári jogviszonyból ered, a járásbíróságnak fel kell derítenie mindazokat a tényeket, amelyek a 
hatáskör tisztázásához szükségesek. Ha a követelés munkaviszonyból származik, azt is tisztázni kell, hogy az 
ügyben elozetesen eljárt-e a munkaügyi döntobizottság, mert ha ilyen eljárás még nem volt, a fizetési 
meghagyás kibocsátása iránti kérelmet ehhez a szervhez kell áttenni [Pp. 45. § (2) bek., 129. § (1) bek., 157. § 
a) pont, 158. § (2) bek., 322. § (2) bek.]. 
BH1978. 93. Termeloszövetkezet magasabb vezetoi munkakört betölto alkalmazottját a közgyulés kötelezi 
kártérítésre. A közgyulés határozata ellen jogorvoslatért nem a szövetkezeti döntobizottsághoz, hanem 
keresettel közvetlenül a munkaügyi bírósághoz kell fordulni [1967. évi III. tv. 91. § (2) bek., 94. § (2) bek., 
35/1967. (X. 11.) Korm. sz. r. 31/C. § (1) bek., Pp. 129. § (1) bek., 157. § a) pont, 158. § (2) bek., 212. § (1) 
bek., 349. § (2) bek., 357. § (1) bek., MK 56. sz.].  
BH1977. 466. II. A dolgozó anyagi felelossége tárgyában hozott munkaügyi döntobizottsági határozat 
megtámadása iránt indított perben a dolgozó túlmunkadíj iránti követelést csak abban az esetben 
érvényesíthet, ha ezt az igényét elozoen már a döntobizottsági eljárásban is érvényesítette. Ha ez nem történt 
meg; a munkaügyi bíróságnak a pert e részében meg kell szüntetnie és a keresetlevelet e részében át kell 
tennie a munkaügyi döntobizottsághoz (Pp. 129., 130., 157., 158. §). 
BH1977. 405. A dolgozóra irányadó bértételen belüli besorolás kérdésében a munkaügyi vitákat eldönto 
szerveknek nincs hatáskörük [Pp. 157., 158. §, 9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 1. §, 210/1971. (MK 13.) MM-MüM 
sz. ut. 3., 4. §, I., IV. sz. mell.]. 
BH1977. 378. II. A teljesítési határido lejárta elott indított per - ezen a jogcímen - nem szüntetheto meg, ha a 
követelés a határozat meghozatala elott lejárt [Pp. 158. § (3) bek.]. 

159. § (1) Ha az elso tárgyalást a felperes mulasztotta el, a 157. § d) pontja alapján a pert csak az alperes 
kérelmére lehet megszüntetni. Nincs helye a per megszüntetésének, ha a felperes a bíróságtól kérte, hogy a tárgyalást 
távollétében is tartsa meg. A 135. § (3) bekezdése ilyen esetben is irányadó. 

(2) Az alperes a per megszüntetésére irányuló kérelemmel együtt a felperes ellen viszontkeresetet (147. §) is 
indíthat annak megállapítása iránt, hogy a felperest a keresetben érvényesített jog nem illeti meg; a per 
megszüntetése a viszontkereset tárgyalását nem akadályozza. 

A per megszüntetése a felek közötti jogvita érdemi elbírálása nélkül eredményezi az eljárás befejezését. E 
sajátosságból következoen a bármely okból megszüntetett per a késobb indítandó per szempontjából nem 



minosül ítélt dolognak. A törvény azonban lehetové teszi az alperesnek, hogy elhárítsa az újabb perindítás 
lehetoségét az ún. nemleges megállapítási viszontkereset [Pp. 159. § (2)] eloterjesztésével. 
Ilyen viszontkeresetet az alperes csak 
- a Pp. 157. § d) pontjában szabályozott esetben, 
- a per megszüntetésére irányuló kérelmével egyidejuleg és 
- kizárólag annak megállapítására terjeszthet elo, hogy a felperest nem illeti meg az érvényesített jog. 
Az együttes feltételek bármelyikének hiánya kizárja a viszontkereset eloterjesztésének lehetoségét. 
BH1994. 323. A per elso tárgyalásának azt a tárgyalást kell tekinteni, amelyre mindkét fél szabályszeruen 
meg volt idézve [Pp. 136. § (1) bek., 157. § d) pont, 159. § (1) bek.]. 
BH1990. 443. II. A bejegyzési kérelemnek helyt adó végzés ellen is van helye fellebbezésnek [105/1952. (XII. 
28.) MT r. 13. §-ának (2) bek-e, Pp. 257. és 159. §-a]. 
BH1987. 410. Ha gazdasági perben a felperes a tárgyaláson nem jelent meg, az alperes viszont bizonyította, 
hogy idoközben teljesített, nincs helye a per megszüntetésének, hanem az okafogyottá vált keresetet ítélettel el 
kell utasítani [Pp. 157. § d) pont, 159. § (1) bek., 365. § (3) bek.]. 
BH1986. 391. Ha a társadalombiztosítási határozat megtámadása iránti per elso tárgyalását a felperes 
mulasztotta el, a munkaügyi bíróság a pert csak az alperes kérelmére szüntetheti meg [Pp. 136. § (1) bek., 
157. § d) pont, 159. § (1) bek., 324., 341. §]. 

160. § (1) A felperes a per érdemi tárgyalása elott keresetétol az alperes hozzájárulása nélkül is elállhat, az érdemi 
tárgyalás megkezdése után azonban csak akkor, ha az elálláshoz az alperes hozzájárul. A felperes mindkét esetben 
köteles alperesnek a keresetindítás folytán felmerült költségeit megtéríteni. 

(2) A bíróság a pert tárgyaláson kívül is megszüntetheti, ha az elállást a felperes írásban jelenti be, és ahhoz 
csatolja az alperesnek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy igényel-e költséget, és azt mennyiben számítja fel. Ha a per 
megszüntetéséhez szükség van az alperes hozzájárulására is, az erre vonatkozó nyilatkozatot is csatolni kell. Ha a 
felperes az alperes írásbeli nyilatkozatát nem csatolta, a bíróság az alperest nyilatkozattételre tárgyaláson kívül is 
felhívhatja és figyelmeztetheti, hogy ha a felhívásra az abban megjelölt határido alatt nem nyilatkozik, a felperes 
kérelmének megfeleloen fog dönteni. 

Elállás esetén a per megszüntetéséhez a törvény az alperes hozzájárulását is megkívánja, ha arra az érdemi 
tárgyalás megkezdése után kerül sor [Pp. 160. § (1)]. Arra nézve azonban nem ad útmutatást, hogy milyen 
feltételek mellett minosül az adott tárgyalás érdeminek. A gyakorlat érdeminek azt a tárgyalást tekinti, 
amelyen a bíróság a kereset ténybeli és jogi megalapozottságának vizsgálata körébe eso cselekményt tesz. A 
tárgyalás érdeminek minosítése tehát független az alperes érdemi ellenkérelmének eloterjesztésétol, de 
független a perben tartott tárgyalások számától is. 
Nem tekinti ezért a gyakorlat érdemi tárgyalásnak például azt a tárgyalást, amelyen az alperes mulasztása 
folytán a felperes kérelmére bírósági meghagyást bocsát ki, mint ahogy azt az elso tárgyalást sem, amelyre a 
bíróság a keresetlevélben megjelölt tanúkat megidézte ugyan, de a tárgyalás megnyitása után tett elállási 
nyilatkozatra figyelemmel oket nem hallgatta ki. Nem kell az alperes hozzájárulása a per megszüntetéséhez 
akkor sem, ha a tárgyaláson mindkét fél megjelent, és a felperes azonnal bejelentette a keresettol elállását - 
megakadályozva ezzel nemcsak az alperes ellenkérelmének eloterjesztését, de az érvényesített igény érdemi 
vizsgálatát is. 
Miután a per során számtalan érdemi tárgyalást tarthat a bíróság, a gyakorlat az elálláshoz az alperes 
hozzájárulását a fentiek szerinti elso érdemi tárgyalás megkezdése utáni elállás esetén kívánja meg. 
A munkaviszonyból és munkaviszony jellegu jogviszonyból eredo, valamint a házassági perben a felperes az 
alperes hozzájárulása nélkül bármikor elállhat a keresettol. Házassági perben e jog a felperest az elso fokú 
határozat meghozatala után is megilleti annak jogerore emelkedése elott [Pp. 284. § (2), Pp. 356. §.]. 
Az elállást, illetve a hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatot szóban vagy írásban, a tárgyaláson vagy 
tárgyaláson kívül is meg lehet tenni. A bíróság az alperes hozzájárulását vélelmezheti is, ha írásbeli 
felhívásra határido alatt - a jogkövetkezményre történt tájékoztatás mellett - nem nyilatkozott [(2) bekezdés]. 
Elállás esetén - függetlenül attól, hogy arra az alperes hozzájárulásával vagy anélkül került-e sor - a felperes 
köteles a perindítással okozott alperesi költség megfizetésére. 
A költségben marasztalás akkor mellozheto, ha az alperes nem igényel költséget. Ha az alperes igényt tart 
arra, de költségét nem számítja fel, a bíróságnak a rendelkezésére álló adatok alapján kell a költségrol 
rendelkeznie. Ha azonban a per addigi adatai alapján a felszámítható költség nem állapítható meg, az alperes 
kérelmét el kell utasítani. 
Az alperest megilleto költség köre szukebb tartalmú mint a perköltség, mert abba csak a perindításhoz 
kapcsolódó, abból közvetlenül eredo költségek tartoznak. 



Az elállás folytán történo permegszüntetés illeték kedvezménnyel jár. Az egyébként irányadó kereseti 
(viszontkereseti) illeték 10%-ra mérséklodik, ha az elállásra legkésobb az elso tárgyaláson sor került, 
meghaladóan a mérsékelt illeték mértéke 30% [Itv. 58. § (1) a), (2)]. Ha a felperes a kereseti (alperes a 
viszontkereseti) illetéket lerótta, a többletet részére vissza kell téríteni [Itv. 80. § (1) i)]. 
Ha a kereseti (viszontkereseti) illetéket és a perben az elállásig felmerült költségeket az állam elolegezte, 
annak megtérítésérol a bíróságnak akkor is rendelkeznie kell, ha az alperes (viszontkereset esetén a felperes) 
költséget nem igényelt, vagy felszámítás és megállapíthatóság hiányában a kérelmet a bíróság elutasította. A 
megtérítendo illeték mértékére az illeték mérséklésének szabályai az irányadóak, az elolegezett költség 
mérséklésének azonban nincs helye. 
Az illeték megtérítésre a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (4) bekezdésében foglalt sajátos szabályok az 
irányadóak. Eszerint a felperest akkor kell kötelezni a mérsékelt illeték és elolegezett költség megtérítésére, 
ha a felek másként nem állapodtak meg, vagy a rendelet értelmében az alperes marasztalását indokoló feltétel 
nem áll fenn. Az alperest akkor kötelezi a bíróság az illeték és költség megtérítésére, ha az elállásra, illetve a 
per megszüntetése iránti közös kérelemre a kereset benyújtása utáni alperesi elismerés vagy teljesítés miatt 
került sor, s erre a felperes okirati bizonyítékot csatol. 
Ha e szabályok szerint a felperes a marasztalandó fél, de a felperest személyes illeték- vagy költségmentesség 
illeti meg, vagy a per tárgyi költségmentes - a rendelet eltéro szabályaitól eltekintve - a mérsékelt illetéket és 
elolegezett költséget az állam viseli. 
BH2001. 587. Nem a per megszüntetésének, hanem a felperesi jogutódlás tárgyában szükséges intézkedések 
megtételének van helye, ha a felperes a perben érvényesített követelését engedményezi [Pp. 61. § (1) és (3) 
bek., 62. § (2) és (3) bek., 65. §, 157. § a) pont, 160. § (1) bek., 258. §]. 
BH1998. 133. A keresettol való elállásra a felperes addig jogosult, amíg az alperes az elso tárgyaláson elo 
nem terjeszti ellenkérelmét. Az alperesnek a keresetlevél kézhezvétele után eloterjesztett elokészíto irata nem 
korlátozza a felperes elállási jogát [Pp. 139. § (1) bek., 157. § e) pont, 160. § (1) bek.]. 
BH1995. 410. A perköltség összegének megállapításánál irányadó tényezok a keresettol (viszontkeresettol) 
való elállás esetén [Pp. 75. § (1) bek., 160. § (1) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r. 1. § (1) bek. b) pont]. 
BH1995. 119. A per megszüntetése jogszabálysérto, ha erre vonatkozólag a bíróság a felperesnek a keresettol 
távbeszélon bejelentett elállása folytán hoz határozatot [Pp. 93. §, 96. § (3) bek., 157. §, 160. § (1) bek.]. 
BH1994. 617. Ha a bíróság a pert a felperes keresetétol való elállása folytán megszünteti, az, aki a perbe a 
felperes pernyertessége érdekében avatkozott be, költségeinek megtérítésére nem tarthat igényt [Pp. 157. §, 
160. § (1) bek.]. 
BH1994. 616. Ha egységes pertársaság esetén a felperes keresetétol az egyik alperessel szemben eláll, és az 
elálláshoz az alperes hozzájárul, a bíróság a felperes kérelmére az említett alperessel szemben köteles a pert 
megszüntetni, nem jogosult tehát vizsgálni azt, hogy az elállás mennyiben "indokolt" [Pp. 2. § (1) bek., 51. §, 
157. §, 160. §]. 
BH1994. 615. A per megszüntetésére csak a feleknek a bírósághoz intézett - kifejezett és egyértelmukérelme 
ad alapot. Nincs helye a per megszüntetésének a felperes keresetétol való elállására hivatkozással sem akkor, 
ha a felek - peren kívül - megállapodtak abban, hogy a felperes a keresetétol való elállása folytán a bíróságtól 
kérni fogja a per megszüntetését, de ilyen kérelem eloterjesztése helyett a felperes az eljárás folytatását kérte 
[Pp. 157. §, 160. §]. 
BH1993. 757. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a pert - az érdemi tárgyalás megkezdése után a 
felperes kérelme alapján - anélkül szünteti meg, hogy a perben álló mindegyik alperest megnyilatkoztatta 
volna arról, hogy a megszüntetéshez hozzájárulnak-e és igényelnek-e perköltséget [Pp. 157. § e) pont, 160. 
§]. 
BH1993. 318. Ha a bíróság a pert azért szüntette meg, mert a felperes a keresetétol elállt, a felperest 
kötelezni kell az alperes keresetindítás folytán felmerült költségeinek megtérítésére. Ezen az sem változtat, ha 
a felperes keresetétol azért állt el, mert az alperes követelését idoközben megfizette, s így az alperes 
"érdemben pervesztesnek bizonyult" [Pp. 157. § e) pont, 160. §]. 
BH1993. 317. II. A keresettol való elállás jogcímén nincs helye a per részbeni megszüntetésének, ha a 
felperes a tokekövetelésre vonatkozó keresetétol áll el, és keresetét a járulékokra vonatkozóan fenntartja [Pp. 
157. § e) pont, 160. §). 
BH1992. 785. II. Ha a felperes a keresetétol eláll, a bíróság azonban ezt az alperessel nem közli, és ot nem 
nyilatkoztatja meg, hanem a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja, utóbb a felperes a fellebbezési 
eljárásban a keresettol való elállásra vonatkozó nyilatkozatát visszavonhatja [Pp. 157. § e) pont, 160. § (1) 
bek.]. 



BH1992. 423. I. A végrehajtást kéro - a végrehajtási lap kibocsátása elott - a kérelmét az ellenérdeku fél 
hozzájárulása nélkül is visszavonhatja. Ebben az esetben a bíróság az eljárást - a keresettol való elállás 
szabályai szerint megszünteti. [Pp. 157. § e) pont, 160. § (1) bek.]. 
BH1992. 269. Ha a bíróság a viszontkeresettol való elállás folytán a pert a viszontkereset tekintetében 
megszüntette, az elállásra vonatkozó jognyilatkozat visszavonására nincs lehetoség. Ez nem zárja ki a 
viszontkereset ismételt eloterjesztését [Pp. 157. § e) pont, 160. § (1) bek.]. 
BH1989. 118. Az alperes hozzájárulásával bejelentett elállás folytán hozott permegszünteto végzés nem 
támadható fellebbezéssel sikeresen azon az alapon, hogy a felperes újabb adatai szerint követelésének van 
jogalapja [Pp. 157. § e) pont, 160. § (1) bek.]. 
BH1987. 324. I. A felperesnek a keresetétol tárgyaláson történt elállása esetén nem elegendo a per 
megszüntetéséhez az alperesek hallgatólagos magatartása. A pernek az alperesek idevonatkozó kifejezett 
nyilatkozata nélküli megszüntetése lényeges eljárási szabálysértés [Pp. 157. § e) pont, 160. §]. 
BH1987. 324. II. A felperes keresete és az I. r. alperes visszkeresete folytán megindult perek egyesített 
tárgyalása esetén a felperesnek a keresettol való elállása - az I. r. alperes azzal egybehangzó nyilatkozata 
nélkül nem elegendo mindkét per megszüntetéséhez [Pp. 157. § e) pont, 160. §]. 
BH1986. 298. A munkaügyi bíróság a társadalombiztosítási határozat megtámadása iránt indított pert az 
érdemi tárgyalás megkezdése után a felperesnek a keresetétol való elállása esetén csak akkor szüntetheti meg, 
ha az elálláshoz az alperes hozzájárult [Pp. 157. § e) pont, 160. § (1) bek., 324. §, 341. §, 356. § (2) bek.]. 
BH1986. 20. Ha a házastársi közös vagyon megosztása iránti perben a felperes a keresetétol való elállását 
akkor jelenti be, amikor az elálláshoz szükséges az alperes hozzájárulása, de az alperes a hozzájárulást 
megtagadja, a kereset fennáll és elbírálást igényel, és ennek az elbírálásnak a kapcsán kell eldönteni azt a 
kérdést - külön ilyen irányú kereset vagy viszontkereset nélkül is -, hogy jár-e valamelyik félnek 
értékkiegyenlítés [Pp. 160. § (1) bek., Csjt. 27., 28., 31. §]. 
BH1985. 485. Ha a kártérítési perben megállapítható, hogy a felperesnek nincs kára, a kereset elbírálásához 
szükségtelen a tényállás további vizsgálata [Pp. 157. § e) pont, 160. § (1) bek., GKT 4/1974. sz.]. 
BH1985. 160. Ha a követelésnek az alperes részérol történt elismerése folytán a felperes nem áll el a 
keresetétol, a bíróságnak a kereset tárgyában érdemi határozatot kell hoznia [Pp. 157. § e) pont, 160. § (1) 
bek., 365. § (3) bek.]. 
BH1984. 160. Egyetemleges marasztalásra irányuló perlés esetén az egyik alperes elleni keresettol való 
elállással kapcsolatban nincs helye eljárási illeték kiszabásának [Pp. 25. § (3) bek., 157. § e) pont, 160. § (1) 
bek., 1979. évi 31. sz. tvr. 26. § (2) bek., 11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 119/A. §]. 
BH1981. 334. Ha a jogosult az ellentmondás beérkezése után áll el követelésétol, nem a fizetési 
meghagyásra, hanem a peres eljárásra vonatkozó illeték kiszabásának van helye [105/1952. (XII. 28.) MT sz. 
r. 13. § (3) bek., 11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 119/A § (1) bek. b), c) pont, 119/B § (1) bek. a) pont, Pp. 160. § 
(1) bek., 393. § (2) bek.]. 
BH1981. 279. A keresetlevél, illetoleg a fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtása nem tekintheto olyan 
percselekménynek, amelynek következtében a felperes a perre egyaránt illetékes bíróságok közti választásra 
vonatkozó jogát feltétlenül elvesztette [Pp. 31. §, 160. § (1) bek., 323. §.]. 
BH1979. 374. A felperes a keresetétol az érdemi tárgyalás megkezdése után csak akkor állhat el, ha ehhez az 
alperes is hozzájárul [Pp. 160. § (1) bek.]. 

161. § (1) Ha a bíróság a pert a 157. § a), b) vagy c) pontja alapján szünteti meg, a keresetlevél beadásának és a 
perindításnak a jogi hatályai fennmaradnak, ha a felperes a megszünteto határozat jogerore emelkedésétol számított 
harminc nap alatt a keresetlevelet szabályszeruen újra benyújtja, vagy követelését egyéb úton szabályszeruen 
érvényesíti. 

(2) Ha a felperes a jelen §-ban megállapított határidot elmulasztja, igazolással sem élhet. 
A permegszünteto végzés jogerore emelkedésével a perindításhoz, a keresetlevél kézbesítéséhez fuzodo 
joghatályok megszunnek. Ez alól a törvény kivételt kizárólag a Pp. 157. § a)-c) pontjaira alapított 
megszüntetés esetén, és csak akkor tesz, ha a felperes a végzés jogerore emelkedését követo 30 napon belül 
szabályszeruen újból érvényesítette a követelését. E határido elmulasztása még vétlenség esetén sem hárítható 
el igazolással. 
BH2001. 90. Jogellenesnek minosül a törvényben meghatározott követelményeknek meg nem felelo felmentés. 
Az érvényességi kelléknek nem tekintheto körülmények nem jogszabályszeru megjelölése azonban a felmentést 
nem teszi jogellenessé, hanem a felmentés tartalmának módosításához, illetve a törvénynek megfelelo 
kiigazításához vezethet [1992. évi XXXIII. tv. 30. § (1) bek. d) és e) pont, Mt. 202. §, Pp. 161. § (1) bek.]. 

162. § (1) A bíróság olyan határozata ellen, amely a per megszüntetésére irányuló kérelmet - a 157. § e) és f) 
pontjában foglalt esetek kivételével - elutasítja, külön fellebbezésnek helye nincs, és az ügyet befejezo határozat 



ellen irányuló fellebbezésben is csak akkor támadható meg, ha a bíróság a pert a 158. § szerint hivatalból figyelembe 
veendo valamely ok ellenére sem szüntette meg. 

(2) Ha a bíróság a 140. § alapján a per megszüntetésére irányuló kérelemnek és a per érdemének együttes 
tárgyalását rendelte el, a per megszüntetésére irányuló kérelmet az ügyet befejezo határozatában is elutasíthatja. 

Ha a bíróság a per megszüntetése iránti kérelmet alaptalannak ítéli, azt végzéssel utasítja el. Kivételesen sor 
kerülhet arra, hogy a bíróság az elutasítást az ítéletében mondja ki, mégpedig akkor, ha a permegszüntetési 
kérelemnek a per érdemével együttes tárgyalását elrendelte. 
Az elutasító végzés ellen a törvény külön fellebbezést csak a keresettol elállásra alapított és a 
permegszüntetésre irányuló közös kérelem [Pp. 157. § e)-f)] elutasítása esetén enged. Ezen túlmenoen a 
törvény korlátozza a feleket - a fellebbezés hiányában - megilleto kifogásolás jogát is, amikor kimondja, hogy 
a fél az érdemi határozat elleni fellebbezésben is csak akkor sérelmezheti a permegszüntetési kérelem 
elutasítását, ha az elso fokú bíróság hivatalból figyelembe veendo ok [Pp. 157. § a)-b)] fennállása ellenére 
sem szüntette meg a pert. 

X. FEJEZET 

Bizonyítás 

A bizonyítás elrendelése 

163. § (1) A bíróság a per eldöntéséhez szükséges tények megállapítása végett bizonyítást rendel el. 
(2) A bíróság az ellenfél beismerése, mindkét fél egyezo vagy az egyik félnek az ellenfél által bírói felhívás [141. 

§ (2) bekezdése] ellenére kétségbe nem vont eloadása folytán valónak fogadhat el tényeket, ha azok tekintetében 
kételye nem merül fel. 

(3) A bíróság az általa köztudomásúnak ismert tényeket valónak fogadhatja el. Ugyanez áll azokra a tényekre is, 
amelyekrol a bíróságnak hivatalos tudomása van. Ezeket a tényeket a bíróság akkor is figyelembe veszi, ha azokat a 
felek nem hozták fel, köteles azonban a feleket e tényekre a tárgyaláson figyelmeztetni. 

A bizonyítás célja a bíróság meggyozodésének kialakítása a per eldöntéséhez szükséges tények fennállásáról 
vagy fenn nem állásáról. Az objektív valóságnak megfelelo tények megállapítása érdekében a 
meggyozodésnek a bizonyosság fokáig kell terjednie. 
A bizonyítás tárgya a keresetre, illetve a viszontkeresetre alapított releváns tények és tapasztalati tételek 
összessége. Nem tárgya a bizonyításnak az alkalmazandó jogszabály felkutatása. 
A tény lehet pozitív, negatív, de bizonyítható valamely tény lehetetlensége (apaság) is. 
A tapasztalati tétel az általános emberi élettapasztalat vagy valamely szakismeret (pl. tudományos) 
eredménye, melynek elsosorban a szakértoi bizonyítás esetén van jelentosége. 
A bíróság bizonyítás nélkül is megállapíthat tényeket, ha azok valósága tekintetében kételye nem merül fel. 
- A beismerés a bíróság elott az ellenérdeku fél tényállításának valóságát elfogadó kijelentés. A fél beismero 
nyilatkozatot a perbíróság, a megkeresett bíróság és az elozetes bizonyítást lefolytató bíróság elott a 
tárgyaláson szóban vagy írásban tehet. A szóbeli beismerés hatálytalan, ha azt a jegyzokönyv [Pp. 117. § (2) 
a)] nem tartalmazza. A beismerés a per folyamán bármikor visszavonható. Nem minosül perbeli beismerésnek 
más hatóság elott, vagy más perben tett beismero nyilatkozat. A peren kívüli beismerést és a beismerés 
visszavonását a bíróság a bizonyítás szabályai szerint mérlegeléssel bírálja el. 
- Egyezo eloadásról akkor beszélünk, ha a felek egymás nyilatkozatát nem ismerve tesznek azonos eloadást. 
- Az ellenfél által kétségbe nem vont eloadás alapján ténymegállapításra kizárólag akkor van lehetoség, ha az 
eloadást az ellenérdeku fél bírói felhívás ellenére nem vonja kétségbe. Bírói mérlegelés körébe tartozik annak 
elbírálása, hogy a félnek milyen nyilatkozata, vagy magatartása (tevoleges vagy mulasztó) adhat alapot a 
kétségbe nem vont eloadás megállapítására. A bírói felhívásra sor kerülhet a tárgyaláson szóban és írásban, 
pl. amikor a bíróság a tárgyalási jegyzokönyv megküldésével a mulasztó felet nyilatkozattételre hívja fel. 
Nem kell bizonyítani a köztudomású és olyan tényeket, amelyekrol a bíróságnak hivatalos tudomása van. 
A köztudomásúnak minosül az emberek bizonyos köre (csoportja) elott ismert és valónak elfogadott tény, tehát 
a köztudomásnak nem feltétele a széles körben ismertség. Ide tartoznak a történelmi események, az általános 
ismeretek és a köztapasztalati tételek. 
A bíróság valónak fogadhatja azokat a tényeket is, amelyekrol hivatali muködése során szerzett tudomást pl. 
más hasonló perben adott szakértoi véleménybol vagy a bíróságon vezetett lajstromból. 



A köztudomású és a hivatalos tudomás körébe tartozó tényeket a bíróság hivatalból veszi figyelembe, erre 
azonban köteles - hivatalos tudomás esetén a forrás megjelölésével - a feleket a tárgyaláson figyelmeztetni, 
mert e tényekkel szemben ellenbizonyításnak van helye. A hivatalos tudomás forrását az ítélet indokolásának 
is tartalmaznia kell. De nem kell kitérni az indokolásban arra, hogy a köztudomású tényrol a bíróság miként 
szerzett tudomást. 
BH2003. 503. A bíróság a származás megállapítása iránti perben is csak a per eldöntéséhez szükséges tények 
megállapítása iránt rendel el bizonyítást. A per adataival összhangban álló, megfelelo eloírások szerint 
elvégzett, aggálytalan szakértoi vélemény kiegészítésének vagy felülvéleményezésének a mellozése eljárási 
szabálysértést nem valósít meg. [Csjt. 38. § (2) bek., Pp. 163. § (1) bek., 182. § (3) és (4) bek., 206. § (1) 
bek.]. 
BH2003. 203. II. Az eladó tájékoztatási kötelezettségének vizsgálata körében irányadó szempontok [Ptk. 205. 
§ (4) bek., 277. § (2) bek., 318. §, 339. §, 367. § (1) bek., Pp. 163. §, 164. §, 221. § (1) bek.]. 
BH2003. 114. Nem minosül a veszélyes üzemi tevékenység körén kívül eso, elháríthatatlan oknak, ha - a 
mentoautó fékezése miatt - a mento utasa kárt szenved. [Ptk. 345. § (1) bek., KRESZ 48. § (5) bek., Pp. 163. § 
(1) bek., 164. § (2) bek.]. 
BH2003. 75. A bíróság hivatalos tudomásával szemben is lehet helye az ellenkezo bizonyításnak [Pp. 163. § 
(1)-(2) bek., Ptk. 339. § (1) bek., 345. §, 1995. évi LIII. tv. 4. §, 21/1986. (VI. 2.) Mt. r. 4/1986. OKTH r.]. 
BH2003. 14. Rádiómusor címével azonos szóvédjegy törlése iránti ügyben elozetes kérdésnek minosül a 
szerzoi személyhez fuzodo jogok, illetve a szellemi alkotás felhasználása miatti egyéb személyhez fuzodo jogok 
megsértése miatt indított peres eljárás mikénti befejezése [1969. évi III. tv. 1. §, 13. § (1) bek., 34. § (1) bek., 
50/F. § (1) bek., 1969. évi IX. tv. 3. § (1) bek., 1997. évi XI. tv. 5. § (1) bek. a)-b) pont, (2) bek., 8. § a) pont, 
33. § (1) bek. a) pont, Ptk. 4. § (1) bek., 75. §, 77. § (2) bek., 78. §, 80. §, 86. § (2)-(3) bek., Pp. 152. § (2) 
bek., 163. §, 221. §, 9/1969. (XII. 29.) MM. r. 7. § (1) bek.]. 
BH2002. 392. A valótlan tényközlés jogkövetkezményei alól a sajtót nem mentesíti, hogy korábban a 
tényekrol valósághuen is beszámolt [Ptk. 78. §, 84. § (1) bek. a)-e) pont, 339. § (1) bek., 355. § (4) bek., Pp. 
163. § (3) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH2002. 372. A felszámoló felmentésénél irányadó szempontok [Ptk. 201. § (2) bek., 320. §, 1993. évi 
LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27/A. § (7) 
bek., 49. § (1) bek., 49/A. §, 49/B. §, 49/C. §, 54. §, 167/1993. (XI. 30.) Korm. r. 2. § (3) bek. b) pont, Pp. 163. 
§ (3) bek., 206. §]. 
BH2002. 305. A munkáltató kártérítési felelossége a rendkívüli felmondás indokolásában állított - személyhez 
fuzodo jogot sérto - valótlan tényállítások miatt [Ptk. 84. § (1) bek. e) pont, 339. § (1) bek., 354. §, Pp. 163. §, 
164. §]. 
BH2002. 282. A köztisztviselo egészségre ártalmas vagy fokozottan veszélyes munkavégzése esetén 
illetménypótlékra jogosult, ha a munkavégzésére a munkaideje nagyobb részében egészségkárosító 
kockázatok között kerül sor [1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 47. § (5) bek., 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 72. §, 1993. 
évi XCIII. tv., Pp. 163. § (1) és (3) bek., 221. § (1) bek.]. 
BH2002. 241. I. A félrevezeto tájékoztatással kibocsátott részvényekre vonatkozó érvénytelen szerzodés 
alapján a kibocsátót és a forgalmazót terhelo egyetemleges kártérítési felelosség. A kötvénybirtokosokat 
megilleto kár mértéke meghatározásánál irányadó szempontok [Ptk. 337. § (1) bek., 355. §, 1990. évi VI. tv. 
(Épt.) 83. §, 84. § (1) bek., Pp. 30. § (1) bek., 37. §, 163. § (3) bek., 206. § (3) bek.]. 
BH2002. 222. A közüzemi szolgáltatást nyújtó részvénytársaság adatkezelonek minosül, ezért adat- és 
titokvédelem terheli: ügyfele személyes adatainak - hozzájárulás nélküli - nyilvánosságra hozatala személyhez 
fuzodo jogot sért [Ptk. 75. § (1) bek., 84. § (1) bek. e) pont, 339. § (1) bek., 355. § (4) bek., 1992. évi LXIII. tv. 
2. §, 3. § (1) bek. a) pont, 18. §, 1992. évi LXXII. tv. 24. § (1) bek., Pp. 163. § (3) bek., 164. § (1) bek., 206. § 
(1) bek.]. 
BH2002. 178. Az Országgyulés vizsgálóbizottságának zárt ülésén meghallgatott személy tényállításának 
valóságáért helytállni tartozik a bizottság tagja, ha az elhangzottakat - anélkül, hogy ez joga vagy 
kötelezettsége volna - a sajtó útján nyilvánosságra hozza [Alkotmány 59. §, 61. § (1) bek., Ptk. 75. § (1) bek., 
78. § (2) bek., 84. § (1) bek., 355. § (4) bek., 1990. évi LV. tv. 4. §, 1976. évi 8. tvr., 1993. évi XXXI. tvr., Pp. 
163. § (3) bek., 206. § (3) bek., PK 14. sz.]. 
BH2002. 135. II. Nem vagyoni kártérítés megítélésére irányuló kereset jogalapjának megállapítása 
köztudomásúnak ismert tények alapján [Ptk. 84. § (1) bek., a), c) és e) pont, 339. § (1) bek., 355. § (4) bek., 
Pp. 163. § (3) bek.]. 



BH2002. 6. Nem indokolt az orvos szakértoi bizonyítás elrendelése, ha az örökhagyó életkörülményei és 
életvitele alapján a végrendelkezési képességének hiányára nem merült fel adat. [Ptk. 17-18. §-ok, Pp. 163. § 
(1) bek., 177. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH2001. 430. II. Nem ad alapot újabb szakérto bevonására önmagában az, hogy a fél az aggálytalan 
szakértoi vélemény megállapításaival nem ért egyet [Pp. 163. § (1) bek.]. 
BH2000. 405. A vércsoport- és a HLA-vizsgálat alapján adott összesített biostatisztikai szakvélemény, az 
antropológiai szakvélemény, valamint a kromoszómavizsgálat "valószínu" eredménye esetén az apasági 
perben orvos szakértoi javaslat hiányában a DNS-vizsgálat indokolt mellozése [Csjt. 38. § (2) bek., Pp. 163. § 
(1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH2000. 53. "Diszkó" és sportpálya muködtetésével kapcsolatos zajhatás birtokháborításként való értékelése 
[Ptk. 100. §, Pp. 163. § (1)-(3) bek., 177. § (1) bek.]. 
BH1999. 261. A másodfokú eljárásban is lehet új tényt állítani és új bizonyítékra hivatkozni; a felajánlott 
bizonyítás mellozésének okát a bíróságnak meg kell indokolnia [Pp. 163. § (1) bek., 206. § (1) bek., 221. § (1) 
bek., 239. §]. 
BH1998. 436. I. Nem jogszabálysérto a perújítási eljárásban annak a tanúbizonyításnak a mellozése, amely 
nem eredményezhetne a perújító félre nézve kedvezobb határozatot [Pp. 163. § (1) bek., 260. § (1) bek. a) 
pont]. 
BH1998. 234. A bizonyítás kérdései az anyaság megállapítása iránti perben [Csjt. 40. § (1) bek., Pp. 163. § 
(2) bek., 286. § (1) bek.]. 
BH1996. 304. II. A személyhez fuzodo jogok megsértésével összefüggo hátrányok bekövetkezését a kárigényt 
érvényesíto károsult tartozik bizonyítani, a köztudomású tényeket azonban a bíróság hivatalból is figyelembe 
veszi [Ptk. 354. § Pp. 163. § (3) bek., 164. § (1) bek.] 
BH1995. 521. A bizonyítási teher alakulása - a személyiségi jogok megsértése miatt - nem vagyoni kár 
megtérítése iránt indított perben [Pp. 163. § (3) bek., 164. § (1) bek., Ptk. 354. §, 355. § (1) bek., 1993. évi 
XCII. tv. 4. és 15. §, 34/1992. (VI. 1.) AB hat.]. 
BH1995. 273. II. Személyiségi jog megsértésével összefüggo nem vagyoni hátrányok bekövetkeztét a 
felperesnek kell bizonyítania, a bíróság azonban a köztudomású tényeket akkor is figyelembe veszi, ha arra a 
felek nem hivatkoztak [Ptk. 354. §, 355. §, Pp. 163. § (3) bek., 164. § (1) bek., 34/1992. (VI. I.) AB kat.]. 
BH1995. 209. A bírósági úton történo termeloszövetkezeti vagyonmegosztásnál a bizonyítékok értékelése 
[1992. évi II. tv. 39. § (3) bek., Pp. 163. §, 201. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH1994. 422. Perújítás eredményeként hozott jogeros ítélet elleni felülvizsgálati kérelem elbírálásának 
szempontjai [Pp. 163. §, 177. § (1) bek., 206. § (1) bek., 260. § (1) bek. a) pont]. 
BH1994. 259. Eljárási jogszabálysértésre alapított felülvizsgálati kérelem elbírálásának szempontjai [Ptk. 
242. § (1) bek., Pp. 163. §, 275/A. § (1) bek.). 
BH1993. 743. Megbízási szerzodés megszegésébol eredo kártérítési igény megítélésének szempontjai, különös 
tekintettel a kárenyhítés kötelezettségére [Ptk. 474. §, 340. §, Pp. 163. § (2) bek., 164. § (1) bek.]. 
BH1993. 239. Helyiség kikötheto bérleti díjának - a bizonyítási szabályok megsértésével - elmaradt 
haszonként való megalapozatlan megállapítása [Pp. 3. § (1) bek., 163. § (1) bek.]. 
BH1990. 226. A megszunt mezogazdasági termeloszövetkezeti szakcsoport volt elnöke részérol közölt 
elismero nyilatkozat nem hatályos [Pp. 163. § (2) bek., 164. § (1) bek.]. 
BH1988. 244. A felperesek abból a mulasztásból, hogy az épülethibák helyszíni szemléjére a bíróság 
meghagyása ellenére nem tuzött ki határidot, nem vonható le olyan következtetés, hogy helytálló az 
alperesnek a kereset elutasítására irányuló védekezése [Pp. 163. § (1) bek. és (2) bek., 164. § (2) bek.]. 
BH1988. 12. A bíróság az egyeztetés elrendelésével még nem tesz eleget a bizonyítás körében fennálló 
kötelezettségeinek [Pp 163. § (1) bek., 377. § (1) bek.]. 
BH1987. 411. A bíróság nem háríthatja át a szakértore a per eldöntéséhez szükséges tények és körülmények 
felderítésének feladatát, és nem engedheti át a szakértonek a bizonyítékok mérlegelésére vonatkozó jogkörét 
[Pp. 3. § (1) bek., 163. § (1) bek., 166. § (1) bek., 177. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH1985. 314. II. A beismerés a per folyamán bármikor visszavonható [Pp. 163. § (2) bek.]. 
BH1985. 83. II. Ha a sérülés megtörténte és a keresoképtelenség kezdete között viszonylag hosszabb ido telt 
el, és emiatt vitás a sérülés és a keresoképtelenség közötti összefüggés, a sérülés bekövetkezésének pontos 
idopontját általában orvos-szakérto bevonásával kell tisztázni [Pp. 163. § (1) bek.] 
BH1984. 242. Vagonrakomány mennyiséghiányos kiszolgáltatásával kapcsolatos perben a fél kívánságára 
bizonyítást kell felvenni arra, hogy a hiányzó mennyiség a megérkezett árumennyiséggel együtt berakható 
volt-e a vasúti kocsiba [Pp. 163. § (1) bek., 206. § (1) bek., 379. § (1) bek.]. 



BH1982. 305. Kamatigény sikeres érvényesítése végett a felperest terheli annak a bizonyítása, hogy az 
alperes olyan pénzt tartott a birtokában, amely nem illette meg [Pp. 163. § (1) bek.]. 
BH1981. 421. Számos lakás hibája miatt folyamatba tett szavatossági perben a hibák okát és hatását nem 
lehet néhány lakásban végzett szakértoi bizonyítás eredménye alapján valamennyi lakásra vonatkozóan 
megállapítani, hanem minden hibát önállóan lakásonként kell vizsgálni. [Pp. 163. §, 182. § (3) bek.]. 
BH1981. 276. II. Amikor a perbeli ellenfelek érdekazonossága a fennálló családi kapcsolatra is tekintettel 
nyilvánvaló, s a kereseti követelés az állam érdekeinek kijátszására is irányulhat, a felek nyilatkozataitól 
függetlenül a bíróságnak hivatalból is törekednie kell a tényállás hiánytalan felderítésére [Pp. 3. § (1) bek., 
163. § (2) bek., 164. § (2) bek.]. 
BH1980. 304. Külföldi választottbírósági határozat a magyar bíróságot nem köti, de bizonyítékként 
figyelembe veheto [Pp. 163. § (1) bek., 199. §, 360-364. §-ok, 37/1764. (Kk. É. 25.) KkM sz. ut. ut. XII. fej.]. 
BH1980. 32. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül és az elso fokú ítélet hatályon kívül helyezését 
vonhatja maga után, ha a bíróság - bár a kereset alapossága felöl kételye merült fel - a bizonyítási eljárás 
lefolytatása nélkül ítéletet hoz [Pp. 163. §, 377. §, Ptk. 306. § (1), (3) bek.]. 
BH1979. 343. II. Nem vonható a dolgozó fegyelmi úton felelosségre, ha a cselekmény elkövetésekor az 
ügyeinek viteléhez szükséges belátási képessége hiányzott. Ha a cselekvoképesség hiányára a perben adatok 
merültek fel, a munkaügyi bíróság az elmeorvos-szakértoi bizonyítást hivatalból köteles elrendelni [Pp. 3. § 
(1) bek., 163. § (1) bek., 164. § (2) bek., 177. § (1) bek.]. 
BH1979. 339. Az a tény, hogy a felperes a bíróság által elrendelt egyeztetést nem kezdeményezi, illetoleg nem 
folytatja le, nem tekintheto az alperes elévülési kifogása elismerésének [Pp. 3. § (1) bek., 163. § (1), (2) bek., 
376. § (5) bek., 377. § (1) bek.]. 
BH1979. 39. II. Felmondás hatálytalanítása iránt indított perben a bíróságnak a tényállást körültekintoen 
tisztáznia kell és a felek eloadásai között fennálló ellentét feloldása céljából a szükséges bizonyítást hivatalból 
is el kell rendelnie [Pp. 3. § (1) bek., 163. §, 355. § (2) bek.]. 
BH1978. 397. Az a tény, hogy a felperes nem kezdeményezi a bíróság által elrendelt egyeztetést, egymagában 
nem tekintheto az alperes védekezésében foglaltak valódisága elismerésének [Pp. 163. § (2) bek., 376. § (5) 
bek., 377. § (1) bek.]. 

164. § (1) A per eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, 
hogy azokat a bíróság valónak fogadja el. 

(2) A bíróság bizonyítást hivatalból akkor rendelhet el, ha azt törvény megengedi. 

PK 183. szám 

A Csjt. 38. §-a (2) bekezdésének rendelkezése értelmében eseti nemi 
érintkezés alapján akkor lehet az apaságot megállapítani, ha az összes 
körülmények gondos mérlegelése mellett alaposan következtetheto, hogy a 
gyermek ebbol az érintkezésbol származik. E vonatkozásban a bíróságnak a 
teljes tényállás felderítésére hivatalból is messzemenoen törekednie kell. A 
perbeli bizonyítékoknak, adatoknak és körülményeknek a maguk 
összességében való értékelése és mérlegelése útján kell állást foglalni a 
tekintetben: következtetheto-e alaposan, hogy a gyermek a megállapított nemi 
érintkezésbol származik. 

A polgári perben a feleket állítási és bizonyítási kötelezettség terheli. A felperesnek a keresetlevélben meg kell 
jelölnie az általa érvényesíteni kívánt jog alapjául szolgáló tényeket [Pp. 121. § (1)], míg a bíróság az 
alperest az idézésben figyelmezteti a arra, hogy legkésobb a tárgyaláson terjessze elo a védekezése alapjául 
szolgáló tényeket és bizonyítékokat [Pp. 125. § (4)]. 
Az (1) bekezdés a bizonyítási kötelezettség és a bizonyítási teher megoszlásának általános szabályát határozza 
meg. Eszerint a keresettel érvényesített jog, illetve az ezzel szembeni védekezés alapjául felhozott tények 
bizonyításának kötelezettsége azt a felet terheli, akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja 
el. Általában a bizonyítási kötelezettséghez igazodik a sikertelen bizonyítás következménye a bizonyítási teher 



szabálya: azaz, hogy a per eldöntéséhez szükséges tények bizonyításának sikertelensége melyik fél terhére 
esik. A bizonyítási teher szabályai nem alkalmazhatóak, ha a fél ugyan nem tett eleget az ot terhelo bizonyítási 
kötelezettségnek, de a releváns tényeket az ellenérdeku fél, a per egyéb résztvevoje bizonyította vagy a bíróság 
a hivatalból elrendelt bizonyítás eredményeként megállapította. 
A bizonyítási kötelezettség és teher különös szabályai - a konkrét ügyben kinek és mit kell bizonyítani és ehhez 
képest a sikertelen bizonyítás következménye melyik fél hátrányára szolgál - az ügyben alkalmazandó anyagi 
jogi rendelkezésekbol és az eset összes körülményeibol állapítható meg. Pl. kártérítés iránti perben a feleket 
terhelo bizonyítási kötelezettségrol és a bizonyítási teher megoszlásáról a BH1981. 187. számú döntés 
tartalmaz iránymutatást. A bizonyítási teher sajtó-helyreigazítási perekben érvényesülo különös szabályairól 
szól a PK 14. számú állásfoglalás. 
A vélelem [pl.: 1952. évi IV. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti apaság vélelme] és az ideiglenes igazság (pl. 
a fogamzás idopontra vonatkozó Ptk. 9. §) alapján valamely tényt az ellenkezo bizonyításáig valónak kell 
elfogadni. Ezekben az esetekben a bizonyítási teher átfordul, mert a vélelmezett, illetve ideiglenesen igaznak 
tekintett tény fenn nem állásának illetoleg a tényállás valótlanságának bebizonyítása az ellenfélre hárul. 
Átfordul a bizonyítási teher valamely igény indokolatlanul késedelmes érvényesítésénél, mert a bizonyítási 
kötelezettség a késedelmes jogérvényesítot terheli. A perújításnál a perújító fél köteles az alapperben 
megállapított tények ellenkezojének bizonyítására. 
A peranyagszolgáltatási kötelezettség a feleket terheli, ezért a bíróság hivatalból csak akkor rendelhet el 
bizonyítást, ha ezt a törvény lehetové teszi. Így a bíróság az elozetes bizonyítás eredménye alapján [Pp. 212. § 
(2)] az elso és a másodfokú eljárásban [Pp. 165. §, Pp. 239. §] hivatalból elrendelheti a bizonyítás 
kiegészítését vagy megismétlését. A bíróság intézkedhet más hatóságnál lévo irat beszerzése iránt [Pp. 192. § 
(1)], és hivatalból is lefolytatható a bizonyítás a közokirat [Pp. 195. § (4)] és a magánokirat [Pp. 197. § (2)] 
valódisága tárgyában. A bíróság a Pp. 286. § (1) bekezdése alapján házassági perekben hivatalból is 
elrendelheti az általa szükségesnek tartott bizonyítást [Pp. 286. § (1)]. Ez a szabály vonatkozik az apasági és 
a származás megállapítása [Pp. 293. § (1)], a szüloi felügyelet megszüntetése, illetoleg visszaállítása [Pp. 
302. § (1), Pp. 303. §], a gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése [Pp. 304. §, Pp. 312. § (2)] iránti 
perekre. 
BH2004. 38. A határozat meghozatalakor fennálló tényállás nem feltétlenül azonos a közigazgatási 
eljárásban megállapított tényállással [Art. 51. § (7) bek., Pp. 164. § (1) bek.] 
BH2003. 499. A családi pótlékot és a gyermekgondozási segélyt a kár összegének a megállapításánál a 
kártérítés címén járadékra jogosult gyermek terhére nem lehet figyelembe venni; ezek a járulékok ugyanis 
nem a gondozásra szoruló gyermeket, hanem - a gyermekneveléssel kapcsolatos terhek enyhítése érdekében - 
az ot ellátó szülot illetik meg [1997. évi LXXX. tv. 14. §, 1998. évi LXXXIV. tv., Pp. 51. § a)-b) pont, 64. § (3) 
bek., 164. § (2) bek., 206. § (1) bek., 229. § (1) bek., Legf. Bír. PK. 47. és 195. sz. állásfogl.] 
BH2003. 450. Az elbirtoklási idot általában nem szakítja meg, ha a szolgáló telek tulajdonosa az ingatlannal 
rendelkezik. A tulajdonos személyében történo változásnak a szolgalom elbirtoklási idejére nincs kihatása. 
[Ptk. 124. § (1) bek., 168. § (2) bek., 170. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH2003. 426. A bankkártya elfogadójának a bankkal kötött kártyaelfogadási szerzodésben írtakat 
ellenoriznie kell. A szerzodést a bíróságoknak a Ptk. 207. §-ának (2) bekezdése szerint kell értelmezniük [Ptk. 
207. §, Pp. 164 § (1) bek.]. 
BH2003. 419. II. Környezetveszélyeztetést valósít meg az eloírt határértéket meghaladó szennyezo anyagnak 
a folyóvízbe juttatása [1995. évi LIII. tv. 4. § j), k) és l) pont, 109. § (2) bek., Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH2003. 286. Ha a részvényekre vonatkozó ajándékozási szerzodés az ajándékozó halála után lép hatályba, 
az örökösök a halál pillanatában megszerzik a részvények tulajdonjogát, de azzal a kötelmi jogi 
kötelezettséggel, hogy az érvényes és hatályos szerzodés alapján teljesíteniük kell, mert a megajándékozottak 
még az örökhagyótól jogcímet szereztek a részvények tulajdonjogának megszerzésére [Ptk. 199. §, 228. § (1) 
bek., 481. § b) pont, 579. § (1) bek., 1998. évi VI. tv. 240. § (2) bek., Pp. 164. § (1) bek., 196. § (1) bek. a)-e) 
pont, 199. §, 224. § (1) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. (Vár.) 13. § (2) bek.]. 
BH2003. 249. I. Általános kártérítés megállapítására nem kerülhet sor csupán azért, mert a kár mértékének 
megállapítása hosszadalmas, vagy esetleg terjedelmes bizonyítási eljárást tenne szükségessé [Ptk. 355. § (1) 
és (4) bek., 359. § (1) bek., Pp. 3. § (3) bek., 164. § (1) és (2) bek., 206. § (3) bek.]. 
BH2003. 243. Ha a vízméro óra felszerelését követoen válik a hiteles mérésre alkalmatlanná, az eset 
körülményei alapján kell megállapítani azt, hogy mely idoponttól kezdodoen nem lehet a méroóra által 
hibásan mért összegu víz- és csatornadíjat felszámítani [1991. évi XLV. tv. 13. § (2)-(3) bek., 38/1995. (IV. 5.) 
Korm. r. 2. §, 17. §, 19. §, 127/1991. (X. 9.) Korm. r., Pp. 164. §]. 



BH2003. 208. - olyan bizonyítékot nem nyújt be, amely a kérelem érdemi elbírálásához szükséges [Pp. 3. § 
(3) bek., 163. (1) bek., 164. § (1) bek., 190. §, 192. §, 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel 
módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 3. § (1) bek. c) pont, 6. § (2) bek., 51. § (1) bek., 57. § (1) 
bek. a), f) pont és (2) bek. a) pont]. 
BH2003. 203. II. Az eladó tájékoztatási kötelezettségének vizsgálata körében irányadó szempontok [Ptk. 205. 
§ (4) bek., 277. § (2) bek., 318. §, 339. §, 367. § (1) bek., Pp. 163. §, 164. §, 221. § (1) bek.]. 
BH2003. 199. II. A vadvédelmi bírság a vadgazdálkodási érdeksérelem esetén - a kártérítés mellett - mint 
önálló közigazgatási szankció alkalmazható. [Ptk. 128. § (1)-(2) bek., 339. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek., 
8/1993. (I. 30.) FM r., Pp. 164. § (1) bek., Legf. Bír. PK 5. sz. állásfoglalás]. 
BH2003. 157. A házassági vagyonjogi igények egységes rendezése nem jelenti azt, hogy a bíróság hivatalból 
folytathat le bizonyítást, hanem a felek által rendelkezésre bocsátott peradatok alapján kell valamennyi 
igényrol dönteni [Csjt. 31. § (2) és (3) bek., Pp. 164. § (2) bek.]. 
BH2003. 114. Nem minosül a veszélyes üzemi tevékenység körén kívül eso, elháríthatatlan oknak, ha - a 
mentoautó fékezése miatt - a mento utasa kárt szenved. [Ptk. 345. § (1) bek., KRESZ 48. § (5) bek., Pp. 163. § 
(1) bek., 164. § (2) bek.]. 
BH2003. 69. Megsemmísült végrendeletre alapított öröklési igény esetén a bizonyítási teher alakulása [Ptk. 
633. §, 651. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek., PK. 87. sz.]. 
BH2003. 17. II. A helyreállító plasztikai mutét elvégzésére létrejött megállapodás nem vállalkozási, hanem 
megbízási szerzodésnek minosül [Ptk. 199. §, 210. §, 383. §, 484. §, 1972. évi II. tv. 47. § (2) bek., 15/1972. 
(VIII. 5.) EüM. r. 87. § (2) bek., Pp. 164. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH2003. 16. A szerzodo feleket terhelo együttmuködési kötelezettség vizsgálata a szabadalmi oltalomnak 
díjfizetés elmulasztása miatt történt megszunésével kapcsolatban érvényesített kárigény elbírálása során [Ptk. 
277. § (3) bek., Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH2002. 480. A biztatási kár megállapításához szükséges valamennyi törvényi feltételt a felperesnek kell 
bizonyítania [Ptk. 6. §, Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH2002. 437. A biztonságtechnikai követelmények a lakásbiztosítási szerzodésnek olyan lényeges ügyleti 
feltételei, amelyeket a biztosító ügyfelének a szerzodéskötés alkalmával írásban, aláírásával is elismerten meg 
kell kapnia ahhoz, hogy azok a szerzodés részévé váljanak. Ennek hiányában a mechanikai védelem esetleges 
hiányosságai az ügyféltol nem kérhetoek számon, és azokra hivatkozással a biztosító a szolgáltatási 
kötelezettség alól nem mentesülhet [Ptk. 536. § (1) bek. 540. § (1) és (3) bek., 548. §, 205. § (4) bek., Pp. 164. 
§ (1) bek.]. 
BH2002. 401. III. A visszavitel helyének meghatározása [Hágai Egyezmény - 1986. évi 14. tvr. - 1. cikk, 3. 
cikk, 12-13. cikk, 15. cikk; New Yorki Egyezmény - 1991. évi LXIV. tv. 3. cikk, Pp. 164. § (1) bek., 206. § (1) 
bek.; Csjt. 73. § (2) bek., 4/1987. (VI. 14.) IM r. 34. §]. 
BH2002. 398. A biztosító mentesülése a bejelentési kötelezettség megsértése és a titoktartási kötelezettség 
alóli felmentés megtagadása miatt [Ptk. 536. §, 544. § (1) és (2) bek., 548. §, Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH2002. 370. A számlázási kötelezettség elmulasztása olyan jogosulti késedelem, amelyre tekintettel a 
kötelezettel szemben a késedelem jogkövetkezményei - így a felszámolási eljárás megindítása - nem 
alkalmazhatóak [Ptk. 302. § b) pont, 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 
1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 24. § (1) bek., 27. § (2) bek. a) pont, Pp. 8. § (1) bek., 164. § (1) bek.]. 
BH2002. 353. II. A bíróság a bizonyítékok mérlegelésével állapítja meg, hogy a védjeggyel összefüggo 
reklámtevékenység önmagában megfelelo védjegyhasználatnak minosül-e [1997. évi XI. tv., 117. § (1) bek., 
1969. évi IX. tv.  16. § c) pont, 18. §, 35. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH2002. 336. Az önsegélyezo egyesület által az arra rászorulóknak nyújtott pénzbeli juttatás adómentes 
[1991. évi XC. tv. 3. § 36. pont, 7. § (1) bek. 3. pont, 43. pont, 1990. évi XCI. tv. 67. § (1) bek., 72. §, Pp. 164. 
§ (1) bek., 324. § (1) bek.]. 
BH2002. 321. A jutalék kikötésével létrejött megbízási szerzodés feltuno értékaránytalanságon alapuló 
megtámadásának elbírálása során irányadó szempontok [Ptk. 201. § (2) bek., 474. § (1) bek., Pp. 164. § (1) 
bek.]. 
BH2002. 305. A munkáltató kártérítési felelossége a rendkívüli felmondás indokolásában állított - személyhez 
fuzodo jogot sérto - valótlan tényállítások miatt [Ptk. 84. § (1) bek. e) pont, 339. § (1) bek., 354. §, Pp. 163. §, 
164. §]. 
BH2002. 279. Ha a felszámoló a számára eloírt feladatokat nem maga végzi el, és az azokkal kapcsolatos 
kiadások nem minosülnek felszámolási költségnek, az általa igénybe vett teljesítési segéd(ek) díját a részére 
kifizetendo felszámolói díjból maga tartozik fedezni. Az irattározási költségeket pedig bizonyítani kell [1993. 



évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 27/A. § (5) bek., 48. § (1) és (3) bek., 57. § (1) 
bek. és (2) bek. f) pont, 59. §, Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH2002. 222. A közüzemi szolgáltatást nyújtó részvénytársaság adatkezelonek minosül, ezért adat- és 
titokvédelem terheli: ügyfele személyes adatainak - hozzájárulás nélküli - nyilvánosságra hozatala személyhez 
fuzodo jogot sért [Ptk. 75. § (1) bek., 84. § (1) bek. e) pont, 339. § (1) bek., 355. § (4) bek., 1992. évi LXIII. tv. 
2. §, 3. § (1) bek. a) pont, 18. §, 1992. évi LXXII. tv. 24. § (1) bek., Pp. 163. § (3) bek., 164. § (1) bek., 206. § 
(1) bek.]. 
BH2002. 195. A Bécsi Egyezménynek megfelelo ésszeru határidon belüli teljesítés meghatározása körében 
irányadó szempontok [1979. évi 13. tvr. 25. §, 1987. évi 20. tvr.-rel kihirdetett, az áruk nemzetközi adásvételi 
szerzodéseirol szóló 1980. évi Bécsi Egyezmény 18. cikke, 33. cikke, 74. cikke, Pp. 164. §]. 
BH2002. 103. II. A betéti társaság beltagjait a társaság tartozásáért egyetemleges felelosség terheli, így a 
jogosult a tartozás megfizetését bármelyik kötelezettol vagy valamennyiüktol követelheti, ezért a jogvita 
elbírálásához nem szükséges minden beltag perbenállása [Ptk. 251. § (1) bek., 334. § (2) bek., 1988. évi VI. 
tv.  17. §, 75. § (1) bek., 94. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH2002. 72. A vitás, peresített követelésre vonatkozó engedményezés érvényes. A felszámolási eljárást 
lefolytató bíróság köteles a be nem hajtott követeléseket a hitelezok között felosztani [Ptk. 331. §, 1993. évi 
LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 57. § (1)-(2) bek., 63/A. § (1) és (2) bek., 1994. évi 
LXVI. tv. 1. § (1) bek., 2. § (1) bek., Pp. 164. §]. 
BH2002. 62. Ha a fellebbezo fél a másodfokú eljárásban úgy nyilatkozik, hogy nincsen bizonyítási indítványa, 
a felülvizsgálati eljárásban nem hivatkozhat eredményesen arra, hogy a másodfokú bíróság törvénysértoen 
járt el, amikor nem biztosította részére a bizonyítás lehetoségét [Pp. 164. § (2) bek.]. 
BH2002. 29. A Legfelsobb Bíróság a felülvizsgálati kérelem elbírálása során a rendelkezésre álló 
bizonyítékok alapján dönt. A felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok felülmérlegelésének, további bizonyítás 
felvételének nincs helye. A bizonyítási teher szabályai [Ptk. 361. §, Pp. 164. § (1) és (2) bek., 206. § (1) bek., 
270. § (1) bek., 275. § (1) bek.]. 
BH2002. 27. IV. A felszámoló önállóan jogosult eldönteni, hogy az adós érdekében áll-e valamely per 
megindítása. Perindításra az adós felszámolója nem kötelezheto [Ptk. 339. §, 1993. évi LXXXI. tv.-nyel 
módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 34. § (2) bek., 46. § (1) bek., 48. § (1) bek., 51. § (5) bek., 54. §, Pp. 
164. § (1) bek.]. 
BH2002. 24. II. A személyhez fuzodo jogok megsértésének igazolása önmagában csak a jogellenes 
magatartás megállapítására ad alapot. A sérelmet szenvedo fél nem vagyoni kártérítést csak akkor igényelhet, 
ha bizonyítja olyan hátrány bekövetkezését, amely indokolja a nem vagyoni kárpótlás megállapítását [Ptk. 84. 
§ (1) bek. e) pont, 339. § (1) bek., 355. § (1) bek., Pp. 164. §, 34/1992. (VI. 1.) AB határozat]. 
BH2002. 7. A személyhez fuzodo jogok megsértését kizáró hozzájárulásnak kifejezettnek kell lennie; azt a 
jogosult terhére kiterjesztoen nem lehet értelmezni [Ptk. 75. § (3) bek., 80. § (1)-(2) bek., 84. § (1) bek. a)-e) 
pont, Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH2001. 599. A kérelmezonek kell igazolnia vagy valószínusítenie, hogy menekültkénti elismerésének 
törvényi feltételei fennállanak [1997. évi CXXXIX. tv. 2. § a) pont, 3. § (1) bek., 24/1998. (II. 18.) Korm. r. 16. 
§ (1) bek. a) pont, Pp. 164. §, 105/1952. (XII. 28.) MT r. 13. § (3) bek.]. 
BH2001. 594. Gazdasági társaság vezeto tisztségviselojének kártérítési felelossége a polgári jog általános 
szabályai szerint áll fenn. Ennek megfeleloen akkor mentesül a felelosség alól, ha bizonyítani tudja, hogy úgy 
járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az általános elvárhatóság a gazdasági 
társaságokról szóló törvényben meghatározott, a vezeto tisztségviselokkel szemben támasztott fokozott 
gondosságot jelenti [Ptk. 339. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. 28. §, 32. § (1) bek., 44. § (1) bek., 1992. évi XXII. 
tv. (Mt.) 205. § (1) bek., 48/1979. (XII. 1.) Mt. r. 86. § (2) bek., Pp. 164. §]. 
BH2001. 542. II. A szerzodés uzsorás jellegének megállapítása körében vizsgálandó szempontok [Ptk. 202. §, 
Pp. 164. §]. 
BH2001. 487. Ha a hitelezo olyan közjegyzoi okirat alapján kéri az adós fizetésképtelensége megállapítását 
és felszámolásának elrendelését, amely végrehajtási záradékkal látható el, tehát végrehajtható okiratnak 
minosül, a fizetésképtelenség megállapítására, és az adós felszámolásának elrendelésére csak akkor kerülhet 
sor, ha a hitelezo a végrehajtás eredménytelenségét is igazolta [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi 
XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27. § (2) bek. a) és b) pont, (4) bek., 1994. 
évi LIII. tv. (Vht.) 10. § b) pont, 21. § (1) és (3) bek., Pp. 164. §, 2/1999. PJE]. 
BH2001. 478. II. Ha nem bizonyított, hogy az életközösség megszunésekor kétségkívül meglevo vagyontárgy 
melyik házastárs birtokában maradt, azt a vagyonmérlegbol ki kell hagyni [Csjt. 31/B. § (4) bek., Pp. 164. §] 



BH2001. 387. I. A megbízási szerzodésnek nem lényeges eleme a díjban való megállapodás. A díj ugyanis 
nem csak akkor jár a megbízottnak, ha kikötötték, hanem akkor is, ha nem lehet feltenni, hogy a rábízott ügy 
ellátására ingyenesen vállalkozott [Ptk. 205. § (1) és (2) bek., 474. § (1) bek., 478. § (1) és (3) bek., Pp. 164. § 
(1) bek.]. 
BH2001. 225. III. A "kulcsnyilatkozat"-tal kapcsolatos bizonyítási teher alakulása [Ptk. 556. § (1) és (2) bek., 
Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH2001. 173. A bizonyítási teher alakulása kártérítés iránti perben, ha a kár mértéke pontosan nem 
számítható ki [Ptk. 339. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH2001. 168. II. A bizonyítási teher alkalmazásánál irányadó szempontok [Pp. 3. § (1) bek., 164. § (1) bek.]. 
BH2001. 78. II. A késedelmi kamat a törvény által megszabott kárátalány. Annak az elmaradt jövedelemnek a 
kompenzálására szolgál, amelyet a fél a késedelmesen kifizetett összeg kockázat nélküli befektetésével 
biztonsággal elérhetett volna. A jogosult azonban bizonyíthatja, hogy a késedelmi kamatot meghaladó kára 
keletkezett [Ptk. 301. § (4) bek., 1991. évi LXIX. tv. 4. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH2001. 34. A perújítási eljárásban az új bizonyítékot nem önmagában, hanem az alapperbeli 
bizonyítékokkal együtt kell mérlegelni [Pp. 260. § (1) bek., 269. §, 164. § (1) bek.]. 
BH2000. 549. Bírósági meghagyás ellen eloterjesztett perújítási kérelem elbírálásánál a bizonyítás körének 
meghatározása [Pp. 136. § (2) bek., 164. § (1) bek., 215. §, 260. § (1) bek. a) pont, Ptk. 242. § (1) bek.]. 
BH2000. 414. A felszámolási eljárásban is szabályszeru a bírósági iratoknak olyan postai kézbesítése, amikor 
a címzett távollétében a küldeményt ún. helyettes átvevo veszi át. A helyettes átvevo átvételi jogosultságának 
feltételei [Pp. 99. § (1) és (4) bek., 107. § (1) bek., 109. § (3) bek., 164. § (1) bek., Ptk. 685. § b) pont, 1993. 
évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek., 133/1993. (IX. 29.) Korm. r. 15. § 
(1) bek., (2) bek. a) pont]. 
BH2000. 257. II. Nem sért jogszabályt a bíróság, ha az egyes elkülönítheto kereseti kérelmek felol 
részítélettel dönt, és ebbe foglalja - az egyébként végzéssel eldöntheto - hatályon kívül helyezo és egyes 
kereseti kérelmek tárgyában új eljárást elrendelo döntését is. Az ilyen rendelkezés felülvizsgálati kérelemmel 
nem támadható, ezért ellene csatlakozó felülvizsgálati kérelem sem terjesztheto elo [Pp. 164. § (1)-(2) bek., 
192. § (1) bek., 195. § (1) bek., 196. § (1) bek. d) pont, 206. § (1) bek., 212. § (1) bek., 213. § (2) bek., 235. § 
(1) bek., 239. §, 244. § (1) bek., 252. §, 270. § (1) bek., 274. § (3) bek.]. 
BH2000. 243. Külön jogszabály hatálya alá nem tartozó muszaki ismeretek védelme iránti perben a 
jogosultnak kell bizonyítania, hogy annak eredményeit az alperes elsajátította vagy felhasználta [Ptk. 86. § 
(4) bek., 87. § (2) bek., Pp. 164. § (1) bek., 177. §]. 
BH2000. 207. A nem vagyoni kárpótlásra való igény feltételeinek fennállását az igényt érvényesítonek kell 
bizonyítania [Pp. 164. § (1) bek., 272. § (2) bek., Ptk. 354. § (1) bek.]. 
BH2000. 202. Építési-szerelési munka teljesítéséhez fuzodo igények bizonyítása a jogszabályi eloírásoknak 
megfeleloen lefolytatott átadás-átvételi eljárás hiányában [Ptk. 405. §, 407. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek., 
221. § (1) bek.]. 
BH2000. 169. Váltóperekben sem lehet a fellebbezésben olyan bizonyítékokra hivatkozni, vagy olyan 
bizonyítási eljárást kezdeményezni, amelyekre az elsofokú eljárásban hivatkozás, kezdeményezés - önhibából - 
nem történt [Pp. 141. § (2) és (6) bek., 164. § (1) bek., 235. § (1) bek., 1995. évi LX. tv. 15. § (1) bek., 19. §, 
1/1965. (I. 24.) IM r. 17. §, 32. § (1) bek., 47. § (1) bek., 48. §]. 
BH2000. 151. Foglalás feloldása iránti kereset elutasítása fedezetelvonó szerzodés miatt [Ptk. 203. § (1) bek., 
Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH2000. 12. I. A biztosítási szerzodés teljesítése jogcímén igényt érvényesíto felet terheli a bizonyítási 
kötelezettség a tekintetben, hogy a szerzodésben meghatározott lényeges körülményváltozás bejelentése 
elmaradt ugyan, de azt a biztosító a szerzodéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény 
bekövetkeztében [Ptk. 200. § (1) bek., 540. § (2)-(3) bek., 547. § (1) bek., 550. §, 555. § (1) bek., 556. § (1) és 
(3) bek., 567. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1999. 565. A fél határozott bizonyítási indítványának hiányában a bíróság hivatalból bizonyítást nem 
folytat. Erre csak akkor kerülhet sor, ha valamely jogszabály ezt kifejezetten megengedi [Pp. 192. § (1) bek., 
164. § (2) bek., 1995. évi LX. tv. 17. §]. 
BH1999. 522. Ha jogszabály egy adott szerzodésre nem, a felek megállapodása pedig csak a szerzodés 
változtatására, kiegészítésére ír elo írásbeli alakot, a szerzodés szóbeli felmondása is érvényes [1993. évi 
LXXXI. tv.-nyel, valamint az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 6. § 
(2) bek., 27. § (2) bek. a) pont, Ptk. 218. § (3) bek., Pp. 141. § (6) bek., 164. § (1) bek.]. 
BH1999. 510. A sebgyógyulás elhúzódása miatt érvényesített kárigény elbírálása [Pp. 164. § (1) bek., 206. § 
(1) bek., 221. § (1) bek., 270. § (1) bek.]. 



BH1999. 485. A forgalmiadó-hiány megállapítását vitató felperest terheli annak bizonyítása, hogy az 
adóáthárítása megtörtént és az errol szóló számla hiteles [Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1999. 381. Annak bizonyítása, hogy egy gépkocsi adott hibája nem garanciális jellegu, a garancia 
vállalóját vagy - jogszabályon alapuló kötelezettség esetén - a "garanciakötelezettet" terheli. A jótállási és a 
szavatossági jog összefüggései [Pp. 164. § (1) bek., Ptk. 248. § (1) bek., 309. § (1) bek.]. 
BH1999. 365. Eltéro szakértoi vélemények értékelése biztosítási jogvitában [Ptk. 536. § (1) bek., 548. §, 553. 
§ (1) bek., Otthon Biztosítási Szabályzat 4.1.1 pont, Pp. 164. §, 177. § (1) bek., 182. § (3) bek.]. 
BH1999. 124. A kölcsönt adó részérol a tartozásátvállaláshoz való hozzájárulás megtagadása nem jogellenes 
magatartás, ezért kártérítési felelosségét nem alapozza meg [Ptk. 5. § (2) bek., 200 § (1) bek., 332. §, Pp. 164. 
§ (1) bek., 61/1985. (XII. 27.) MT r. 10. § (2) bek.]. 
BH1999. 119. A volt házastársak közös tulajdonában állott ingatlanának értékesítése útján befolyt vételár 
felosztására irányuló perben hozott döntés megalapozatlan, ha az a különvagyoni igényre, illetve a közös 
adósság rendezésének módjára nem terjed ki [Csjt. 27. § (1) bek., Pp. 164. §]. 
BH1999. 80. Hitelkártyával történo visszaélés esetén a bizonyítási teher alakulása [Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1998. 556. II. Ha a munkáltató a rendkívüli felmondás indokát nem fogadja el, illetoleg annak 
jogszeruségét más okból vitatja, a rendkívüli felmondáshoz kapcsolódó jogkövetkezmények alkalmazása iránt 
a munkavállalónak kell keresetet indítania. A rendkívüli felmondás jogszeruségének bizonyítása a 
munkavállalót terheli [1992. évi XXII. törvény 96. § (1)-(6) bek., Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1998. 338. Végrendelet érvénytelenségének megállapítására irányuló perben a bizonyítási teher alakulása 
és a bizonyítékok mérlegelésének szempontjai [Pp. 164. § (1) bek., Ptk. 629. § (1) bek., 653. §]. 
BH1998. 239. II. Azt a tényt, hogy a gazdasági társaság és a tagja között létrejött ügyletet taggyulési 
határozat hagyta jóvá, az erre hivatkozó félnek elsosorban a társasági határozatok könyvével kell igazolnia 
[Pp. 164. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. 194. § (1) bek.]. 
BH1998. 237. A végrehajtási kifogás elbírálása során alkalmazandó eljárási szabályok [Vht. 9. §, 90. §, 217. 
§, Pp. 151. § (1) bek., 164. § (1) bek.]. 
BH1998. 236. Hónap feltüntetésével forgalmazott idoszaki lap esetén vélelem szól amellett, hogy az újság a 
kérdéses hónapban jelent meg. A megjelenés közelebbi idopontjára utaló egyéb adat hiányában a hónap 
utolsó napját lehet a megjelenés idopontjának tekinteni [Pp. 164. § (1) bek., 342. § (1) bek., 343. § (4) bek.]. 
BH1998. 124. A vállalkozási szerzodés teljesítéséhez szükséges munkaterület szennyezettsége miatt a 
vállalkozó a kikötött díj által nem fedezett többletköltsége megtérítését igényelheti [Ptk. 241. §, Pp. 164. § (1) 
bek.]. 
BH1998. 35. II. Ha a könyvvizsgáló megbízatása a gazdasági társaságnál megszunik, az ennek ellenére a 
társaságnál folytatott munkájára a megbízás nélküli ügyvitel szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a végzett 
munka mibenlétére és mértékére vonatkozóan a bizonyítás a könyvvizsgálót terheli [1988. évi VI. törvény 17. 
§, Ptk. 478. § (1) bek., 484. §, 485. § (1) bek., 486. § (2) bek., Pp. 164. §]. 
BH1997. 529. Használt gépkocsira kötött adásvételi szerzo désben kikötött vételár leszállítása csak hibás 
teljesítés esetén igényelheto [Ptk. 305. § (1) bek., 306. § (1) bek., Pp. 164. §]. 
BH1997. 484. II. Megalapozatlan a döntés, ha a szabálytalan vételezés kezdo idopontját nem tisztázza [Pp. 
164. § (1) bek, VKSZ 20. § (1) bek b) pont]. 
BH1997. 396. Lakásközvetítésre létrejött megbízási szerzodés felmondása nincs alakszeruséghez kötve. A 
jogügylet megszunését kiváltó jognyilatkozat megtételét a perben annak kell bizonyítania, aki erre hivatkozik 
[Ptk. 474. § (1) bek., 481. § a) pont, Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1996. 491. Ha az elsofokú bíróság ítéletét a bizonyítási eljárás nagy terjedelmu kiegészítése érdekében 
kizárólag a felperes mulasztása miatt kellett hatályon kívül helyezni, a fellebbezési eljárás költségének 
viselésére pernyertességétol függetlenül a felperest indokolt kötelezni [Pp. 76. § (1) bek., 80. § (2) bek., 121. § 
(1) bek., 164. § (1) bek., 177. § (1) bek., 187. § (1) és (2) bek., 235. § (1) bek., 252. § (3) bek.]. 
BH1996. 304. II. A személyhez fuzodo jogok megsértésével összefüggo hátrányok bekövetkezését a kárigényt 
érvényesíto károsult tartozik bizonyítani, a köztudomású tényeket azonban a bíróság hivatalból is figyelembe 
veszi [Ptk. 354. § Pp. 163. § (3) bek., 164. § (1) bek.] 
BH1996. 221. I. A gazdálkodó szervezet illetékfeljegyzést jog engedélyezése iránti kérelmének elbírálási 
szempontjai [1990. évi XCIII. tv. 60. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1996. 209. A bizonyítási teher alakulása a hitelezok kielégítési alapjául szolgáló követelés érvényesítése 
iránti perben [Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1996. 86. A szerzodés színlelt vagy fedezetelvonó voltát az köteles bizonyítani, aki erre hivatkozik [Ptk. 
203. §, 207. § (4) bek., Pp. 164. § (1) bek.]. 



BH1996. 56. Ha jogszabály eloírása szerint a vállalkozó a javítási munkát - pl. annak a vagyonbiztonságot 
veszélyezteto volta miatt - a megrendelo utasítása ellenére nem végezheti el, a hibák okaira és terjedelmére 
vonatkozó további szakértoi vizsgálatok elrendelésének hiánya vagy a kihallgatni kért tanúk mellozése nem 
tekintheto ügydönto eljárási szabálysértésnek, ezért a felülvizsgálati eljárás keretében új eljárás az ügyben e 
címen nem rendelheto el [Pp. 164. §, 178. § (2) bek., 182. §, 275/A. § (1) bek. Ptk. 392. § (2)-(4) bek.]. 
BH1996. 26. A visszterhesség vélelmével szemben a szerzodés ingyenességét annak kell bizonyítania, aki erre 
hivatkozik [Ptk. 201. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek.] 
BH1995. 600. Ha a felszámolási eljárás során a hitelezo követelésének - számára kedvezobb - besorolása 
érdekében terjesztett elo kifogást, a bizonyítási teher reá hárul [1986. évi 11. tvr.  4. § (4) bek., Pp. 164. § (1) 
bek.]. 
BH1995. 521. A bizonyítási teher alakulása - a személyiségi jogok megsértése miatt - nem vagyoni kár 
megtérítése iránt indított perben [Pp. 163. § (3) bek., 164. § (1) bek., Ptk. 354. §, 355. § (1) bek., 1993. évi 
XCII. tv. 4. és 15. §, 34/1992. (VI. 1.) AB hat.]. 
BH1995. 514. II. A visszterhesség vélelmével szemben az ingyenességet annak a félnek kell bizonyítani, aki 
erre hivatkozik [Ptk. 201. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1995. 405. A bizonyítási teher alakulása a biztosítási szerzodés alapján érvényesített követelés elbírálása 
során [Ptk. 536. §, Pp. 164. § (1) bek., 177. § (1) bek., 206. §]. 
BH1995. 273. II. Személyiségi jog megsértésével összefüggo nem vagyoni hátrányok bekövetkeztét a 
felperesnek kell bizonyítania, a bíróság azonban a köztudomású tényeket akkor is figyelembe veszi, ha arra a 
felek nem hivatkoztak [Ptk. 354. §, 355. §, Pp. 163. § (3) bek., 164. § (1) bek., 34/1992. (VI. I.) AB kat.]. 
BH1995. 102. Ha a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem lehet megállapítani, hogy a felek az 
adásvételi szerzodésben milyen vételárat kötöttek ki, a felperesnek kell bizonyítania, hogy az alperesnek a már 
teljesített vételáron felül további vételártartozása van [Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1995. 97. II. Az idomúlás szerepe a bizonyítékok értékelésénél [Pp. 164. § (1) bek., 206. §, 270. § (1) 
bek.]. 
BH1995. 32. Gépkocsilopással bekövetkezett biztosítási esemény bizonyításával összefüggo kérdések [Ptk. 
553. § (1) bek., Pp. 164. §]. 
BH1995. 29. II. Ha a károsult jövedelmének jövobeli változása bizonytalan, a járadékalap utólagos 
megváltoztatására, a járadékfizetési kötelezettség határozott idotartamúvá módosítására alkalmas tényeket a 
kötelezettnek kell bizonyítania [Pp. 164. § (1) bek., 230. §]. 
BH1994. 608. A jogosult a hibás teljesítésbol eredo kárának megtérítését csak akkor követelheti, ha 
bizonyította a hibás teljesítés tényét és az ezzel okozati összefüggésben keletkezett kárát (Ptk. 305. §, 310. §, 
Pp. 164. §). 
BH1994. 592. A feltunoen nagy értékkülönbségre alapított igény elbírálásánál irányadó szempontok [Ptk. 
201. § (2) bek., Pp. 164. § (1) bek., 206. § (1) bek., PK 267. sz.]. 
BH1994. 552. A bankszámlaszerzodés megszegése a bank részérol azáltal, hogy a számlatulajdonos 
hozzájárulása nélkül teljesít kifizetést a számláról, önmagában a kifizetett összegnek megfelelo mértéku 
kártérítést nem von maga után. A számlatulajdonosra háruló bizonyítási teher [Ptk. 318. § (1) bek., 339. § (1) 
bek., 355. § (4) bek., 529. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek., 39/1984. (XI. 5.) MT r. 4. § (3) bek. , 3/1992. (MK 
34.) MNB rek.]. 
BH1994. 208. A külkereskedelmi szerzodés írásba foglalásának elmulasztása a szerzodés érvényességét nem 
érinti, hanem csak azzal a következménnyel jár, hogy a szerzodés létrejöttére hivatkozó fél az egyéb adatok 
ellenében a bizonyítási teher szabályai szerint viseli állítása bizonyítatlanságának a következményeit [1974. 
évi III. tv. 5. § (1) bek., 7/1974. (X. 17.) KkM r. 6. § (1)-(3) bek., Pp. 164. §]. 
BH1994. 85. A bizonyítékok eljárási szabályt sérto mérlegelése miatt eloterjesztett felülvizsgálati kérelem 
elbírálásának szempontjai [Pp. 164. §, 270. §, 270. § (1) bek.]. 
BH1993. 743. Megbízási szerzodés megszegésébol eredo kártérítési igény megítélésének szempontjai, különös 
tekintettel a kárenyhítés kötelezettségére [Ptk. 474. §, 340. §, Pp. 163. § (2) bek., 164. § (1) bek.]. 
BH1993. 696. Gazdasági perben az erre hivatkozó gazdálkodó szervezetnek kell bizonyítania, hogy a címére 
érkezett postai küldeményt átvevo személy a hatáskörét túllépve járt el [Pp. 99. § (1) bek., 164. § (1) bek., 
43/1953. (VIII. 20.) MT r. 4. § (1) bek., 1/1966. (V. 15.) KPM r. 49. § (1) bek., 51. § (6)-(7) bek., 60. § (3) 
bek.]. 
BH1993. 681. A végrendelet alakiságaival kapcsolatos bizonyítékok mérlegelésének szempontjai [Ptk. 629. § 
(1) bek., Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1993. 546. Találmány szolgálati jellegének megállapítására irányuló per elbírálásának szempontjai 
[1969. évi II. tv. (Szt.) 9. § (1) bek., Pp. 51. § a) pont, 164. §, PK 277. sz.]. 



BH1993. 365. Hangszalag bizonyítékként való felhasználásánál irányadó szempontok [Pp. 164. §, 166. §, 
Ptk. 80. § (2) bek.]. 
BH1993. 293. A gazdasági társaság közgyulésének a társasági tag kizárásával kapcsolatos határozata 
hatályon kívül helyezése iránt indult per elbírálásánál irányadó szempontok és hatásköri kérdések [1988. évi 
VI. tv. (Gt.) 45. § (2) bek., 78. § (1) bek., 331. §, Pp. 23. § (1) bek., 164. §, 1992. évi LXVIII. tv. 4. § (2) bek., 
29. § (3) bek.]. 
BH1993. 240. A bizonyítási teher megoszlásának alakulása a vendéglátóhelyek üzemeltetoi ellen zenemuvek 
ún. kisjogos eloadásáért járó szerzoi díj iránt a Szerzoi Jogvédo Hivatal által indított perekben [Pp. 164. § 
(1) bek., 199. §, 206. § (1) bek., Ptk. 86. § (1) bek., 220. § (1) és (3) bek., 1969. évi III. tv. (Szjt.) 1. § (1) bek., 
13. § (1) és (3) bek., 40. §, 53. § (2) bek., 9/1969. (XII. 29.) MM r. (Szjt. V.) 29. §, 37. § (1) bek., 106/1952. 
(XII. 31.) MT r. 1. § (3) bek., 10. § (1) bek., 33/1989. (XII. 8.) MM r. mell.]. 
BH1992. 541. Ha a vagyoni elonyt az azt elért fél nem tudja visszaszolgáltatni, de a birtokába került 
vagyontárgyakra korábban vételi ajánlatot tett, ot terheli annak bizonyítása, hogy a vételi ajánlatában 
foglaltak ellenére az ennek megfelelo érték ténylegesen nem került az o birtokába [Ptk. 361. § (1)-(2) bek. Pp. 
164. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH1992. 111. A szakértoi bizonyítás költségeinek elolegezésével összefüggo kérdések [Pp. 3. §, 76. § (1) bek., 
164. § (1) bek., 177. § (1) bek.]. 
BH1991. 446. A bíróságnak - perújítási kérelem elbírálása során - nem a korábbi jogeros ítélettel érintett 
keresetet kell ismételten elbírálnia, hanem a perújítási kérelem felöl kell döntenie. A keresetlevél ismételt 
elbírálása tehát lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, és az eljárás megismétlését vonhatja maga után 
[Pp. 164. § (1) bek., 206. § (1) bek., 266. § (1) bek., 268. §.]. 
BH1991. 319. A szabadalom megsemmisítése iránt indított eljárásban az újdonság hiányát a bírósági 
eljárásban annak a félnek kell bizonyítania, aki a szabadalom megsemmisítését kéri [1969. évi II. tv. (Szt.), 
54. § (1) bek., 60. § (2) bek., Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1991. 237. A felperes követelését megalapozó okirattal szemben az alperesnek kell bizonyítania, hogy a 
követelt összeggel nem tartozik, vagy hogy nem a felperesnek tartozik [Pp. 164. § (1) bek., 166. § (1) bek.]. 
BH1991. 153. A muvészi fénykép elkészítésénél közremuködo személy díjigényének érvényesítésével 
kapcsolatos eljárási kérdések [Pp. 5. § (1) bek., 6. § (1) bek., 164. §, 206. § (1) bek., 8/1970. (VI. 24.) MM r.]. 
BH1990. 271. Ha a kötelezett elismeri, hogy a vele szembeni követelés elévülésének félbeszakadását eloidézo 
okiratot megkapta, utóbb az ezzel ellentétes állítását neki bizonyítania kell, a bizonyítás sikertelensége pedig 
az o terhére esik [Pp. 164. § (1) bek., 196. § (1) bek. d) pont, 199. §]. 
BH1990. 226. A megszunt mezogazdasági termeloszövetkezeti szakcsoport volt elnöke részérol közölt 
elismero nyilatkozat nem hatályos [Pp. 163. § (2) bek., 164. § (1) bek.]. 
BH1990. 114. Ha a károsult felperes nem bizonyítja, hogy a kárt az alperes okozta, a kár megosztásának 
sincs helye [Pp. 164. § (1) bek., Ptk. 344. § (1) bek.]. 
BH1989. 356. A lakásbérleti jogviszonynak a szocialista együttélés szabályainak durva megsértésére 
alapított, elozetes figyelmeztetés nélküli felmondása érvényességének megállapítása iránti perben különösen 
fontos a tényállás részletes feltárása [1/1971. (II. 8.) Korm. r. 71. § (1) bek. b) pont, 72. § (4) bek., Pp. 206. § 
(1) bek. és 164. § (2) bek.]. 
BH1989. 156. Gazdálkodó szervezetekbol való kiválás esetén a vagyonmegosztásra leltár és zárómérleg 
felvétele után van lehetoség. E bizonylat adatait utóbb csak a gazdálkodó szerv önrevíziója vagy az illetékes 
adóhatóság revíziója alapján lehet módosítani. A vagyonmérleg adatainak helytelen voltára alapított 
beszámítási kifogás alaposságát az erre hivatkozó - az önrevízió adataival vagy az adóhivatali revízió 
eredményével - bizonyítani tartozik [Ptk. 296. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek., 55/1970. (XII. 30.) PM sz. r.  10. 
§ (2) bek., 14. § (4) bek.]. 
BH1989. 65. II. Az anyakönyvi bejegyzés adataival szemben ellenbizonyításnak van helye, amelynek során 
bármilyen bizonyíték figyelembe veheto [Pp 6. §., 164. § (2) bek.]. 
BH1988. 244. A felperesek abból a mulasztásból, hogy az épülethibák helyszíni szemléjére a bíróság 
meghagyása ellenére nem tuzött ki határidot, nem vonható le olyan következtetés, hogy helytálló az 
alperesnek a kereset elutasítására irányuló védekezése [Pp. 163. § (1) bek. és (2) bek., 164. § (2) bek.]. 
BH1988. 197. A bíróság az anyagszállító alperes kártérítési feleloségét csak akkor állapíthatja meg, ha az 
építési vállalkozó bizonyítja, hogy ot az alperes által szállított anyag beépítése miatt érte kár, és az anyag 
beépítése elott a minoségi bizonyítványra is figyelemmel annak vizsgálatánál nem követett el mulasztást [Pp. 
164. § (1) bek.]. 
BH1988. 194. I. Az értesíto és vétlevél kiváltása nem jelenti egyben az árunak a címzett részérol történt 
átvételét. Ilyen esetekben az árukiadás tényét a perben - a címzett vagy megbízottja tagadásával szemben - a 



fuvarozónak kell bizonyítania [az 1975. évi 9. sz. tvr.-el hatályba léptetett CIM 27. cikk 1. §, 28. cikk 1. §, Pp. 
164. § (1) bek.]. 
BH1988. 101. A házastársi közös vagyon védelme az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzéssel szemben is 
érvényesül [Csjt. 27. § (1) bek., Ptk. 116. § (1) bek., 1972. évi 31. sz. tvr. 2. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1988. 47. Ha a jogosult - jogszabály vagy szerzodés alapján - a kötelezett által vitatott követelését 
azonnali inkasszóval hajtotta be, az összeg visszafizetésére irányuló perben ot terheli a bizonyítás a 
követelésének jogszeru voltát illetoen [Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1988. 46. Ha a viszontkereset elbírálása az eljárást nem hátráltatja, azt a keresettel együttesen kell 
elbírálni; a kereset tárgyában csak akkor lehet külön ítélettel (részítélettel) dönteni, ha annak a 
megalapozottsága tekintetében a viszontkereset elbírálása nélkül is dönteni lehet [Pp. 147. §, 164. § (2) bek., 
213. § (1) és (2) bek., 382. § (1) bek.]. 
BH1987. 325. Ha a termék minoségi átvétele során végzett tételes minoségi vizsgálat nem éri el a 
szabványban eloirt legkisebb mennyiséget, úgy ennek vizsgálati eredménye nem vetítheto (vonatkoztatható) a 
teljes szállítmányra, hanem csak a ténylegesen megvizsgált tétel minoségének bizonyítására alkalmas [Pp. 
164. § (1) bek., MSZ 6821-83. sz.] 
BH1987. 289. A számlának a megrendelo részérol való átvétele önmagában nem bizonyítja azt, hogy a 
vállalkozó a szerzodést teljesítette [Pp 164. § (1). bek.]. 
BH1987. 26. A gazdasági bírság kiszabása iránti eljárásban is érvényesül és az indítványozóra is vonatkozik 
az az eljárásjogi szabály, amely szerint a döntéshez szükséges tényeket általában annak a félnek kell 
bizonyítania, amelyiknek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el [Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1986. 514. A megrendelo elállása esetén a tervezett nyereség összege nem veheto figyelembe az elmaradt 
haszon megtérítésére irányuló követelés alaposságának megítélésénél [Ptk. 381. § (1) bek., Pp. 164. § (1) 
bek.]. 
BH1986. 513. Amennyiben a számla nem tartalmaz a termék átadására, illetoleg átvételére utaló adatokat, 
önmagában a számla átvétele nem bizonyítja a termék átvételét [Ptk. 365. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1986. 423. Ha vitás a felek között, hogy a felperes az alperesnek adott pénz ajándékul vagy megorzésre 
adta-e át, a bizonyítási teher általános szabályából következoen a tulajdonszerzést állító alperest terhelte a 
bizonyítás abban a tekintetben, hogy a követelt készpénzt érvényes szerzodéssel és az állítása szerinti 
jogcímen megszerezte [Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1985. 487. Annak a kilátásba helyezése, hogy a bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján fog 
határozatot hozni, nem tekintheto a tárgyaláson kívüli eljárásra való áttérésre vonatkozó figyelmeztetésnek 
[Pp. 376., 145. § (2) bek., 164. § (1) bek., 206., 385. §, GKT 107/1973. sz.]. 
BH1985. 381. Eljárásra engedélyezett szabadalom esetén a szabadalmi oltalom kezdetétol - a szabadalmi 
bejelentés napjától - kell vélelmezni, hogy a vitás termeket a szabadalmazott eljárással állították elo. Ha 
ugyanabban az idoszakban azonos termék eloállítására alkalmas többféle eljárást véd szabadalmi oltalom, 
abban a kérdésben, hogy a vitás termeket mely eljárással állították elo - a vélelmek ütközése folytán - a 
bizonyítási teherre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni [Ptk. 86. §, 1969: II. tv. 12. § (1) bek., 
4/1969. (XII. 28.) OMFB-IM sz. r. 6. §, Pp. 164. § (1) bekezdése]. 
BH1985. 187. A jogviszony megszüntetésére irányuló akaratot ráutaló magatartással is ki lehet fejezni. Ilyen 
ráutaló magatartásnak minosülhet, ha a fél a közös totózáshoz szükséges pénzbeli hozzájárulást indoklás 
nélkül megszünteti. Vita esetén ezt a felet terheli annak bizonyítása, hogy a jogviszony mindezek ellenére 
fennmaradhat [Ptk. 207. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1984. 508. II. Az ellentmondás eloterjesztése után elrendelt egyeztetés nem a keresetlevél hiányosságainak 
megszüntetését, hanem a perbeli bizonyítás elomozdítását célozza: elmulasztása esetén tehát nincs helye a 
keresetlevél idézés kibocsátása nélkül történo elutasításának [Pp. 130. § (1) bek. j) pont, 164. § (1) bek.]. 
BH1984. 77. I. A továbbképzésére irányuló tanfolyamon kötelezo kijelölés alapján részt vevo dolgozót a 
továbbtanuló dolgozókra vonatkozó rendelkezés alapján járó kedvezmények tanulmányi szerzodés megkötése 
nélkül, a jogszabály erejénél fogva megilletik [23/1974. (IX. 4.) MüM sz. r. 20. §, Pp. 164. § (2) bek., 206. § 
(1) bek.]. 
BH1984. 17. Használt gépkocsik értékének megállapításánál a muszaki állapot tisztázása mellett annak 
vizsgálata is elengedhetetlen, hogy hasonló gépkocsinak a szerzodéskötés idején mennyi volt a használt 
gépkocsik piacán kialakult forgalmi értéke [Ptk. 201. § (2) bek., 305. §, 306. § (1) bek., Pp. 141. § (2) bek. és 
164. § (2) bek.]. 
BH1983. 293. Az a közös jegyzokönyvi nyilatkozat, amely szerint a károsult bérlo dolgozói folyamatosan 
végzik a kár megállapítását, nem jelent a károkozó bérbeadó részérol lemondást a bérelt raktárhelyiségben 
tárolt anyagokban bekövetkezett kár felmérésében való közremuködésrol. A selejtezési eljárás szabályszeru 



lefolytatása nem pótolja a hitelt érdemlo kármegállapítás hiányát [1/1971. (II. 8.) Korm. sz. r. 53. § (1) bek., 
Pp. 164. §, 206. § (3) bek., 207. §]. 
BH1983. 193. I. Nem állapítható meg a védjegyoltalom megszunése, ha a védjegyet a törlési kérelmet 
megelozo öt éves idoszakon belül az országban használták [Ptk. 86. §, 1969. évi IX. tv. 16. § c) pont, 40. § (1) 
bek., Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1982. 471. II. Azt a tényt, hogy létezik olyan tartalmú szabadalom (szabadalmi bejelentés), amelynek 
tárgyát - az oltalmazott vagy oltalmazni kért találmányt - másnak a találmányából vették át, a sértettnek, 
illetoleg jogutódjának kell bizonyítania [Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1982. 346. A felelos orzo tagadásával szemben a károsultnak kell bizonyítania, hogy az orzött dologban 
esett kár helytelen tárolás miatt következett be [Pp. 164. § (1) bek., Ptk. 196. § (1) bek.]. 
BH1982. 260. Ha a bíróság a per érdemi tárgyalásába bocsátkozik, a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli 
elutasításának már nincs helye [Pp. 95. § (1) bek., 130. § (1) bek. j) pont, 164. § (1) bek.]. 
BH1982. 189. II. A szabadalmi bejelentést elutasító határozat megváltoztatása iránt eloterjesztett kérelem 
esetén a kérelmezo tartozik bizonyítani, hogy az oltalmazni kért megoldás alkalmas a szabadalmi oltalomra 
[1969. évi II. tv. 60. §, Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1982. 161. Az alperes összegszeruségi kifogása esetén a bíróság erre nézve akkor sem mellozheti a 
bizonyítás lefolytatását, ha az alperes a kituzött tárgyaláson nem jelent meg [Pp. 3. § (1) bek., 164. §]. 
BH1981. 479. I. Ha a perújítás során eljárt szakérto véleménye eltér az alapperben eljárt szakérto 
véleményétol, a munkaügyi bíróságnak a szakvélemények közötti ellentmondás feloldását a szakértok újbóli 
meghallgatásával meg kell kísérelnie és ennek eredménytelensége esetén más szakértot kell véleményadásra 
felhívnia [Pp. 1. §, 3. § (1) bek., 164. § (2) bek., 182. § (3) bek., 260. § (1) bek. a) pont, 268., 269. §]. 
BH1981. 469. A göngyöleg visszavételérol szóló bizonylat hiánya nem eredményezi a visszaszolgáltató 
jogainak elvesztését, de ilyen helyzetben a bizonyítás azt a felet terheli, amely a göngyöleg visszaadását állítja 
[Pp. 164. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH1981. 465. A károsultnak nemcsak a jogellenesség és a kár közötti okozati összefüggést, hanem azt is 
bizonyítania kell, hogy a kár elhárítása érdekében úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában 
elvárható [Ptk. 339. § (1) bek., 340. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1981. 387. I. A fegyelmi vétség elkövetését - vita esetén - a munkáltatónak kell bizonyítania [Pp. 164. § (1) 
bek.]. 
BH1981. 386. Ha a perben az a körülmény vitás, hogy a dolgozó szolgálati idoként figyelembe venni kívánt 
tevékenysége munkaviszonyon vagy munka végzésére irányuló polgári jogviszonyon alapult, a bíróságnak a 
felek messzemeno közremuködésével és a hivatalból elrendelheto bizonyítás eszközeivel kell törekednie a 
valóságnak megfelelo tényállás felderítésére [1975. évi II. tv. 54. §, Pp. 3., 164. §]. 
BH1981. 297. A vállalkozási munka hibájának megállapítása végett a bíróságnak - a szükséghez képest - 
vizsgálnia kell az adott munkára vonatkozó muszaki eloírásokat, illetoleg azt a kérdést is, hogy az 
anyagszállítónak kellett-e a vállalkozó részére használati utasítást adnia [Pp. 164. § (2) bek.]. 
BH1981. 276. II. Amikor a perbeli ellenfelek érdekazonossága a fennálló családi kapcsolatra is tekintettel 
nyilvánvaló, s a kereseti követelés az állam érdekeinek kijátszására is irányulhat, a felek nyilatkozataitól 
függetlenül a bíróságnak hivatalból is törekednie kell a tényállás hiánytalan felderítésére [Pp. 3. § (1) bek., 
163. § (2) bek., 164. § (2) bek.]. 
BH1981. 24. I. Az apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perekben jelentos egyéni és társadalmi 
érdek fuzodik ahhoz, hogy a bíróság a tényállás maradéktalan feltárásával, szükség esetén hivatalból is 
gondoskodjék az igazság kiderítésérol [Pp. 3. §, 164. § (2) bek.]. 
BH1980. 454. Az üzemi állatorvos ellen az állategészségügyi tevékenységével összefüggo fegyelmi eljárás 
megindítása elott be kell szerezni az állategészségügyi állomás igazgatójának véleményét. Önmagában az a 
körülmény, hogy a fegyelmi jogkör gyakorlója e véleményét nem szerezte be, nem szolgálhat a fegyelmi 
határozat hatályon kívül helyezésének alapjául. Ebben az esetben a véleményt a munkaügyi vitában eljáró 
szervnek kell beszereznie és annak ismeretében kell döntenie [Pp. 164. § (2) bek., 27/1977. (VII. 30.) MÉM sz. 
r. 5. § (1) bek.]. 
BH1980. 396. Az a körülmény, hogy a jogosult az exportra alkalmatlan - és emiatt részben a MERT által 
"visszavett", részben a külföldrol visszaküldött termeket belföldön árengedménnyel értékesítette és ezáltal 
meghiúsította a teljes mennyiség szakértoi megvizsgálását, valamint a hibás mennyiség pontos 
meghatározását, nem zárja ki a közremuködo elleni igényérvényesítést, ha más bizonyítékok alapján a 
szerzodésszegés megállapítható [Ptk. 305. §, 310. § Pp. 164. § ]. 



BH1980. 388. Közjegyzoi végrehajtási záradékkal megindított végrehajtás megszüntetése, illetoleg 
korlátozása iránti perben a végrehajtást kéro félre hárul annak bizonyítása, hogy követelése fennáll [1979. 
évi 18. tvr. 44. § (1) bek. a ) pont. Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1980. 351. Ha a kereskedelmi vállalat az ö számláját terhelo göngyöleget visszaküldi, neki kell 
gondoskodnia azokról a bizonyítékokról, amelyek a göngyölegnek a "kibocsátó" vagy megbízottja által történt 
visszavételét tanúsítják [Pp. 164. § (1) bek., 9/1969. (III. 18.) MT sz. r.]. 
BH1980. 137. Ha az állam bünteto ítéletben alkalmazott vagyonelkobzással szerez tulajdonjogot és a vádlott 
közeli hozzátartozója visszterhes szerzodésre hivatkozva érvényesít igényt, a bíróságot fokozottan terheli az a 
kötelezettség, hogy az igazság felderítése érdekében szükségesnek mutatkozó bizonyítási eljárást hivatalból is 
folytassa le [Pp. 164. § (2) bek., Ptk. 120. § (2) bek.]. 
BH1979. 436. I. A dolgozó figyelmeztetésére okot adó magatartásának bizonyítása a vállalatot terheli [Pp. 
164. § (1) bek.]. 
BH1979. 343. II. Nem vonható a dolgozó fegyelmi úton felelosségre, ha a cselekmény elkövetésekor az 
ügyeinek viteléhez szükséges belátási képessége hiányzott. Ha a cselekvoképesség hiányára a perben adatok 
merültek fel, a munkaügyi bíróság az elmeorvos-szakértoi bizonyítást hivatalból köteles elrendelni [Pp. 3. § 
(1) bek., 163. § (1) bek., 164. § (2) bek., 177. § (1) bek.]. 
BH1979. 293. A gondnokság alá helyezés iránt indult perben csak a tényállás minden oldalú tisztázása után 
lehet állást foglalni abban a kérdésben, hogy a gondnokság alá helyezés feltételei fennállanak-e. Ha a 
beszerzett elmeszakértoi vélemény hiányos, a bíróságnak fel kell hívnia a szakértot véleményének 
kiegészítésére [Pp. 3. §, 164. § (2) bek., 182. § (3) bek., Ptk. 16. § (2) bek.]. 
BH1979. 204. III. A bizonyítás azt terheli, aki más jó hírnevének a sértésére alkalmas tényállítást közöl, 
véleményt ad, minosítést készit [Pp. 164. § (1) bek., 1001/1968. (I. 5.) Korm. hat. 6/d pont]. 
BH1978. 299. Az elsofokú bíróság az újabb eljárásban a másodfokú bíróság bizonyítást elrendelo végzéséhez 
kötve van és attól csak abban az esetben térhet el, ha az elrendelt bizonyítás utóbb feleslegessé vált [Pp. 164. 
§ (1) bek., 252. § (3), (4) bek.]. 
BH1978. 216. Ha a fél igazolja, hogy az általa feladott ajánlott küldeményt a másik fél átvette, az utóbbit 
terheli annak bizonyítása, hogy a küldemény nem azt (számlát egyéb okiratot stb.) tartalmazta, amit a feladó 
állít [Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1978. 92. II. Nem szolgálhat alapul a fegyelmi határozat hatályon kívül helyezésére vagy 
megváltoztatására egymagában az a körülmény, hogy a munkaügyi bíróság a dolgozó terhére rótt fegyelmi 
vétség elkövetését a fegyelmi eljárás adatai alapján nem találta bizonyítottnak. Ilyen esetben a munkaügyi 
bíróságnak a szükségesnek mutatkozó további bizonyítást le kell folytatnia és annak keretében sor kerülhet a 
korábbi eljárásban már meghallgatott személyek újbóli, tanúkénti kihallgatására [Pp. 6. § (1) bek., 164. § (2) 
bek., 206. § (1) bek., 355. § (2) bek.]. 
BH1977. 298. I. Ha a dolgozó a fegyelmi vétséget valótlan tartalmú okirat felhasználásával jogtalan anyagi 
elony szerzése végett követte el, a munkaügyi vita során nem mellozheto ennek az okiratnak a beszerzése [Pp. 
3., 164. §]. 
BH1977. 295. A bíróság által elrendelt egyeztetési eljárás sikertelensége egymagában nem ok a további 
bizonyítási eljárás mellozésére, és nem zárhatja el a jogait érvényesíteni kívánó felet attól, hogy igényének 
alaposságát más bizonyítékkal igazolja [Pp. 164. § (1) bek.]. 
BH1977. 173. A munkaviszonynak a dolgozó részérol azonnali hatállyal történt megszüntetése 
indokoltságával kapcsolatos vita esetén a munkaügyi bíróságnak fel kell derítenie azokat a tényeket, amelyek 
jelentosek annak megítélésénél, hogy a munkaviszony további fenntartása a dolgozó életét, egészségét vagy 
testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyezteti [Pp. 3., 164. §, 1967. évi II. törvény 30. § (2) bek.] 
BH1977. 84. II. A munkaügyi bíróságnak a felelosség fennállásával és annak mértékével kapcsolatos 
körülményeket - szükség esetén szakérto igénybevételével is -- tüzetesen tisztázni kell (Pp. 3., 164. §). 

165. § 
Az 1999. évi CX. törvény 174. §-a 2000. január 1. napjától kezdodo hatállyal e § rendelkezéseit hatályon kívül 
helyezte, egyidejuleg e korábbi törvényi rendelkezéseket - részben módosítva - a Pp. új 3. §-ának (4) 
bekezdésében helyezte el. Mindazokban az ügyekben, amelyek 2000. január 1. napján már folyamatban 
voltak, a hatályon kívül helyezett rendelkezést továbbra is alkalmazni kell. 
A bíróság a bizonyítást pervezeto végzéssel rendeli el. Szabad belátása szerint dönt a felajánlott bizonyítás 
teljesítésérol vagy mellozésérol. A bíróság a bizonyítást elrendelo saját határozatához nincs kötve, ezért 
bármikor elrendelheti a per eldöntése szempontjából releváns tényekre a bizonyítás megismétlését és 
kiegészítését. A már elrendelt bizonyítás lefolytatását is mellozheti, ha az valamely perbeli cselekmény folytán 
szükségtelenné válik (elismerés, egyezo eloadás). Mellozésre adhat alapot, ha a bíróság a bizonyítás 



anyagából már meggyozodött a bizonyítandó tény fennállásáról, vagy fenn nem állásáról, illetve arról, hogy a 
bizonyítandó tény a jogvita elbírálása szempontjából nem releváns. A bíróság azonban ítéletében köteles 
megindokolni a fél által felajánlott bizonyítás elrendelésének, illetve a már elrendelt bizonyítás 
lefolytatásának mellozését. Köti az új eljárást lefolytató elso fokú bíróságot a másodfokú bíróság hatályon 
kívül helyezo végzésében eloírt bizonyítást elrendelo határozata. Ugyanez vonatkozik a felülvizsgálati 
eredményeként eloírt bizonyításra, amelyhez a megismételt eljárásban az elso- vagy a másodfokú bíróság 
kötve van. 
BH1996. 478. II. A kért bizonyítás mellozése önmagában nem valósít meg eljárási jogszabálysértést. Ez akkor 
valósul meg, ha a bíróság az ügy eldöntése szempontjából releváns bizonyítást nem folytat le és ezáltal ítélete 
megalapozatlan. (Pp. 6. §, 165. §). 

Bizonyítási eszközök 

166. § (1) Bizonyítási eszközök különösen a tanúvallomások, a szakértoi vélemények, a szemlék, az okiratok és 
egyéb tárgyi bizonyítékok. 

(2) Eskünek a perben helye nincs. 
A per eldöntése szempontjából jelentos tény a bizonyítandó tény. A bíróság a bizonyítandó tény fennállására 
vagy fenn nem állására a perben észlelt bizonyító tények, más néven bizonyítékok: tanúvallomás, szakértoi 
vélemény, az okirat tartalma, tárgyi bizonyíték alapján következtet. A bíróság a bizonyító tényeket a 
bizonyítási eszközök: tanú, szakérto, okirat, szemletárgy igénybevételével észlelheti. A "különösen" kifejezés 
arra utal, hogy a szabad bizonyítás alapelvével (Pp. 6. §) összhangban a bíróság egyéb bizonyítási eszközt pl. 
fénykép-, hang-, és videofelvétel is felhasználhat a bizonyító tény észlelésére. A hangszalag tartalmi és egyéb 
valódiságát az erre vonatkozó kifogás esetén a bíróság köteles vizsgálni (BH1993. 365., BH1987. 122.). A 
formális eskü - a fél személyes eloadásának, a tanú és a szakérto vallomásának megerosítése - ellentétes a 
szabad bizonyítás alapelvével. Az eskü kizártságát indokolja, hogy a bíróság a fél eloadásait szabadon 
mérlegelheti, míg a tanúvallomás és a szakértoi vélemény önmagában alkalmas bizonyíték a tényállás 
felderítésére. 
BH1993. 365. Hangszalag bizonyítékként való felhasználásánál irányadó szempontok [Pp. 164. §, 166. §, 
Ptk. 80. § (2) bek.]. 
BH1992. 539. Az ítélet megalapozatlan, ha a bíróság a vállalkozói díj megfizetése iránt indított perben a 
beszámítási kifogást - a szakértoi bizonyítás mellozésével - arra hivatkozva utasítja el, hogy a hibás teljesítés 
folytán szükségessé vált munkát a megrendelo dolgozói végezték el, a munkák beszámítani kért ellenértéke 
számlával nem bizonyítható [Ptk. 296. §, Pp. 166. § (1) bek.]. 
BH1992. 108. Az "informátor" tanúvallomásának értékelése a sajtó-helyreigazítási perben [Pp. 166. § (1) 
bek., 167. §, 206. §, 342. § (2) bek., 345. § (2) bek., Ptk. 75. § (1) bek., 78. §, 79. §]. 
BH1991. 237. A felperes követelését megalapozó okirattal szemben az alperesnek kell bizonyítania, hogy a 
követelt összeggel nem tartozik, vagy hogy nem a felperesnek tartozik [Pp. 164. § (1) bek., 166. § (1) bek.]. 
BH1987. 411. A bíróság nem háríthatja át a szakértore a per eldöntéséhez szükséges tények és körülmények 
felderítésének feladatát, és nem engedheti át a szakértonek a bizonyítékok mérlegelésére vonatkozó jogkörét 
[Pp. 3. § (1) bek., 163. § (1) bek., 166. § (1) bek., 177. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH1987. 122. III. Magnetofonszalagra rögzített nyilatkozat nem fogadható el bizonyítékként anélkül, hogy a 
felvétel készítésének körülményeit tisztázták volna [Pp. 6. § (1) bek., 166. § (1) bek.]. 
BH1986. 23. Az okirati bizonyításra vonatkozó eljárási szabályok a sajtó-helyreigazítási eljárásban is 
érvényesülnek, de tekintettel kell lenni arra, hogy a törvény szerint a sajtó-helyreigazítási eljárásban 
bizonyítás felvételének csak olyan bizonyítékokra vonatkozóan van helye, amelyek a tárgyaláson 
rendelkezésre állanak, és amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a közlemény kifogásolt tényállításainak 
valóságát nyomban igazolják, vagy a keresetben eloadottakat nyomban megcáfolják. [Pp. 166. §, 196. § (1) 
bek., 345. § (2) és (3) bek., Ptk. 79. §]. 

Tanúk 

167. § Ha a fél a tényállításait tanúkkal kívánja bizonyítani, meg kell jelölnie a bizonyítani kívánt tényeket és be 
kell jelentenie a tanúk nevét, foglalkozását és pontos címét, vagy pedig a tanúkat a tárgyalásra elo kell állítania. 

A tanú a felektol és a per egyéb résztvevoitol (ügyész, beavatkozó) különbözo az a személy, aki a bíróság elott 
- idézésre, eloállításra vagy elozetes bejelentés nélkül - vallomástétel céljából megjelenik és akinek tanúkénti 



kihallgatását a bíróság elrendeli. A tanú vallomásában az általa közvetlenül észlelt vagy hallomásra alapított 
múltbeli tényekrol ad számot. A felek és a per egyéb résztvevoi (ügyész, beavatkozó) a bizonyítandó tények 
megjelölésével és a tanú idézésre alkalmas megnevezésével (elegendo a név és a lakcím) indítványozhatják a 
tanúkihallgatást. Amennyiben nemzetközi szerzodés vagy viszonosság lehetové teszi, a fél indítványozhatja a 
külföldön lakó tanú megidézését is, ha az ügy jellegére tekintettel a tanú személyes megjelenése feltétlenül 
szükséges. A külföldön lakó tanú idézésének részletes szabályait a nemzetközi vonatkozású ügyek intézésérol 
szóló 8001/1995. (IK 8.) IM tájékoztató 28. pontja tartalmazza. Nem sért jogszabályt a bíróság, ha a 
tanúbizonyítás teljesítését azért mellozi, mert a fél a tanúk adatait nem jelöli meg (BH1990. 349.). Ha a fél a 
tanúval bizonyítani kívánt tények mellozésével csak a tanúk nevét és címét jelenti be, a félhez intézett 
kérdésekkel a bíróságnak kell tisztáznia, hogy egyes tanúkkal milyen tényeket kíván bizonyítani. Tanúként kell 
kihallgatni a perben a fél anyagi jogi és perbeli jogelodjét, a volt pertársat, a beavatkozót, az engedményezot, 
apasági és származás-megállapítási perben az anyát ha félként nem áll perben, valamint a törvényes és a 
meghatalmazott képviselot. A fél a tanút elozetes bejelentés nélkül is eloállíthatja a tárgyalásra. Ebben az 
esetben a tárgyaláson köteles megjelölni a tanúval bizonyítani kívánt tényeket. A bíróság megfelelo határido 
biztosításával felhívhatja a feleket arra is, hogy tanút állítsanak elo. Ha a fél a tanú eloállítását nem vállalja, 
vagy a tanú a fél felhívására nem hajlandó megjelenni, a bíróság köteles a tanút megidézni. 
BH1999. 570. Tanúbizonyítás a felszámolási - nemperes - eljárásban is megengedett. Lényeges eljárási 
szabályt sért a felszámolási eljárást folytató bíróság, ha a tanúbizonyításra vonatkozó indítványt az 
ellenérdeku hitelezovel nem közli, illetoleg ha a kért bizonyítást nem a hitelezo jelenlétében megtartott 
meghallgatáson veszi fel [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek., Pp. 
5. §, 136/B. § (2) bek., 167-176. §-ai, 196. § (1) bek.]. 
BH1992. 108. Az "informátor" tanúvallomásának értékelése a sajtó-helyreigazítási perben [Pp. 166. § (1) 
bek., 167. §, 206. §, 342. § (2) bek., 345. § (2) bek., Ptk. 75. § (1) bek., 78. §, 79. §]. 
BH1990. 349. A fél az általa meghallgatni kért tanúk adatait köteles a beadványában pontosan megjelölni. 
Ennek hiányában nem sért jogszabályt a bíróság, ha a felajánlott bizonyítás teljesítését mellozi [Pp. 167. § (1) 
bek.]. 
BH1979. 279. III. Tanulmányi szerzodés megszegésével kapcsolatban keletkezett jogvita eldöntése esetén 
mellozhetetlenül szükséges a szerzodés beszerzése, mert annak tartalma ismerete nélkül a vitát eldönto szerv 
nincs abban a helyzetben, hogy érdemben dönthessen [Pp. 1. §, 3. § (1) bek., 167. § (2) bek., 355. § (2) bek.]. 

168. § (1) A tanút az elnök idézi meg. Az idézésben (96. §) meg lehet jelölni azokat a körülményeket is, 
amelyekre a tanú kihallgatása szükségesnek mutatkozik, s a tanút fel lehet hívni, hogy meghatározott feljegyzéseit, 
iratait vagy a bizonyításnál felhasználható egyéb tárgyait hozza magával. 

(2) Ha a tanú a fél által bejelentett adatok téves volta miatt nem volt megidézheto, a bíróságnak a tanú ismételt 
megidézése elott meg kell vizsgálnia, hogy a fél téves bejelentése nem a per elhúzását célozta-e. Ugyanez áll akkor 
is, ha a fél az olyan tanút, akinek eloállítására vállalkozott, a tárgyalásra nem állítja elo. 

A tanúbizonyítást a bíróság rendeli el, de a tanút a perbíróság eljáró tanácsának elnöke, a megkeresett bíró, 
vagy a kiküldött bíró idézi. Az idézésben a tanút figyelmeztetni kell a meg nem jelenés következményeire, 
okirat-felmutatási kötelezettségére (lásd a Pp. 174. § magyarázatát). A tanú felhívható meghatározott 
feljegyzések, iratok áttanulmányozására és arra, hogy ezeket, valamint a bizonyításhoz felhasználható 
tárgyait tanúkénti kihallgatása alkalmából hozza magával. Az idézésben megjelölhetok azok a körülmények is, 
amelyekre a tanúkihallgatás vonatkozik. A megfelelo adatok közlése általában akkor indokolt, "ha felteheto, 
hogy a tanú a per eldöntéséhez szükséges tényekre teljes mértékben nem emlékezik, de még emlékezetét fel 
tudja frissíteni" ("Polgári eljárásjog - kommentár a gyakorlat részére" hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Budapest 1997. I/908.). 
Ha a tanú a fél téves adatmegjelölése miatt nem volt megidézheto, vagy a fél vállalása ellenére a tanút a 
tárgyalásra nem állította elo, a bíróságnak az összes körülmény mérlegelésével elsodlegesen abban kell állást 
foglalnia, hogy a téves bejelentés, vagy a tanú távolmaradása mennyiben irányult a per elhúzására. Ha a 
bíróság meggyozodése szerint a fél a per elhúzására törekszik, a tanú ismételt megidézése mellozheto. A 
bíróság azonban a már elrendelt bizonyítás mellozését az ítéletben köteles megindokolni. 
BH1999. 570. Tanúbizonyítás a felszámolási - nemperes - eljárásban is megengedett. Lényeges eljárási 
szabályt sért a felszámolási eljárást folytató bíróság, ha a tanúbizonyításra vonatkozó indítványt az 
ellenérdeku hitelezovel nem közli, illetoleg ha a kért bizonyítást nem a hitelezo jelenlétében megtartott 
meghallgatáson veszi fel [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek., Pp. 
5. §, 136/B. § (2) bek., 167-176. §-ai, 196. § (1) bek.]. 

169. § (1) Azt, akitol testi vagy szellemi fogyatkozása miatt helyes vallomás nem várható, tanúként kihallgatni 
nem lehet. 



(2) A tanú, ha a titoktartás alól felmentést nem kapott, nem hallgatható ki olyan kérdésrol, amely államtitoknak 
vagy szolgálati titoknak minosül, vagy amelyre az üzleti titokra vonatkozó titoktartási kötelezettsége kiterjed, kivéve, 
ha az a közérdeku adatok nyilvánosságára és a közérdekbol nyilvános adatra vonatkozó külön törvényi 
rendelkezések alapján nem minosül üzleti titoknak. 

(3) A titoktartási kötelezettség az annak alapjául szolgáló viszony megszunése után is fennmarad. 
(4) Azt, hogy a titoktartás alól való felmentésre az egyes esetekben mely hatóság vagy szerv illetékes, a Kormány 

rendelettel határozza meg. 
(5) Azokat a kérdéseket, amelyekre a felmentést kérik, a felmentésre irányuló megkeresésben meg kell jelölni. 
(6) A jelen § ellenére kihallgatott tanú vallomása bizonyítékként figyelembe nem veheto. 

A tanúzási kötelezettséget a tartózkodási hely alapítja meg. Tanúzási kötelezettség terhel mindenkit - a 
külföldi állampolgárt is -, aki az ország területén tartózkodik. A külföldön tartózkodó magyar állampolgár 
nem kötelezheto a perbíróság elott tanúzásra. Kihallgatására akkor van lehetoség, ha Magyarországon 
tartózkodik, egyébként megkeresés útján - a külföldön fennálló tanúzási kötelezettsége alapján - a külföldi 
bíróság elott hallgatható ki. A tanúzási kötelezettség alól mentesek a diplomáciai mentességet élvezok. Az 
alkalmazandó eljárást az 1973. évi 7. törvényereju rendelet szabályozza. A 3. § alapján, ha adat merül fel 
arra, hogy a polgári ügyben tanúként érdekelt személy diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló egyéb 
mentességre jogosult, a bíróság jelentést tesz a felügyeletet ellátó szervnek. A tanúbizonyítás mindaddig nem 
rendelheto el, amíg a felügyeletet ellátó szerv állásfoglalását nem közölte. Az 5. § rendelkezése szerint a 
bíróság jelentése alapján a felügyeleti szerv a külügyminiszterrel egyetértésben határoz. Mentesség 
fennállása esetén a tanúbizonyítás nem rendelheto el. 
A tanúzási kötelezettség tartalmi elemei: a bíróság elotti megjelenési, vallomástételi és okirat felmutatási 
kötelezettség. A tanúzási kötelezettség alóli kivételeket a törvény szabályozza. A megjelenési kötelezettség 
alóli mentesülést a Pp. 176. § biztosítja (lásd az ehhez fuzött magyarázatot). Mentes a vallomástételi 
kötelezettség, egyben az okirat felmutatási kötelezettség alól, aki a tanúzásra képtelen [Pp. 169. § (1)], akivel 
szemben tanúvallomást kizáró ok áll fenn [Pp. 169. § (2)] vagy aki a vallomástételt megtagadhatja [Pp. 170. 
§ (1)]. 
A tanúzási képesség feltétele, hogy a kihallgatandó személy képes legyen a bizonyító tény észlelésére és annak 
a bíróság elotti eloadására. Ebbol következik, hogy aki észlelési és vallomástételi képességgel testi vagy 
szellemi fogyatkozása miatt nem rendelkezik, tanúzásra képtelen, tehát tanúként nem hallgatható ki. A 
tanúzási képesség hiányát eloidézheti: az érzékszervek fejletlensége (pl. gyermekkorban), fogyatékossága 
(vakság, süketség) vagy rendellenes muködése (tudatzavar) és a szellemi fogyatékosság (pl. elmebetegség, 
gyengeelméjuség). ("Polgári eljárásjog - kommentár a gyakorlat részére" hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Budapest 1997. I/93.) A tanúzási képtelenség fennállását a bíróság bírálja el. 
Államtitokra, szolgálati vagy üzleti (üzemi) titokra vonatkozó titoktartási kötelezettség tanúvallomást kizáró 
ok. A tanú ilyen kérdésekre felmentés hiányában az alapul szolgáló jogviszony megszunése után sem 
hallgatható ki. 
Az államtitokról és az 1995. évi LXV. törvény határozza meg az államtitok és a szolgálati titok fogalmát, az 
államtitokká, illetve szolgálati titokká minosítheto adatok és a minosítésre jogosultak körét. Ha a perben a 
titoktartásra kötelezettnek államtitkot, illetve szolgálati titkot képezo adatról kell nyilatkoznia, a titoktartási 
kötelezettség alóli felmentésre a minosíto jogosult (1995. évi LXV. törvény 6. §, 17. §). A felmentési eljárás 
szabályait a minosített adatok kezelésérol szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet tartalmazza. 
Üzemi vagy üzleti titok a jogszeruen muködo üzemmel, illetoleg üzlettel és ezek muködésével kapcsolatos 
olyan adat, amelynek illetéktelen személy tudomására jutása az üzem, üzlet zavartalan, biztonságos 
muködését vagy anyagi érdekét veszélyezteti ("Polgári jog - kommentár a gyakorlat számára" hvgorac Lap- 
és Könyvkiadó Kft. Budapest 1997. I/191.). A hitelintézetek vonatkozásában az üzleti titok fogalmát az 1996. 
évi CXII. törvény 49. § (1) bekezdése, míg a titoktartásra kötelezettek körét a (2) bekezdése határozza meg. A 
munkavállalót terhelo üzemi (üzleti) titoktartási kötelezettségrol a Munka tv. 103. § (3) bekezdése rendelkezik. 
A Gt. 33. §-a irányadó a vezeto tisztségviselok, a felügyelo bizottsági tagok és a könyvvizsgálókra vonatkozó 
üzleti titoktartási kötelezettségre. A felmentés megadása iránt megkeresés útján a bíróság intézkedik, de 
felmentését az érdekelt személy maga is kérheti. 
A tanúvallomást kizáró ok tárgyában hozható határozatokra lásd a Pp. 171. § -hoz fuzött magyarázatot. 

170. § (1) A tanúvallomást megtagadhatja: 
a) a felek bármelyikének a 13. § (2) bekezdésében megjelölt hozzátartozója; 
b) az, aki a tanúvallomás folytán magát vagy a 13. § (2) bekezdésében megjelölt hozzátartozóját buncselekmény 

elkövetésével vádolná, az azzal kapcsolatos kérdésben; 



c) az ügyvéd, az orvos és más olyan személy, aki hivatásánál fogva titoktartásra köteles, ha a tanúvallomással 
titoktartási kötelességét sértené meg, kivéve ha az érdekelt e kötelesség alól felmentette; 

d) a jogvitával érintett ügyben lefolytatott közvetítoi eljárásban eljárt közvetíto, szakérto. 
(2) Ha a tanú több pertárs közül nem valamennyivel áll a 13. § (2) bekezdésében megjelölt viszonyban, a 

tanúságtételt a többiekre nézve csak akkor tagadhatja meg, ha a vallomás nem különítheto el. 
(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a tanúságtétel nem tagadható meg, ha a kérdés: 
a) olyan jogügyletre vonatkozik, amelynél a tanú mint valamelyik fél képviseloje vagy mint ügyleti tanú maga is 

közremuködött, vagy amelynél valamelyik fél a tanúnak képviseloje volt, vagy ha a tanú a kérdéses jogviszonyban a 
felek valamelyikének jogelodje; 

b) a tanú családtagjának származására, házasságára, életbenlétére, halálára, kiskorú családtagjának elhelyezésére, 
kiadására vagy családi viszonyon alapuló vagyonjogi ügyre vonatkozik. 

(4) Az (1) bekezdés a) és c) pontja esetében a tanút mentességére kihallgatása elott, illetoleg mihelyt a mentesség 
kiderül, figyelmeztetni kell. Ennek megtörténtét, valamint a tanúnak a figyelmeztetésre adott válaszát a 
jegyzokönyvbe fel kell venni. 

(5) Ha a tanút a jelen § esetében a mentességre való alapos hivatkozása ellenére vallomásra kötelezik, vagy a (4) 
bekezdésben foglalt rendelkezést nem tartják meg, a tanú vallomása bizonyítékként figyelembe nem veheto. 

A tanúvallomás megtagadásának törvényi feltételeit az (1) bekezdés határozza meg. Egyéb hivatkozás nem ad 
alapot a tanúvallomás megtagadására. Pl. a tanú a vallomástételt nem tagadhatja meg arra hivatkozással, 
hogy a felek egyikével, mint volt munkáltatójával szemben pert indított és a per még folyamatban van 
(BH1993. 758.). 
A vallomás-megtagadási jog a vallomástételi kötelezettség alól mentesít. E jog az a) pont alapján megilleti a 
fél törvényben meghatározott hozzátartozóját (lásd a Pp. 13. §-hoz fuzött magyarázatot). Pertársaság esetén, 
ha a tanú nem áll mindegyik pertárssal hozzátartozói kapcsolatban, a nem hozzátartozó pertárssal szemben a 
vallomástétel csak akkor tagadható meg, ha a vallomás nem különítheto el. 
Megtagadhatja a vallomástételt a b) pont szerint az, aki valószínusíti, hogy vallomásával önmagát vagy 
hozzátartozóját bunüldözés (kizárólag buntettnek minosülo cselekmény) veszélyének tenné ki. 
A (3) bekezdés a hozzátartozói kapcsolatra és a bunüldözés veszélyére alapított joggyakorlás alóli törvényi 
kivételeket szabályozza. Az a) pont alapján nem tagadható meg a vallomástétel, ha a tanú a kérdéses 
jogügyletben ügyleti tanúként közremuködött, ha bármelyik fél a tanú képviseletében járt el, vagy ha a tanú 
volt valamelyik fél képviseloje, illetve jogelodje. 
A b) pontnál családi viszonyon alapuló vagyonjogi ügynek kell tekinteni pl. a házassági vagyonjogi, - öröklési 
pert, a házassági vagyonközösségen alapuló igénypert, a szülo és a gyermek közötti vagyonjogi vitával 
kapcsolatos pereket. 
Az (1) bekezdés c) pontja alapján köteles megtagadni a vallomástételt az, akit foglalkozásánál vagy 
hivatásánál fogva magántitok-tartási kötelezettség terhel. A magántitok egyik fajtája a hivatásbeli titok. A 
gyakorlatban - a törvényben is nevesített - ügyvédi és az orvosi titoknak van nagy jelentosége. Az ügyvédet, 
ügyvédjelöltet, valamint az alkalmazottakat terhelo titoktartási kötelezettséget az ügyvédekrol szóló 1998. évi 
XI. törvény 8. §-a szabályozza [hasonló tartalommal rendelkezett az 1998. június 1-jéig hatályos 1983. évi 4. 
törvényereju rendelet 1. § (5) bekezdése]. Az orvost terhelo titoktartási kötelezettségrol korábban az 1972. évi 
II. törvény 77-78. §-a, 1998. július 1-jétol pedig az 1997. évi CLIV. törvény 138. §-a rendelkezik. A közjegyzo 
titoktartási kötelezettsége olyan adatokra terjed ki, amelyekrol a közokiratok készítése, a tanúsítványok 
kiállítása és az értéktárgyak átvétele során szerzett tudomást. 
A konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény kihirdetésérol szóló 1987. évi 13. 
törvényereju rendelet 44. Cikkének 3. pontja alapján a konzuli képviselet tagjai nem kötelesek vallomást tenni 
a hivataluk gyakorlásával kapcsolatos tényekrol, és nem kötelesek bemutatni az erre vonatkozó levelezést és 
hivatalos okmányokat. Az 1. pont értelmében egyéb kérdésekre a tanúvallomást nem tagadhatják meg. A 45. 
Cikk 1. és 2. pontjai alapján a küldo állam a fogadó állammal írásban közölt kifejezett nyilatkozattal a 
mentességrol lemondhat. 
A titok megorzéséhez a félen és a tanún kívül más személynek, vagy szervnek is érdeke fuzodhet, ezért a 
vallomástétel csak akkor nem tagadható meg, ha a titoktartási kötelezettség alól valamennyi érdekelt megadta 
a felmentést. 
A bíróság köteles figyelmeztetni a tanút kihallgatása elott a hozzátartozói kapcsolaton és a magántitok-tartási 
kötelezettségen alapuló mentességi jogra. Ha a felek vitája családi viszonyon alapuló vagyonjogi ügyre 
vonatkozik, a hozzátartozói körbe [Pp. 13. § (2)] tartozó tanúkat a bíróságnak nem kell figyelmeztetni 
mentességi jogukra (BH1991. 398.). A figyelmeztetés megtörténtét és tanú válaszát a tárgyalási 
jegyzokönyvbe kell foglalni. Bizonyítékként értékelheto a tanúvallomás akkor is, ha a tanú a figyelmeztetés 



után vallomást tett, de ezek megtörténte jegyzokönyvi rögzítését a bíróság elmulasztotta. A tanúvallomás 
azonban bizonyítékként nem értékelheto, ha a bíróság nem figyelmeztette a tanút mentességi jogára, illetve a 
mentességre való alapos hivatkozása ellenére vallomástételre kötelezte. 
A megtagadási jog fennállása tárgyában hozható határozatokról lásd a Pp. 171. §-hoz fuzött magyarázatot. 
BH1993. 758. A tanú a vallomást arra hivatkozással nem tagadhatja meg, hogy a felek egyikével mint volt 
munkáltatójával - szemben a munkaügyi bíróságon pert indított, és a per folyamatban van. A tanúvallomás 
ilyen címen való megtagadása alapot adhat pénzbírság kiszabására [Pp. 170. §, 185. § (1) bek.]. 
BH1991. 398. Családi viszonyon alapuló vagyonjogi ügyre vonatkozó kérdésben a fél hozzátartozója a 
tanúságtételt nem tagadhatja meg, a bíróságnak azonban a tanú elfogulatlanságát tisztáznia kell [Pp. 170. § 
(1) bek. a) pont, (3) bek. b) pont, 13. § (2) bek.]. 

171. § (1) Ha a tanú a 169. § értelmében nem hallgatható ki, vagy a 170. § alapján nem akar vallomást tenni, ezt a 
bíróságon a kituzött határnap elott is bejelentheti. A 170. § esetében a megtagadás okát a bejelentéssel egyidejuleg 
elo kell adni és egyben valószínusíteni kell. A bíróság egyéb valószínusíto adat hiányában a tanút a megtagadás 
okára nézve ki is hallgathatja. 

(2) Abban a kérdésben, hogy a tanúságtétel megtagadásának helye van-e (170. §), a kihallgatást foganatosító 
bíróság határoz; határozathozatal elott a feleket - ha jelen vannak - meg kell hallgatni. Ha a tanúkihallgatást 
megkeresés útján foganatosítják (202. §), a perbíróság a megkeresett bíróság határozatát - kérelemre - 
megváltoztathatja. A kérelemnek a tanú kihallgatására halasztó hatálya van. 

(3) A perbíróságnak vallomástételre kötelezo határozata ellen a tanú fellebbezéssel élhet. 
A tanú a Pp. 169. § (2) bekezdése szerinti vallomást kizáró ok fennállását (felmentés hiányában állami-, 
szolgálati-, üzleti titoktartási kötelezettség terheli) vagy azt, hogy a vallomástételt meg kívánja tagadni (Pp. 
170. §) a tárgyalási határnap elott is bejelentheti. A bejelentés történhet írásbeli beadványban, de kérelmét a 
tanú a perbíróság vagy a saját lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságnál szóban is 
jegyzokönyvbe mondhatja. A bejelentésnek tartalmaznia kell a vallomásmegtagadás jogának alapjául 
szolgáló okot és ennek valószínusítését. A bejelentés nem mentesíti a tanút a megjelenési kötelezettség alól. A 
bíróság valószínusítés hiányában kihallgathatja a tanút a megtagadás okára. Ennek eredményeként 
vallomástételre kötelezo, vagy vallomástétel alóli felmento döntést hozhat. 
A tanúvallomást kizáró ok és a megtagadási jog fennállásáról a perbíróság, a megkeresett bíróság vagy a 
kiküldött bíró (elso fokon a tanács elnöke, másodfokon a tanács bármely tagja) a felek meghallgatása után 
végzéssel határoz. A perbíróság (kiküldött bíró) vallomástételre kötelezo határozata ellen kizárólag a tanú 
élhet fellebbezéssel, míg a felek a döntést kizárólag az ítélet elleni fellebbezésben támadhatják. A megkeresett 
bíróság vallomástételre kötelezo vagy a vallomástétel alól felmento határozatának megváltoztatását a felek és 
a tanú egyszeru kérelemmel kérhetik a perbíróságtól. A kérelemnek a tanú kihallgatására halasztó hatálya 
van. A Pp. 3. § (1) bekezdése alapján a bíróság az egyedi jogorvoslati lehetoségrol köteles tájékoztatni a 
tanút és a személyesen eljáró felet. A kérelem tárgyában a perbíróság végzéssel határoz. 
BH1999. 570. Tanúbizonyítás a felszámolási - nemperes - eljárásban is megengedett. Lényeges eljárási 
szabályt sért a felszámolási eljárást folytató bíróság, ha a tanúbizonyításra vonatkozó indítványt az 
ellenérdeku hitelezovel nem közli, illetoleg ha a kért bizonyítást nem a hitelezo jelenlétében megtartott 
meghallgatáson veszi fel [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek., Pp. 
5. §, 136/B. § (2) bek., 167-176. §-ai, 196. § (1) bek.]. 

172. § (1) A tanú a tárgyaláson és a bizonyítási eljárásnál kihallgatása elott nem lehet jelen, s kihallgatása után 
csak a bíróság engedélyével távozhatik el. 

(2) A kihallgatás megkezdése elott a tanút figyelmeztetni kell a hamis tanúzás következményeire. 
A tanú köteles a tárgyaláson megjelenni, és csak kihallgatása után, kizárólag a bíróság engedélyével távozhat 
el. A megjelenési és a jelenléti kötelezettség teljesítésére a bíróság kényszeríto eszközöket (Pp. 185. §) 
alkalmazhat. A tanúk kihallgatásának sorrendjét az elnök határozza meg. A bíróságnak hivatalból kell 
ügyelnie arra, hogy a tanúk kihallgatásuk elott a tárgyaláson és a bizonyítási eljárásnál ne legyenek jelen. 
Ezért a bíróságnak a számbavételt követoen a még ki nem hallgatott tanúkat a tárgyalóteremtol távol kell 
tartania. A tanúbizonyítás azonban nem mellozheto azon az alapon, hogy a tanú a tárgyaláson kihallgatása 
elott bármely ok folytán jelen volt. A törvény alapján ugyanis a tanúvallomás bizonyítékként csak vallomást 
kizáró ok [Pp. 169. § (2)] fennállása esetén, illetoleg akkor nem értékelheto, ha a bíróság a tanút nem 
figyelmeztette vallomás-megtagadási jogára vagy alapos hivatkozása ellenére vallomásra kötelezte [Pp. 170. 
§ (5)]. Ezért az elozetes jelenlét után tett tanúvallomást a bíróságnak bizonyítékként kell értékelnie. Az 
elozetes jelenlét ténye a tanúvallomás, mint bizonyíték mérlegelésénél veheto figyelembe (BH1981. 165.). 



A tanút igazmondási kötelezettség terheli, a hamis tanúzást a törvény buntettnek nyilvánítja. Ezért a tanú 
vallomását csak az erre vonatkozó figyelmeztetés után, a törvényes következmények ismeretében és terhe 
mellett tehet. 
BH1999. 260. A tanúk feltételezett elfogultságára hivatkozással a bíróság a tényállás megállapításához 
szükséges bizonyítást nem mellozheti [Pp. 172. § (2) bek., 206. § (1) bek., Ptk. 308. § (3) bek.]. 
BH1989. 119. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül s ehhez képest az elsofokú határozat hatályon kívül 
helyezését vonhatja maga után, ha a bíróság a Pp.-nek a tanúvallomások jegyzokönyvvezetésére vonatkozó 
szabályait figyelmen kívül hagyja. Az ilyen tanúvallomás bizonyítékként nem értékelheto [Pp. 172. § (2) bek., 
173. § (1) bek., 252. § (2) és (4) bek.]. 
BH1981. 165. Az a körülmény, hogy a tanúként kihallgatni kért személy a tárgyaláson elozetes jelen volt, nem 
zárja ki a kihallgatását, ezt a tényt a vallomás bizonyítékként való értékelésnél lehet figyelembe venni [Pp. 
172. § (1) bek.]. 

173. § (1) A kihallgatás kezdetén a tanútól meg kell kérdezni a nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, 
lakóhelyét, foglalkozását, valamint azt, hogy a felekkel milyen viszonyban van, s hogy ennek folytán vagy más 
okból nem elfogult-e. Ezekre a kérdésekre a tanú akkor is köteles válaszolni, ha egyébként a vallomástétel 
megtagadására jogosult. 

(2) Ezután a tanút részletesen ki kell hallgatni, tisztázva azt is, hogy az általa eloadottakról miként szerzett 
tudomást. 

(3) A tanút az elnök hallgatja ki. A bíróság többi tagja is jogosult a tanúhoz kérdéseket intézni. Kérdéseket a felek 
indítványozhatnak. Az elnök a feleknek kérelmükre megengedheti, hogy a tanúhoz közvetlenül is intézhessenek 
kérdéseket. A fél részérol indítványozott vagy a tanúhoz közvetlenül intézett kérdés megengedhetosége felol az 
elnök határoz. 

(4) Ha a tanú vallomása más tanúnak vagy a személyesen meghallgatott félnek eloadásával ellentétben áll, az 
ellentét tisztázását szükség esetében szembesítéssel kell megkísérelni. 

A tanúkihallgatás kezdetén a bíróság meggyozodik a tanú személyazonosságáról, a tanúnak feltett kérdésekkel 
felderíti az ügyhöz és a felekhez való viszonyát. Elozetes bejelentés hiányában, a bíróság a kérdéseire adott 
válaszokból következtethet a tanú vallomástételi kötelezettsége alóli mentességre, a vallomás-megtagadási jog 
fennállására, illetve egyéb ok miatti esetleges elfogultságára. 
A tanút a vele bizonyítandó tényekre a tanács elnöke (egyesbíró) hallgatja ki. A tanú eloadását a bíróság 
kérdéseire adott válaszok egészítik ki. A tanács többi tagja is jogosult arra, hogy a tanúhoz kérdéseket 
intézzen, a kérdezés sorrendjét azonban az elnök határozza meg. A tanácstagok kérdéseire az elnök nem 
tilthatja meg a válaszadást. A felek, a per egyéb résztvevoi és a szakérto az elnök engedélyével közvetlenül 
tehetnek fel kérdéseket, illetve indítványozhatják, hogy a kérdést a tanács elnöke intézze a tanúhoz. Lényeges 
eljárási szabálysértés, ha a bíróság nem teszi lehetové, hogy a felek a tanukhoz kérdéseket intézhessenek 
(BH1989. 201.). A kérdésfeltevés, az indítvány megengedhetosége, illetve az arra adott válasz megtiltása felol 
a Pp. 133. § korlátai között a tanács elnöke dönt. Megtilthatja a kérdés feltételét vagy a válaszadást, illetve 
elvetheti az indítványt, ha a kérdés az üggyel összefüggésben nem álló körülményre vonatkozik. 
A tanúvallomások közötti ellentmondások feloldására szembesítés rendelheto el. Ez azonban csak akkor 
indokolt, ha a körülményekbol felteheto, hogy a szembesítés eredményre fog vezetni. A tanú kihallgatását 
követoen a tárgyaláson és a bizonyítási eljáráson jelen lehet. Ezért a szembesítésre akkor is sor kerülhet, ha a 
tanú a vele szembesítendo fél vagy tanú meghallgatása, illetve kihallgatása alatt jelen volt. Ha a tanú a 
bíróság engedélyével már eltávozott, szembesítés céljából ismét megidézheto. 
BH1999. 570. Tanúbizonyítás a felszámolási - nemperes - eljárásban is megengedett. Lényeges eljárási 
szabályt sért a felszámolási eljárást folytató bíróság, ha a tanúbizonyításra vonatkozó indítványt az 
ellenérdeku hitelezovel nem közli, illetoleg ha a kért bizonyítást nem a hitelezo jelenlétében megtartott 
meghallgatáson veszi fel [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek., Pp. 
5. §, 136/B. § (2) bek., 167-176. §-ai, 196. § (1) bek.]. 
BH1989. 201. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a tanúkat nem a felek jelenlétében hallgatja meg, 
s ezáltal nem teszi lehetové, hogy azok a tanúkhoz kérdéseket intézhessenek, illetoleg ha az ellentétes tartalmú 
vallomások ellentmondásait a tanúk szembesítése útján nem kísérli meg feloldani [Pp 173. § (3)-(4) bek.]. 
BH1989. 119. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül s ehhez képest az elsofokú határozat hatályon kívül 
helyezését vonhatja maga után, ha a bíróság a Pp.-nek a tanúvallomások jegyzokönyvvezetésére vonatkozó 
szabályait figyelmen kívül hagyja. Az ilyen tanúvallomás bizonyítékként nem értékelheto [Pp. 172. § (2) bek., 
173. § (1) bek., 252. § (2) és (4) bek.]. 

174. § (1) A tanú a kihallgatása alkalmával a birtokában levo okiratot, illetoleg annak a peres ügyre vonatkozó 
részét köteles a bíróság rendelkezésére megtekintés végett bemutatni, kivéve ha az okiratot perben nem álló 



harmadik személy nevében tartja birtokában. Ha a tanú az okirat bemutatását alaptalanul megtagadja, a tanúságtétel 
megtagadásának következményeit (185. §) kell megfeleloen alkalmazni. 

(2) A bíróság szükség esetén elrendelheti az okirat másolatának (kivonatának) az iratokhoz való csatolását. Ha a 
tanú a másolatot (kivonatot) csatolni nem tudja, annak elkészítésérol a bíróság gondoskodik. 

A tanút okirat-felmutatási kötelezettség terheli, annak teljesítése a Pp. 185. §-a szerint kikényszerítheto. A 
tanú bírói felhívásra köteles a birtokában lévo okiratot, iratot vagy annak egy részét a kihallgatásra magával 
vinni, a bíróság elott bemutatni. A bíróság rendelkezése alapján a tanú köteles az iratokhoz csatolás végett a 
birtokában lévo másolat vagy a per eldöntése szempontjából jelentos tényeket tartalmazó kivonatos másolat 
átadására. A tanú felszámíthatja az általa készített másolat költségét. Ennek elolegezésére általában a 
tanúkihallgatást indítványozó fél köteles (lásd a Pp. 186. §-hoz fuzött magyarázatot). Másolat, kivonatos 
másolat hiányában a tanú annak turésére köteles, hogy a felmutatott okiratról, iratról vagy annak 
meghatározott részérol a bíróság készítsen másolatot, kivonatos másolatot. 
Ha az okirat, egyéb irat terjedelme vagy egyéb ok miatt (a szállítás aránytalanul magas költséggel, illetve az 
okirat megrongálódásával járna) nem viheto a bíróság elé, a tanú kérheti az okirat helyszíni megszemlélését 
(Pp. 194. §). 
Az okirat felmutatása, csatolása megtagadható tanúvallomást kizáró ok [Pp. 169. § (2)] fennállása esetén - 
ha annak tartalma államtitoknak, szolgálati titoknak minosül vagy üzleti titoktartási kötelezettség alá esik - 
vagy ha a tanú a vallomástételt a Pp. 170. § alapján megtagadhatja. Nem terheli a tanút okirat-felmutatási 
kötelezettség, ha az okiratot, egyéb iratot harmadik személy nevében tartja birtokában. A tanú ebben az 
esetben a harmadik személyt idézésre alkalmas módon köteles megjelölni. A harmadik személyt a bíróság 
tanúként megidézi, aki a tanút terhelo okirat-felmutatási kötelezettség alapján köteles az okirat felmutatására, 
csatolására. 
BH1999. 570. Tanúbizonyítás a felszámolási - nemperes - eljárásban is megengedett. Lényeges eljárási 
szabályt sért a felszámolási eljárást folytató bíróság, ha a tanúbizonyításra vonatkozó indítványt az 
ellenérdeku hitelezovel nem közli, illetoleg ha a kért bizonyítást nem a hitelezo jelenlétében megtartott 
meghallgatáson veszi fel [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek., Pp. 
5. §, 136/B. § (2) bek., 167-176. §-ai, 196. § (1) bek.]. 

175. § (1) A kihallgatás után a tanú elott a jegyzokönyvbe vett vallomását fel kell olvasni, kivéve, ha a felolvasást 
sem a tanú, sem a felek nem kívánják. A felolvasás megtörténtét vagy annak mellozését a jegyzokönyvben fel kell 
tüntetni. 

(2) Ha a tanú a vallomás felolvasásakor vallomását kiigazítja vagy kiegészíti, azt szintén jegyzokönyvbe kell 
foglalni. 

A tanúkihallgatás után a jegyzokönyvben rögzített vallomást a tanú elott fel kell olvasni. Ha a tanúvallomás 
rögzítése hangfelvétel útján történik, a bíróságnak arról kell tájékoztatnia a feleket és a tanút, hogy kérhetik a 
hangfelvétel visszajátszását. A tanúvallomás felolvasását, a hangfelvétel visszajátszását a bíróság akkor 
mellozheti, ha azt sem a tanú, sem a felek nem kérték. A tanúvallomás felolvasásának, illetoleg az arról 
készült hangfelvétel visszajátszásának megtörténtét, annak mellozését, valamint a vallomás kiigazítását, és 
kiegészítését jegyzokönyvbe kell foglalni. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, és az elso fokú ítélet 
hatályon kívül helyezését eredményezheti, ha a bíróság a törvénynek a tanúvallomások jegyzokönyvezésére 
vonatkozó szabályait nem veszi figyelembe (BH1989. 119.). 

176. § (1) Ha a tanú aggkora, betegsége, testi fogyatkozása vagy más ok miatt a bíróság elott nem jelenhetik meg, 
a bíróság a tanút lakásán, illetoleg tartózkodási helyén hallgatja ki. Ebben az esetben a bíróság akként is 
rendelkezhetik, hogy a tanút az elnök hallgassa ki. 

(2) A tanúkihallgatás helyérol és idejérol a feleket és a tanút elozetesen értesíteni kell. 
E § a tanút terhelo megjelenési kötelezettség alóli mentesülés feltételeit tartalmazza. Eszerint a bíróságon 
kívüli tanúkihallgatásra akkor van lehetoség, ha a tanú életkora, betegsége, testi fogyatékossága miatt a 
bíróság elotti megjelenésre nem képes. Ezt a körülményt a tanúbizonyítás indítványozásakor a fél köteles 
bejelenteni, ennek hiányában maga a tanú is kérheti, hogy a fenti okok miatt a bíróság lakóhelyén vagy 
tartózkodási helyén hallgassa ki. A feleket és tanút a kihallgatás helyérol és idejérol elozetesen értesíteni kell. 
Az értesítésben a tanút arra is fel kell hívni, hogy köteles lehetové tenni a felek, a per egyéb résztvevoi, 
szükség esetén a szakérto, illetve a tolmács megjelenését. 
A konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény kihirdetésérol szóló 1987. évi 13. 
törvényereju rendelet 44. Cikkének 2. pontja szerint ha a bíróság konzuli tisztviselot kíván tanúként 
meghallgatni, köteles elkerülni, hogy a konzuli képviselet tagját feladatai teljesítésében akadályozza. Ezért a 
tanúvallomást a konzuli tisztviselo lakásán vagy a konzuli képviseleten is felveheti vagy írásbeli nyilatkozat 



formájában is elfogadhatja. A 45. Cikk 1. és 2. pontjai alapján a küldo állam a fogadó állammal közölt 
kifejezett írásbeli nyilatkozattal lemondhat a konzuli képviselet tagjait megilleto mentességrol. 
A bíróságon kívüli tanúvallomást a perbíróság teljes összetételu tanácsa helyett kiküldött bíró (elso fokon a 
tanács elnöke, másodfokon a tanács bármely tagja), illetoleg a megkeresett bíró is foganatosíthatja. 

Szakértok 

177. § (1) Ha a perben jelentos tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez olyan 
különleges szakértelem szükséges, amellyel a bíróság nem rendelkezik, a bíróság szakértot rendel ki. Rendszerint 
egy szakértot kell alkalmazni, több szakértot csak különbözo szakkérdések felmerülése esetében lehet kirendelni. 

(2) Szakértot az igazságügyi szakértok vagy a külön jogszabályban feljogosított intézmények közül kell 
kirendelni, más szakértot csak fontos okból lehet alkalmazni. 

(3) A feleket a szakérto kirendelése tárgyában szükség esetében meg kell hallgatni, és a kirendelésnél a felek 
egyetérto javaslatát lehetoleg figyelembe kell venni. 

(4) Ha a perbíróság a szakérto meghallgatása iránt megkeresés útján intézkedik, a szakérto kirendelését is a 
megkeresett bíróságra bízhatja. 

(5) Ha az ügy bonyolultsága, illetve a szakértoi munka várhatóan nagy terjedelme vagy költsége ezt indokolja, a 
bíróság a fél kérelmére a szakértot - szükség esetén a szakértonek a tárgyaláson való elozetes meghallgatása után - 
felhívja, hogy szakértoi feladatáról és annak várható költségeirol elozetes munkatervet készítsen. A bizonyító fél a 
munkaterv ismeretében nyilatkozik arról, hogy kéri-e a szakértoi munka elvégzését. A munkaterv elkészítésének 
költségeit a bizonyító fél köteles elolegezni. Ha a bizonyító fél a bíróság felhívásában megszabott határido alatt nem 
nyilatkozik, vagy a szakértoi bizonyításra irányuló indítványát visszavonja, illetve a munkatervben megjelölt 
szakértoi díjat nem helyezi letétbe, a munkaterv elkészítése költségeinek viselésére a 80. § (2) bekezdésében 
foglaltakat kell alkalmazni. 

(6) A bíróság a kirendelt szakérto helyett - akár véleményének eloterjesztése elott, akár az után - más szakértot 
rendelhet ki, ha ezt bármely okból szükségesnek tartja. Ha azonban a bíróság a szakértot a felek egyetérto javaslatára 
rendelte ki, más szakérto kirendelésének a szakvélemény eloterjesztése elott csak akkor van helye, ha a szakérto a 
véleményadással késlekedik, vagy kizárás okából (178. §) vagy valamely más fontos okból nem járhat el. 

A szakérto bizonyítási eszköz, amely a bíróság hiányzó szakértelmét pótolja, valamely bizonyítandó tény 
meghatározásához, vagy értékeléséhez. A szakérto feladata, hogy a tudomány és a muszaki fejlodés 
eredményeinek felhasználásával készített szakvéleményével segítse a tényállás megállapítását és a szakkérdés 
eldöntését [53/1993. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. §]. Ebbol következik, hogy a kirendeléssel a szakértore nem 
hárítható át a tényállás felderítése, a bizonyítékok mérlegelése (BH1987. 411.) és a jogi kérdések megítélése 
(BH1985. 245.). 
Nincs szükség a szakérto kirendelésére, ha a tanács valamelyik tagja rendelkezik a szükséges különleges 
szakismerettel. Arról, hogy a bíróság valamelyik tagja mennyiben járatos a szakkérdésben, maga a bíróság 
dönt és ilyenkor a legnagyobb óvatossággal kell eljárni, mert helyesebb szakértot kirendelni akkor is, ha 
esetleg feleslegesnek tunnék -, mint esetleg képzelt szaktudás alapján téves ítéletet hozni ("A Polgári 
perrendtartás magyarázata" Közgazdasági- és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1976. I/930.). 
A bíróság felhasználhatja azonos tényállás mellett azonos szakkérdésre a más ügyben beszerzett 
szakvéleményt is, feltéve, hogy azt a tárgyalás anyagává teszi, és a felek szakvéleményt elfogadják. A nem 
ismertetett szakvéleménynek az érdemi döntés alapjául való felhasználása azonban lényeges eljárási 
szabálysértésnek minosül, amely a határozat hatályon kívül helyezését eredményezheti (BH1977. 211.). 
Egyes pertípusoknál, így pl. a származás megállapítása, a gondnokság alá helyezés és a gondnokság alá 
helyezés megszüntetése iránti perekben a megalapozott döntés meghozatalához nem mellozheto a szakértoi 
vélemény beszerzése (BH1994. 366., BH1981. 362., BH1978. 431.). 
A bíróság szakvéleményadásra igazságügyi szakértot, vagy intézményt alkalmazhat, mert igazságügyi 
szakértoi tevékenységet kizárólag az erre feljogosított természetes személy, vagy e célra létesített igazságügyi 
szakértoi intézmény végezhet [53/1993. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1)]. Az igazságügyi szakérto a szakértoi 
névjegyzékben meghatározott szakterületen fejti ki tevékenységét. 
Az igazságügyi szakértoi intézmények körét a 2/1988. (V. 19.) IM rendelet 11. §-a, míg az intézmény 
szakterületét és illetékességét a rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. A 3. számú mellékletbol 
állapítható meg, hogy meghatározott szakkérdésben melyik igazságügyi szakértoi intézmény vagy állami szerv 
jár el. Egyes szakkérdésekre kizárólag az erre kijelölt igazságügyi szakértoi intézmény, vagy állami szerv 
adhat szakvéleményt. Ilyen szakkérdéseknél a bíróság kirendelés helyett véleményadásra a kijelölt szervet 



köteles megkeresni. A kötelezoen megkeresendo szervek felsorolását 2/1988. (V. 19.) IM rendelet 3. számú 
mellékletének A) pontja tartalmazza. A B) pont sorolja fel a bíróság belátása szerinti elsosorban 
megkeresendo szerveket, az ugyancsak itt megjelölt szakkérdésben való véleményadásra. 
A konkrét ügyben a bíróság - amennyiben a szakkérdés nem esik a kötelezoen megkeresendo szerv kizárólagos 
véleményadási kötelezettsége alá - a szakvélemény elkészítésére választása szerint igazságügyi szakértot, vagy 
igazságügyi szakértoi intézményt rendelhet ki. Eseti igazságügyi szakérto, azaz más természetes személy, vagy 
jogszabályban meghatározott intézmény igénybevételére csak akkor kerülhet sor, amennyiben a felmerült 
szakkérdésben nincs igénybeveheto igazságügyi szakérto, vagy intézmény [2/1988. (V. 19.) IM rendelet 19. §]. 
A bíróság szükség esetén külföldrol is beszerezhet - rendszerint külföldi bíróság megkeresése útján - szakértoi 
véleményt, ha ezt nemzetközi szerzodés vagy viszonosság lehetové teszi. 
Magánúton, azaz a fél által beszerzett szakvélemény csak a fél álláspontjaként veheto figyelembe, mert a 
perben szakértoként csak a bíróság által kirendelt szakérto járhat el (BH1992. 270.). A bíróság szabadon 
mérlegelheti azt, hogy a fél által beszerzett szakvélemény egyes megállapításait bizonyítékként mennyiben 
értékeli. 
A szakértot a perbíróság vagy a megkeresett bíróság rendeli ki. Igazságügyi szakértoi intézmény kirendelése 
esetén az eljáró szakértot az intézmény vezetoje jelöli ki, és errol a kirendelo bíróságot, a feleket, a 
beavatkozót és perbeli részvétele esetén az ügyészt is értesíti. 
A bíróság köteles a szakérto kirendelése tárgyában a feleket meghallgatni és a szakérto személyében történo 
megállapodást figyelembe venni. Szakértoi intézmény kirendelése esetén, ha a kirendelés megnevezi, hogy 
melyik szakérto járjon el, az intézmény vezetojének lehetoleg a megnevezettet kell kijelölnie. Egy szakkérdésre 
általában csak egy szakérto alkalmazható, több szakkérdés felmerülése esetén egy-egy szakkérdésre külön-
külön rendelheto ki több szakérto. Összetett, különbözo szakágakhoz tartozó szakkérdés esetén azonban a 
bíróság a véleményadásra több szakértot is kirendelhet. Ebben az esetben lehetoleg meg kell határoznia a 
szakértok tevékenységét, annak sorrendjét és az együttmuködés módját. Amennyiben a kirendelt szakértok 
egyike szakértoi intézmény, e szerv köteles az együttmuködésrol gondoskodni. Annak sincs akadálya, hogy a 
bíróság a kirendelo végzésben a kirendelt szakértot jogosítsa fel arra, hogy további szakértoket vonjon be a 
szakvélemény elkészítése érdekében. Ebben az esetben a szakértok tevékenységének összehangolását a 
kirendelt szakérto köteles elvégezni. A szakérto a vizsgálat egy részének elvégzésére szakközremuködot is 
felkérhet, a szakvéleményben azonban meg kell jelölnie, hogy a lelet, vagy a megállapítás része kitol 
származik. A kirendelt szakértonek arra azonban nincs joga, hogy a bíróság elozetes engedélye nélkül 
szakértoként más személyt vonjon be (BH1996. 492.). 
A bíróság a kirendelt szakérto helyett - akár a vélemény eloterjesztése elott is - fontos okból más szakértot 
rendelhet ki. A felek közös indítványára kirendelt szakérto felmentésére azonban csak a szakérto késedelme, 
kizártsága, más fontos ok adhat alapot. 
Az 1999. évi CX. törvény - az (5) bekezdés beiktatásával - 2000. január 1. napjától kezdodo hatállyal 
bevezette a szakértoi munkaterv új jogintézményét. E szabályokat nem csak a törvény hatályba lépését 
követoen indult ügyekben, de azokban a már folyamatban lévo ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a 
bíróság 2000. január 1. napja elott szakértot még nem rendelt ki [1999. évi CX. törvény 165. § (7)]. 
A törvény miniszteri indokolásából kitunoen nem ritka az olyan eset, amikor a szakértoi feladat olyan 
bonyolult, illetve annak költségei olyan mértékuek, hogy ezeket célszeru elobb külön felmérni, mielott a 
szakérto hozzákezdene a feladatához. Ennek ismeretében döntheti el a bizonyító fél, hogy vállalja-e ezen 
költségek elolegezését, és esetlegesen annak viselési kockázatát is. 
A bíróság a szakértot munkaterv elkészítésére csak a bizonyító fél kérelme esetén hívhatja fel akkor, ha azt a 
szakértoi feladatok összetettsége, elore látható nagy munkaigényessége, illetve ezzel összefüggo költség-
vonzata indokolja. 
A munkatervben a szakértonek részleteznie kell azokat a feladatokat, amelyeket az adott kérdésben a 
szakvélemény kialakításához el kell végeznie, s ehhez kapcsolódóan az azokkal felmerülo költségei (munkadíj, 
készkiadás) várható nagyságát. Az elkészített munkatervhez is köteles a szakérto díjjegyzéket csatolni, 
amelyben a munkaterv elkészítésével összefüggo költségeit oly módon kell felszámítania, hogy annak 
indokoltsága ellenorizheto legyen. 
A munkaterv elkészítésének várható költségeit is a bizonyító fél köteles elolegezni, mégpedig 
letétbehelyezéssel. E sajátos új jogintézmény bevezetésével egyidejuleg az igazságügyi szakértok díjazásáról 
szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosítására nem került sor, azaz e jogszabály a munkaterv elkészítésével 
összefüggésben felszámítható díjakról külön nem rendelkezik. Az IM rendelet I. melléklete szabályozza az 
egyes szakértoi tevékenységek ellátásáért felszámítható munkadíjakat. Egyes sajátos szakértoi 
tevékenységeket a jogszabály külön nevesít, meghaladóan pedig egyéb szakértoi tevékenység címén 



szabályozza a díj összegét, mégpedig a szakérto végzettségi foka szerint. Miután a munkaterv elkészítése teljes 
egészében független az adott szakterülettol, és a szakértoi tevékenység ellátásának sajátosságaitól, a 
munkaterv elkészítéséért egységesen az egyéb szakértoi tevékenység alapján felszámítható díj-tételek 
alkalmazását tartjuk indokoltnak. 
A munkaterv elkészítésére a bíróságnak a szakértot határido megjelölésével kell felhívnia. Miután ebben az 
esetben nem szakvélemény eloterjesztésérol van szó, annak idotartama még indokolt meghosszabbítás esetén 
sem haladhatja meg a 45 napot (Pp. 104. § (1)]. 
A munkaterv elkészülte után a bíróság a bizonyító felet ugyancsak határido tuzésével kell felhívnia arra, hogy 
nyilatkozzék: kéri-e a szakértoi munka elvégzését, s arra is, hogy igenlo esetben a megadott határido alatt a 
munkaterv szerinti várható költség összegét helyezze letétbe. Ha a fél 
- a megadott határido alatt nyilatkozatot egyáltalán nem tesz, illetoleg 
- kéri a szakértoi munka elvégzését, de letéti kötelezettségét elmulasztja, vagy 
- visszavonja a szakérto bizonyításra irányuló indítványát, 
a munkaterv elkészítésével felmerült költségeket késobbi pernyertességétol vagy pervesztességétol függetlenül 
maga köteles viselni. Ezekben az esetekben tehát a munkatervvel felmerülo költségek nem képezhetik a 
perköltség részét. 
BH2002. 137. Szervezési megoldás újdonság jellege és a megvalósításával elért elony figyelembevételével az 
újítási díj összegének a megállapítása [78/1989. (VII. 10.) MT r. 2. §, 6. §, Pp. 177. § (1) bek.]. 
BH2002. 6. Nem indokolt az orvos szakértoi bizonyítás elrendelése, ha az örökhagyó életkörülményei és 
életvitele alapján a végrendelkezési képességének hiányára nem merült fel adat. [Ptk. 17-18. §-ok, Pp. 163. § 
(1) bek., 177. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH2001. 287. II. A perben beszerzett igazságügyi könyvszakértoi véleménynek nem a Számviteli törvényben 
foglaltaknak, hanem a Pp. szabályainak kell megfelelnie [Pp. 177. § (1) bek., 1991. évi XVIII. tv. 14. §, 15. §, 
1997. évi LV. tv. 26. § (1) és (2) bek., 27. §, 1995. évi CXXI. tv. 109. § (1) bek., 86/1999. (XI. 14.) Korm. 
rendelet]. 
BH2000. 243. Külön jogszabály hatálya alá nem tartozó muszaki ismeretek védelme iránti perben a 
jogosultnak kell bizonyítania, hogy annak eredményeit az alperes elsajátította vagy felhasználta [Ptk. 86. § 
(4) bek., 87. § (2) bek., Pp. 164. § (1) bek., 177. §]. 
BH2000. 170. Az ügyben kirendelt szakérto által kért szaktanácsadó, szakközremuködo kirendelésének, a 
szakértoi munkában való részvétele engedélyezésének és az engedélyezett közremuködés díjazásának kérdései 
[Pp. 177. § (2) bek., 3/1986. (II. 21.) IM r. 2. § (2) és (3) bek., 2/1988. (V. 19.) IM r. 19. § (5) bek., 1/1992. (I. 
23.) IM r., 10/1995. (III. 28.) IM r., 13/1998. (VI. 10.) IM r.]. 
BH2000. 53. "Diszkó" és sportpálya muködtetésével kapcsolatos zajhatás birtokháborításként való értékelése 
[Ptk. 100. §, Pp. 163. § (1)-(3) bek., 177. § (1) bek.]. 
BH1999. 576. Ha a munkahelyi körülmények a munkavállaló olyan egészségkárosodásához vezethetnek, 
amely - a jellegénél fogva - nem vagyoni kártérítés követelésére is alapot adhat, a bíróságnak részletes 
bizonyítási eljárás lefolytatásával kell megállapítania, hogy a kár nyilvánvalóan a munkahelyi körülmények 
folytán következett be [Mt. 174. § (1) és (4) bek., 177. § (2) bek., Pp. 177. § (1) bek.]. 
BH1999. 365. Eltéro szakértoi vélemények értékelése biztosítási jogvitában [Ptk. 536. § (1) bek., 548. §, 553. 
§ (1) bek., Otthon Biztosítási Szabályzat 4.1.1 pont, Pp. 164. §, 177. § (1) bek., 182. § (3) bek.]. 
BH1999. 132. A szakérto - ellenorzo szakérto - más szakérto fogalmi elhatárolása. Lényeges eljárási szabályt 
sért a bíróság, ha a szakértoi vélemények közötti lényeges ellentmondások ellenére - az azok feloldására 
irányuló bizonyítási indítványt mellozve - azok tisztázása nélkül hoz érdemi határozatot [Pp. 177. § (5) bek., 
182. § (3)-(4) bek., 187. §, Ptk. 241. §, 302. § b) pont, 303. § (2) bek. c) pont, (3) bek.] 
BH1998. 534. II. A szakvélemény más szakvéleménnyel való ellenorzésének indítványozása önmagában nem 
lehet további szakérto kirendelésének alapja [Pp. 177. § (1) bek., 182. § (3) bek.]. 
BH1998. 437. Értékpapír egyenértékének megállapításánál követendo eljárás [Vht. 9. §, 179. § (3) bek., Pp. 
177. § (1) bek.]. 
BH1997. 562. A mozgáskorlátozottság tekintetében az Országos Orvosszakértoi Intézet által adott 
szakvéleménnyel kapcsolatban a bíróság orvos szakértoi bizonyítást rendelhet el [179/1993. (XII. 29.) Korm. 
r. 1. § (3) bek. és 15. § (2) bek., Pp. 6. § (1) bek., 177. §, 182. §, 275/A. §, 339. § (1) bek.]. 
BH1996. 543. II. Ha a minoségileg hibásnak állított áru megsemmisült, s ezáltal a tétel szakértoi 
bevizsgálásának lehetosége is megszunt, a bíróság nem sért eljárási szabályt azzal, hogy a fél indítványa 
ellenére a szakértoi bizonyítást mellozi [Pp. 177. § (1) bek.]. 



BH1996. 492. A szakértot a bíróság rendeli ki, a kirendelt szakértonek ezért nincs joga arra, hogy a 
szakvélemény elkészítésébe - a bíróság elozetes engedélye nélkül - szakértoként más személyt vonjon be [Pp. 
177. § (1) bek., 3/1986. (II. 21.) IM r. 1. § (2) bek., 7. §]. 
BH1996. 491. Ha az elsofokú bíróság ítéletét a bizonyítási eljárás nagy terjedelmu kiegészítése érdekében 
kizárólag a felperes mulasztása miatt kellett hatályon kívül helyezni, a fellebbezési eljárás költségének 
viselésére pernyertességétol függetlenül a felperest indokolt kötelezni [Pp. 76. § (1) bek., 80. § (2) bek., 121. § 
(1) bek., 164. § (1) bek., 177. § (1) bek., 187. § (1) és (2) bek., 235. § (1) bek., 252. § (3) bek.]. 
BH1996. 196. II. A szakértoi vélemények között mutatkozó lényeges eltérés feloldásának elmulasztása az 
ítéletet megalapozatlanná teszi [Pp. 177. § (1) bek., 182. § (3) bek.]. 
BH1995. 405. A bizonyítási teher alakulása a biztosítási szerzodés alapján érvényesített követelés elbírálása 
során [Ptk. 536. §, Pp. 164. § (1) bek., 177. § (1) bek., 206. §]. 
BH1994. 422. Perújítás eredményeként hozott jogeros ítélet elleni felülvizsgálati kérelem elbírálásának 
szempontjai [Pp. 163. §, 177. § (1) bek., 206. § (1) bek., 260. § (1) bek. a) pont]. 
BH1993. 683. Származási perben - az ellentétes szakértoi vélemények felülvizsgálata helyett - az 
ellentmondások mérlegeléssel történo feloldása jogszabálysérto [Csjt. 35. § (1) bek., 43. § (1) bek., Pp. 177. 
§. (1) bek., 206. § (1) bek., 275/A. § (2) bek.]. 
BH1993. 619. Származási perben a bizonyítékok mérlegelésének szempontjai [Pp. 177. § (2) bek., 183. §, 
275/A. § (2) bek., 2/1988. (V. 19.) IM r. 10. § (1) bek., 4/1976. (III. 4.) MT r. II. § (1) bek. b) pont]. 
BH1992. 418. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, ha a szakérto - véleményének eloterjesztéséhez - 
más által végzendo kiegészíto vizsgálatot tart szükségesnek, s a bíróság ítéletét a kiegészíto vizsgálat 
eredménye alapján, de a szakérto véleményének beszerzése nélkül hozza meg [Pp. 177. § (1) és (5) bek.]. 
BH1992. 270. A bíróság a fél által beszerzett szakvéleményt csak a fél álláspontjaként veheti figyelembe: a 
perben szakértoként általában csak a bíróság által kirendelt szakérto járhat el [Pp. 177. §]. 
BH1992. 111. A szakértoi bizonyítás költségeinek elolegezésével összefüggo kérdések [Pp. 3. §, 76. § (1) bek., 
164. § (1) bek., 177. § (1) bek.]. 
BH1987. 411. A bíróság nem háríthatja át a szakértore a per eldöntéséhez szükséges tények és körülmények 
felderítésének feladatát, és nem engedheti át a szakértonek a bizonyítékok mérlegelésére vonatkozó jogkörét 
[Pp. 3. § (1) bek., 163. § (1) bek., 166. § (1) bek., 177. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH1986. 369. Vízitársulat érdekeltségi területének megállapítása az érdekeltségi hozzájárulást kiveto 
államigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során [63/1981. (XII. 5.) MT sz. r. 1. § 19. pontja, 1977. 
évi 28. sz. tvr. 1. § (1) bek., 3. § (2)-(3) bek. 4. § (3) bek., 5. §, 41/1977. (XI. 3.) MT sz. r. 4. § (1) bek. Pp. 177. 
§ (1) és (3) bek.]. 
BH1985. 245. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, és az ítélete is megalapozatlan, ha a szerzodésszegés 
körülményeinek mérlegelését és jogi kérdések megítélését a szakértore bízza, és nem indokolja meg, hogy 
miért nem fogadta el a marasztalt alpereseknek a szerzodésszegés kimentése végett eloterjesztett eloadását és 
egyes bizonyítékait [Pp. 177. § (1) bek., 206. § (1) bek., 386. § (1) bek. Ptk. 303. § (3) bek.]. 
BH1984. 503. II. Nincs helye szakérto kirendelésének annak a megállapítása végett, hogy a számla megfelel-e 
hatályos pénzügyi és árrendelkezéseknek [Pp. 177. §]. 
BH1983. 65. III. Ha a bíróság állami szervet rendel ki szakértoként, akkor a véleményt a kirendelt szervnek 
kell eloterjesztenie, nem pedig az alkalmazásban álló személynek [Pp. 177. §, 4/1976. (III. 4.) MT sz. r. 2. §, 
3. §]. 
BH1981. 362. I. A gondnokság alá helyezés iránt indított perben a szakérto kirendelését nem teszi 
mellozhetové a pert megelozoen lefolytatott szakértoi vizsgálat. [Pp. 177. §]. 
BH1980. 138. A bíróság szakértoi bizonyítás körében is köteles vizsgálni, hogy a szakérto véleménye 
meggyozo és megalapozott-e. A szabad mérlegelési jog azonban nem terjed odáig, hogy a bíróság a 
jogszabály rendelkezéseit figyelmen kívül hagyja [Pp. 177. § (1) bek., 182. § (3) bek.]. 
BH1979. 343. II. Nem vonható a dolgozó fegyelmi úton felelosségre, ha a cselekmény elkövetésekor az 
ügyeinek viteléhez szükséges belátási képessége hiányzott. Ha a cselekvoképesség hiányára a perben adatok 
merültek fel, a munkaügyi bíróság az elmeorvos-szakértoi bizonyítást hivatalból köteles elrendelni [Pp. 3. § 
(1) bek., 163. § (1) bek., 164. § (2) bek., 177. § (1) bek.]. 
BH1978. 431. A cselekvoképességet kizáró gondnokság alá helyezés megszüntetésére csak az alperes 
elmeállapotának megvizsgálása után, szakértoi vélemény beszerzésével kerülhet sor [Pp. 177. §, 9/1965. 
(VIII. 23.) IM sz. r. 43. §]. 
BH1977. 211. Más ügyben beszerzett és a bíróság által nem ismertetett szakvéleménynek az érdemi döntés 
alapjául való felhasználása olyan súlyos eljárási szabálysértés, amely a határozat hatályon kívül helyezését és 
újabb tárgyalás elrendelését idézheti elo [Pp. 177. § (1) bek., 182. § (2) bek.]. 



178. § (1) Az, akire a 13. § (1) bekezdésének a), b), c) vagy e) pontjában meghatározott kizáró ok áll fenn, 
szakértoként sem járhat el, úgyszintén az sem, aki az ügyben mint bíró vett részt. 

(2) A bíróság hivatalból ügyel arra, hogy kizárt szakérto az eljárásban ne vegyen részt. A kizárási okot maga a 
szakérto, valamint a fél köteles a bíróságnak haladéktalanul bejelenteni; ha a bejelentés a szakérto véleményének 
eloterjesztése után történt, a bíróság a vélemény figyelembevételével dönti el, hogy más szakérto meghallgatása 
szükséges-e. 

(3) A bíróság a kizárás tárgyában a felek és a szakérto meghallgatása (113. §) után határoz; határozata ellen külön 
fellebbezésnek helye nincs. Ha a szakértot a megkeresett bíróság rendelte ki, a kizárás felol is ez határoz; ha azonban 
a kizárási okot a szakvélemény eloterjesztése után jelentik be, a (2) bekezdés alkalmazásával a perbíróság dönt. 

A szakértore vonatkozó törvényben meghatározott kizárási okok egyrészt megegyeznek a bíró kizárásának 
szabályaival. Szakértoként nem járhat el a fél, a féllel együtt jogosított vagy kötelezett személy, aki a per 
tárgyát egészében vagy részben a maga részére követeli, vagy akinek jogaira vagy kötelezettségeire a per 
eredménye kihatással lehet, e személyek képviseloje, volt képviseloje, hozzátartozója (BH1979. 194.), vagy 
volt házastársa, illetve az, aki az ügyben egyéb okból elfogult (lásd a Pp. 13. §-hoz fuzött magyarázatot). 
Kizárási ok folytán szakértoként nem járhat el az sem, aki korábban az ügyben, mint bíró járt el. Nem 
jelölheto ki az intézménynek az a szakértoje, aki a törvény alapján, kizárás folytán nem járhat el. Ha a 
kizárási ok a megkeresett (lásd a Pp. 177. §-hoz fuzött magyarázat) vagy a kirendelt szakértoi intézmény 
vezetojére áll fenn, az ügyben az intézményben muködo egyetlen szakérto sem adhat véleményt [2/1988. (V. 
19.) IM rendelet 15. §]. Ilyen esetben a bíróság szakvéleményadásra más szakértoi intézményt vagy szakértot 
vesz igénybe. 
A kizárási okot a bíróság hivatalból is figyelembe veszi, emellett ennek fennállását a felek, a per egyéb 
résztvevoi és maga a szakérto is köteles haladéktalanul közölni. A kizárási okot a bíróságnál, szakértoi 
intézmény kijelölt szakértoje esetén az intézménynél is be lehet jelenteni. 
Ha a kizárási ok bejelentésére a szakvélemény eloterjesztését követoen került sor, a bíróság annak fennállása 
esetén sem köteles a kizáró határozat meghozatalára. Ebben az esetben a perbíróságnak kell állást foglalnia 
az összes körülmény gondos mérlegelésével abban a kérdésben, hogy a szakvélemény mennyiben tekintheto 
tárgyilagosnak, és ehhez képest indokolt-e a szakérto kizárása és más szakérto kirendelése. A vélemény 
eloterjesztése után bejelentett kizárás felol a perbíróság dönt, abban az esetben is, ha a szakérto kirendelésre 
megkeresett bíróság útján került sor. 
A perbíróság vagy a megkeresett bíróság a felek és a szakérto meghallgatása után a kizárás tárgyában 
fellebbezéssel nem támadható végzéssel határoz. Az alakszeru határozat hiánya lényeges eljárási 
szabálysértésnek minosül (BH1996. 217.). A megkeresett bíróság elutasító határozatával szemben a felek és a 
szakérto a perbíróság elott újabb kizárási indítványt terjeszthetnek elo. Az indítványról a perbíróság a felek és 
a szakérto meghallgatása után végzéssel dönt, adott esetben a kizárást elutasító határozatot 
megváltoztathatja. Fellebbezési jog hiányában azonban a felek kizárólag az ítélet elleni fellebbezésben 
sérelmezhetik a kizárás tárgyában hozott határozatot. 
BH1996. 217. II. A szakérto kizárására irányuló bejelentés elbírálásánál irányadó szempontok [Pp. 13. § (1) 
bek., 178. § (2) és (3) bek.]. 
BH1996. 56. Ha jogszabály eloírása szerint a vállalkozó a javítási munkát - pl. annak a vagyonbiztonságot 
veszélyezteto volta miatt - a megrendelo utasítása ellenére nem végezheti el, a hibák okaira és terjedelmére 
vonatkozó további szakértoi vizsgálatok elrendelésének hiánya vagy a kihallgatni kért tanúk mellozése nem 
tekintheto ügydönto eljárási szabálysértésnek, ezért a felülvizsgálati eljárás keretében új eljárás az ügyben e 
címen nem rendelheto el [Pp. 164. §, 178. § (2) bek., 182. §, 275/A. § (1) bek. Ptk. 392. § (2)-(4) bek.]. 

179. § A 169-171. §-ok rendelkezéseit a szakértokre is megfeleloen alkalmazni kell. A szakértot kötelessége alól 
egyéb elfoglaltsága miatt vagy más fontos okból fel lehet menteni. 

A bíróság által kirendelt szakértot megjelenési, véleményadási és vizsgálati kötelezettség terheli. A szakérto 
kötelessége alól azonban felmentheto, véleményadást kizáró ok, vagy megtagadási jog folytán, elfoglaltság, 
illetve egyéb fontos ok miatt. 
A szakérto az illetékes hatóság felmentése nélkül nem végezhet vizsgálatot, és nem adhat szakvéleményt olyan 
tényre, adatra, okiratra, egyéb tárgyra, amely államtitoknak minosül, vagy a szakértot terhelo szolgálati, vagy 
üzleti titoktartási kötelezettség alá esik (az államtitok, szolgálati titok és az üzleti titok fogalmára, valamint a 
felmentési eljárásra lásd a Pp. 169. §-hoz fuzött magyarázatot). 
Felmentésre ad alapot a Pp. 170. §-hoz igazodó véleményadás megtagadási jog. A szakérto megtagadhatja a 
véleménynyilvánítást hozzátartozói viszony esetén, ha saját magát, vagy hozzátartozóját a véleménnyel 
buncselekmény elkövetésével vádolná és akkor ha - felmentés hiányában - a véleményadás hivatásbeli 
titoktartási kötelezettségét sértené. Az 2/1988. (V. 19.) IM rendelet 38. § (1) bekezdése alapján a szakértot 



tevékenysége során tudomására jutott tényekre és adatokra titoktartási kötelezettség terheli. A gyakorlatban 
kizárólag a hozzátartozói viszonyra alapított felmento körülmény merülhet fel. A hivatásbeli titoktartási 
kötelezettség - a véleményadást kizáró okkal megegyezoen - a szakismeretre nyilvánvalóan nem terjed ki. 
A szakérto elfoglaltságára, vagy arra hivatkozással is kérheti a felmentését, hogy a feltett kérdések 
megválaszolása egészében vagy részben nem tartozik a szakismereteinek körébe, illetve, hogy a feladata 
teljesítésében fontos ok akadályozza. Így különösen, ha tevékenysége ellátásának vagy a részvizsgálatok 
elvégzésének feltételei nincsenek meg [2/1988. (V. 19.) IM rendelet 27. § (1)]. A felmentésrol a kirendelo 
perbíróság vagy megkeresett bíróság dönt. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, de a felek az eljárást 
befejezo határozat elleni fellebbezésben a döntéssel szemben eljárási kifogást terjeszthetnek elo. 

180. § (1) A megidézett szakérto meghallgatása elott meg kell állapítani személyazonosságát, továbbá azt, hogy a 
felekkel milyen viszonyban van, és hogy nem áll-e fenn reá kizáró ok; a szakértot figyelmeztetni kell a hamis 
véleményadás következményeire is. A bíróság a szakértot a vélemény írásbeli eloterjesztésére megidézése nélkül 
kirendeléskor is utasíthatja. 

(2) Ezután a bíróság ismerteti a szakérto elott azokat a kérdéseket, amelyekre véleményt kell nyilvánítania. 
(3) A szakértohöz egyes kérdések feltevését a felek is indítványozhatják. 

A törvény alapján a szakvéleményadásra - a kirendeléstol függoen - szóban vagy írásban kerülhet sor. A bírói 
gyakorlat az írásban eloterjesztett szakvéleményt részesíti elonyben. A véleményadás szóbeli módja kizárólag 
akkor célszeru, ha felteheto, hogy a szakérto a feltett kérdésekre az iratok tanulmányozása és szakértoi 
vizsgálat nélkül a tárgyaláson nyomban véleményt tud nyilvánítani. Amennyiben a bíróság a kirendelo 
végzésben a szakértot szóbeli véleményadásra kötelezte, a tárgyalásra meg kell idéznie és szakértoként kell 
meghallgatnia. A tárgyaláson - a tanú meghallgatás szabályai szerint - a bíróságnak eloször a szakérto 
személyazonosságát kell megállapítania, majd személyi adatainak rögzítése után tisztáznia kell a felekhez és 
az ügyhöz való viszonyát. A bíróságnak a szakértot figyelmeztetnie kell a hamis szakvéleményadással járó 
jogkövetkezményekre is. A szakérto ezután köteles válaszolni a bíróság által feltett szakkérdésekre, majd a 
felek indítványozhatják a további kérések feltételét, vagy a bíróság döntése alapján közvetlenül intézhetnek 
kérdéseket a szakértohöz. 
A kirendelo határozatnak - a szóban eloterjesztendo szakvélemény esetén is - tartalmaznia kell a feladat 
teljesítéséhez szükséges adatokat, a szakérto részére átadandó iratok, tárgyak megjelölését, ezek 
visszaszolgáltatására, kezelésére vonatkozó rendelkezést vagy azt, hogy ezeket hol tekintheti meg. A 
bíróságnak meg kell határoznia azokat a szakkérdéseket, amelyekre a szakértonek választ kell adnia, a 
szakvélemény eloterjesztésre megszabott határidot, annak módjára vonatkozó rendelkezést és az esetleges 
soronkívüliségre való utalást [2/1988. (V. 19.) IM rendelet 24. §]. A felek és a per egyéb résztvevoi 
indítványozhatják a szükséges kérdések feltevését. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha nem teszi 
lehetové a felek részére a kérdések feltevését, vagy a feltett kérdéseket kello indokolás nélkül nem továbbítja a 
szakértohöz (BH1988. 198.). 
A szakértot a megalapozott szakvélemény elkészítése érdekében megilleti a tárgyalásokon való részvételi és 
kérdezési jog. A felek meghallgatása és a bizonyítási eljárás alatt jelen lehet. Közvetlenül tehet fel kérdéseket 
a feleknek, a per egyéb résztvevoinek és a tanúknak. Jogosult az iratok megtekintésére, emellett a bíróságtól, 
a felektol további adatok közlését, iratok, vizsgálati tárgyak rendelkezésre bocsátását kérheti. Megilleti a 
bizonyítási indítvány eloterjesztésének joga is, ha a megalapozott szakvélemény eloterjesztéséhez megítélése 
szerint pl. további vizsgálatok elvégzése indokolt, illetve más szakághoz tartozó szakkérdés elbírálásához 
további szakértot kell igénybe venni, vagy a kirendelo határozatban feltett kérdések körén túl kell terjeszkedni, 
mert a szakértoi vizsgálat alapján más vagy új tényeket tapasztalt. Jogosult és egyben köteles is a szükséges 
vizsgálatokat (személy, tárgy, okirat) a tudomány állásának és a korszeru szakmai ismereteinek, megfelelo 
eszközök, eljárások és módszerek felhasználásával a bíróság rendelkezése alapján a felek távollétében is 
elvégezni. 
BH2003. 389. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, ha a bíróság a fél részére nem teszi lehetové 
észrevétel megtételét a szakérto véleményére, kiegészíto véleményére. [Pp. 180. § (3) bek., 182. § (2) és (3) 
bek.]. 
BH1988. 198. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha - kello indoklás nélkül - a feleknek a szakértohöz 
intézni kívánt kérdéseit nem továbbítja, illetoleg ha nem teszi lehetové a felek részére azt, hogy a szakérto 
kiegészíto véleményére észrevételeket tegyenek, vagy hogy ezzel kapcsolatban a szakértohöz kérdéseket 
intézzenek [Pp. 180. § (3) bek., 182. § (2) és (3) bek.]. 

181. § (1) A szakértovel mindazokat az adatokat közölni kell, amelyekre feladatának teljesítése végett szüksége 
van. Evégbol a szakérto a per iratait megtekintheti; a tárgyaláson, ideértve a bizonyítási eljárást is, jelen lehet, a 



felekhez, a tanúkhoz és a többi szakértohöz közvetlenül kérdéseket intézhet, végül egyéb bizonyítást is 
indítványozhat, amennyiben ez feladatának teljesítéséhez szükséges. 

(2) A bíróság elrendelheti, hogy a szakérto a véleményadáshoz szükséges vizsgálatot a bíróság és esetleg a felek 
távollétében teljesítse. 

BH1986. 75. Nincs helye a kereset elutasításának amiatt, hogy felperes nem bocsátotta a szakérto 
rendelkezésére a szakvélemény elkészítéséhez szükséges adatokat [Pp. 181 § (1) bek.]. 
BH1981. 377. I. Hiányos adatközlés esetén a szakérto a szakvélemény eloterjesztésének késedelme miatt nem 
felelos [Pp. 181. § (1) bek.]. 

182. § (1) Ha a szakérto a véleményt nyomban nem terjesztheti elo, a bíróság a vélemény eloterjesztésére új 
határnapot tuz ki, vagy a szakértot arra utasítja, hogy véleményét meghatározott ido alatt írásban terjessze a bíróság 
elé. Az írásbeli szakvélemény bemutatásáról a feleket értesíteni kell. A bíróság a szakértot írásbeli véleményének 
kiegészítése vagy részletesebb kifejtése végett személyes megjelenésre is kötelezheti. 

(2) A szakértohöz a véleményre vonatkozólag ennek eloterjesztése után kérdéseket lehet intézni. 
(3) Ha a szakvélemény homályos, hiányos, önmagával vagy más szakérto véleményével, illetve a bizonyított 

tényekkel ellentétben állónak látszik, vagy helyességéhez egyébként nyomatékos kétség fér, a szakérto köteles a 
bíróság felhívására a szükséges felvilágosítást megadni. A fél erre irányuló indítványa alapján a bíróság más 
szakértot rendelhet ki. Ha a bíróság a bizonyítást hivatalból rendelte el [164. § (2) bek.], szükség szerint hivatalból 
jogosult új szakérto kirendelésére is. 

(4) Olyan szakkérdésekben, amelyek körében az igazságügyminiszter a felülvizsgálatra a 183. § értelmében 
valamely szakérto testületet, hatóságot vagy szervet jelölt ki, más szakérto véleményének beszerzése helyett a 
vélemény felülvizsgálatát kell elrendelni. 

A szakérto a kirendelésnek megfeleloen véleményét szóban vagy írásban, az eloterjesztésre megszabott 
határido alatt köteles eloterjeszteni. A szakvéleménynek tartalmaznia kell a vizsgálat tárgyára, a vizsgálati 
eljárásra és az eszközökre vonatkozó részletes adatokat. Ki kell terjednie a vizsgálat módszerére, a szakmai 
ténymegállapításokra, az ezekbol levont következtetésekre, utalva a bizonyosságra vagy a valószínuség fokára 
és a feltett kérdésekre adott válaszokra (vélemény). A véleménynél a szakértonek értékelnie kell az esetleg 
korábban lefolytatott vizsgálat adatait és megállapításait. Közölnie kell a bírósággal azokat a 
részeredményeket is, melyek alapján a következtetéseket kialakította. Ha a vizsgálatban több szakérto vett 
részt, a véleménynek tartalmaznia kell azt is, hogy melyik szakérto milyen vizsgálatot végzett. 
Együttes vélemény terjesztheto elo, ha több szakérto azonos véleményre jut. Több szakághoz tartozó 
szakkérdésben a szakértok véleményüket egyesíthetik. A szakérto egyesített vélemény eloterjesztése esetén is 
jogosult eltéro vélemény eloterjesztésére [2/1988. (V. 19.) IM rendelet 34. §]. 
A szakvélemény szóbeli eloterjesztése esetén a tárgyaláson a szakértonek lehetoséget kell adni arra, hogy 
véleményét összefüggoen adja elo. Ismertetnie kell azokat az általa értékelt adatokat és tényeket is, melyekbol 
a vélemény ellenorizheto. A vélemény eloterjesztése után a bíróság és a felek kérdéseket tehetnek fel a 
szakértohöz, de a szakértot is megilleti az a jog, hogy a felek és a per egyéb résztvevoihez közvetlenül 
kérdéseket tegyen fel. Ha a szóbeli véleményadásra kötelezett szakérto véleményét a tárgyaláson nyomban 
nem tudja eloterjeszteni, mert ahhoz pl. vizsgálat elvégzése, vagy irattanulmányozás szükséges, a bíróság 
választása szerint a szakvélemény eloterjesztésére új tárgyalási napot tuz ki, vagy kötelezi, hogy megszabott 
határido alatt a szakvéleményt írásban terjessze elo. 
A bíróság az írásban eloterjesztett szakvélemény beérkezésérol a feleket és a per egyéb résztvevoit értesíti 
azzal a felhívással, hogy a véleményre észrevételt tehetnek. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, és az 
ítélet hatályon kívül helyezését eredményezheti, ha a bíróság megfelelo határido kituzésével nem ad a feleknek 
lehetoséget arra, hogy a szakvéleménnyel kapcsolatban észrevételeket tegyenek (BH1993. 640., BH1985. 
202., BH1980. 305.). A bíróság hivatalból vagy a felek észrevétele alapján felhívhatja a szakértot a vélemény 
részletesebb kifejtésére, bizonyos kérdések tisztázására, vagy kiegészítésére (BH1977. 172.). Eljárási 
szabálysértés, ha a bíróság - kello indokolás nélkül - a feleknek a szakértohöz intézni kívánt kérdéseit nem 
továbbítja (BH1988. 198.). A szakérto a felhívásnak - a bíróság rendelkezésétol függoen - írásban, vagy a 
tárgyaláson személyes megjelenés kötelezettsége mellett, szóban köteles eleget tenni. 
A tárgyaláson a meghallgatás után a felek kérdéseket tehetnek fel a szakértonek. Ezért lényeges eljárási 
szabálysértés minosül, ha a bíróság a szakértoi vélemény alapján úgy hoz döntést, hogy nem biztosítja a fél 
kérdésfeltevési jogának gyakorlását (BH1993. 640., BH1990. 150., BH1988. 198.). 
A szakvélemény mint a bizonyítási eszközök egyik fajtája eleve nem köti a bíróságot, ezért a bíróság a 
szakértoi bizonyítás körében is köteles vizsgálni, hogy a perben kirendelt szakérto véleménye mennyiben 
meggyozo és megalapozott. A szakvélemény hiányosságait - homályos, hiányos, önmagával, egyéb 



bizonyítékkal ellentétben állónak látszó, vagy helyességéhez egyébként nyomatékos kétség fér - a törvényben 
és a Legfelsobb Bíróság BKT-PKT-GKT 1/1981. számú állásfoglalásában eloírt sorrendben kell orvosolni. 
Ennek megfeleloen a szakvélemény fogyatékosságainak megszüntetését elsosorban a szakvélemény 
kiegészítésének elrendelésével, illetve a szakérto meghallgatásával kell megkísérelni. Így pl. ha a szemlén 
megállapítottak ellentétesek a szakérto véleményével, az ellentéteket elsosorban a szakérto meghallgatása 
útján kell tisztázni (BH1983. 250.). Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha hiányos szakértoi vélemény 
kiegészítésének elrendelése helyett a kereset érdemében dönt (BH1979. 225.). A személyállapotra vonatkozó 
perekben, ahol a bíróság az általa szükségesnek tartott bizonyítást hivatalból rendelheti el, a szakvélemény 
kiegészítése iránt is hivatalból kell intézkednie. A gondnokság alá helyezés iránt indult perben a bíróságnak 
hivatalból kell vizsgálnia a szakértoi vélemény megalapozottságát (BH1978. 527.). Ha a beszerzett 
elmeszakértoi vélemény hiányos, a szakértot a vélemény kiegészítésére kell felhívni (BH1979. 293.). 
Származás megállapítása iránti perben, ha a vérvizsgálat eredményével szemben kétség merül fel, a 
vérvizsgálat megismétlését kell elrendelni (BH1975. 273.). 
Az új szakérto kirendelését a § 2000. január 1. napja elott hatályos rendelkezése abban az esetben teszi 
lehetové, ha a szakvélemény fogyatékossága a szakérto meghallgatásával, a szakvélemény kiegészítésével sem 
orvosolható. A hatályos törvényi szabály azonban (melyet a hatálybalépéskor folyamatban lévo azon 
ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben 2000. január 1. elott szakérto kirendelésére nem került sor) a "ha 
pedig ez nem vezet eredményre" kitételt mellozve csak arról rendelkezik, hogy a bíróság a fél kérelmére 
rendelhet ki más szakértot, hivatalból pedig akkor, ha a szakérto kirendelésére is hivatalból volt jogosult. Az 
idézett szövegrész mellozésébol azonban - a Pp. 3. § (4) bekezdésében és 163. §-ában foglaltakra figyelemmel 
- nem az következik, hogy ha a fél azt kéri, a bíróság köteles más szakérto kirendelésére, hanem az, hogy a 
bizonyító fél joga eldönteni: az ellentmondásos szakvélemény helyett újabb szakérto kirendelésére irányuló 
kérelemmel megkísérli-e az adott szakkérdés egyértelmu tisztázását, vagy sem. A bíróság ezért nem csak 
abban az esetben nem rendelhet ki újabb szakértot, ha a fél azt nem kéri, de akkor sem, ha a fél olyan 
szakvéleményt követoen kéri új szakérto kirendelését, amely hiányosságot, ellentmondást - annak kiegészítése 
folytán - nem tartalmaz. 
Amennyiben a szakérto véleménye a korábban eljárt szakérto véleményétol lényegesen eltér, a bíróságnak az 
ellentétek feloldását a szakértok együttes meghallgatásával kell megkísérelnie. A lényeges eltérés 
feloldásának elmulasztása az ítéletet megalapozatlanná teszi (BH1996. 196.). 
Ha a szakértok meghallgatása nem vezet eredményre, a bíróságnak a szakvélemények felülvizsgálatát kell 
elrendelnie (BH1989. 202., BH1989. 23., BH1981. 479., BH1980. 491., BH1978. 356.). Az ellentmondó 
szakértoi vélemények származás megállapítása iránti perekben a Pp. 206. § (1) bekezdése szerinti 
mérlegeléssel nem bírálhatók el, mert a szabad mérlegelési jog nem alkalmazható azokban a jogvitákban, 
amelyek megítéléséhez különleges szakértelemre van szükség és azzal a bíróság nem rendelkezik (BH1993. 
683.). 
Meghatározott szakkérdések esetén a bíróságnak más szakérto kirendelése helyett az ellentmondásos 
szakvélemény felülvizsgálatát kell elrendelnie. A Legfelsobb Bíróság már idézett BKT-PKT-GKT 1/1981. 
számú állásfoglalása III. pontjában foglaltak, és az ehhez igazodó bírói gyakorlat szerint az ellentmondásos 
szakvélemény felülvizsgálatára csak kivételes esetekben kerülhet sor. A szakvélemény felülvizsgálatát a 
bíróság akkor rendeli el, ha annak fogyatékosságait sem a szakértoi vélemény kiegészítésével, illetve a 
szakérto meghallgatásával, sem más szakérto alkalmazásával nem lehet megszüntetni. Ennek megfeleloen - a 
kivételes esetektol eltekintve - a felülvizsgálat kötelezo elrendelésének feltétele a két egymásnak ellentmondó 
szakvélemény léte. A bírói gyakorlatban azonban ezzel ellentétes vélemény is van (BH1986. 299.). 
A szakértoi vélemények felülvizsgálatát végzo testületek és szervek felsorolását az 53/1993. (IV. 2.) Korm. 
rendelet 7. §-a tartalmazza. A felülvizsgálati véleményadásra a bíróság - szakkérdéstol függoen - a 
véleményadásra kijelölt szervet keresi meg. 
BH2003. 503. A bíróság a származás megállapítása iránti perben is csak a per eldöntéséhez szükséges tények 
megállapítása iránt rendel el bizonyítást. A per adataival összhangban álló, megfelelo eloírások szerint 
elvégzett, aggálytalan szakértoi vélemény kiegészítésének vagy felülvéleményezésének a mellozése eljárási 
szabálysértést nem valósít meg. [Csjt. 38. § (2) bek., Pp. 163. § (1) bek., 182. § (3) és (4) bek., 206. § (1) 
bek.]. 
BH2003. 389. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, ha a bíróság a fél részére nem teszi lehetové 
észrevétel megtételét a szakérto véleményére, kiegészíto véleményére. [Pp. 180. § (3) bek., 182. § (2) és (3) 
bek.]. 
BH2002. 15. II. Az írásszakértoi vélemények közti ellentétek feloldásánál követendo eljárás [Pp. 182. § (3) 
bek., 206. § (1) bek.]. 



BH2000. 208. A bíróság nincs elzárva attól, hogy a bizonyítékoknak a maguk összességében történo 
értékelése során a szakértoi véleményt mellozze, ezt azonban csak a perben feltárt kétségtelen tényekre 
alapozva teheti meg [Pp. 182. § (3) bek., 206. § (1) bek., 275/A. § (2) bek.]. 
BH1999. 405. Külföldi károsult gépkocsijában jelentkezett kár összegének megállapítása és a marasztalás 
módja [Ptk. 355. § (4) bek., 231. § (1) bek., 292. § (1) bek., 58/1991. (IV. 13.) Korm. r. 1. § (3) bek., Pp. 182. 
§]. 
BH1999. 365. Eltéro szakértoi vélemények értékelése biztosítási jogvitában [Ptk. 536. § (1) bek., 548. §, 553. 
§ (1) bek., Otthon Biztosítási Szabályzat 4.1.1 pont, Pp. 164. §, 177. § (1) bek., 182. § (3) bek.]. 
BH1999. 202. Birtokháborításhoz kapcsolódó kártérítési felelosség körében a kártérítés módjának 
meghatározása [Ptk. 188. §, 339. § (1) bek. 355. §, 359. § (1) bek., Pp. 182. § (3) bek., 213. § (3) bek.]. 
BH1999. 132. A szakérto - ellenorzo szakérto - más szakérto fogalmi elhatárolása. Lényeges eljárási szabályt 
sért a bíróság, ha a szakértoi vélemények közötti lényeges ellentmondások ellenére - az azok feloldására 
irányuló bizonyítási indítványt mellozve - azok tisztázása nélkül hoz érdemi határozatot [Pp. 177. § (5) bek., 
182. § (3)-(4) bek., 187. §, Ptk. 241. §, 302. § b) pont, 303. § (2) bek. c) pont, (3) bek.] 
BH1998. 534. II. A szakvélemény más szakvéleménnyel való ellenorzésének indítványozása önmagában nem 
lehet további szakérto kirendelésének alapja [Pp. 177. § (1) bek., 182. § (3) bek.]. 
BH1998. 378. II. A szakértoi vélemények között mutatkozó lényeges eltérés feloldásának elmulasztása az 
ítélet megalapozatlanságát eredményezi [Pp. 182. § (3) és (4) bek.]. 
BH1998. 272. Szomszédjogi perben a szakértoi bizonyítás jelentosége [Ptk. 100. §, 339. § (1) bek., Pp. 182. 
§]. 
BH1997. 562. A mozgáskorlátozottság tekintetében az Országos Orvosszakértoi Intézet által adott 
szakvéleménnyel kapcsolatban a bíróság orvos szakértoi bizonyítást rendelhet el [179/1993. (XII. 29.) Korm. 
r. 1. § (3) bek. és 15. § (2) bek., Pp. 6. § (1) bek., 177. §, 182. §, 275/A. §, 339. § (1) bek.]. 
BH1996. 196. II. A szakértoi vélemények között mutatkozó lényeges eltérés feloldásának elmulasztása az 
ítéletet megalapozatlanná teszi [Pp. 177. § (1) bek., 182. § (3) bek.]. 
BH1996. 102. A gyermekelhelyezési perben a pszichológus szakérto véleménye nem szorul kiegészítésre, ha 
az az elhelyezés szempontjából releváns körülményekre egyértelmu választ ad [Pp. 182. § (3) bek.]. 
BH1996. 56. Ha jogszabály eloírása szerint a vállalkozó a javítási munkát - pl. annak a vagyonbiztonságot 
veszélyezteto volta miatt - a megrendelo utasítása ellenére nem végezheti el, a hibák okaira és terjedelmére 
vonatkozó további szakértoi vizsgálatok elrendelésének hiánya vagy a kihallgatni kért tanúk mellozése nem 
tekintheto ügydönto eljárási szabálysértésnek, ezért a felülvizsgálati eljárás keretében új eljárás az ügyben e 
címen nem rendelheto el [Pp. 164. §, 178. § (2) bek., 182. §, 275/A. § (1) bek. Ptk. 392. § (2)-(4) bek.]. 
BH1996. 40. II. Gyermekelhelyezési perben a bizonyítási eljárás - pedagógus meghallgatása, szakértoi 
vélemény pontosítása, kiegészítése - lefolytatásának szempontjai [Pp. 182. § (3) bek.]. 
BH1995. 604. A KSH termékbesorolásának értékelése adóügyben [1989. évi XL. tv. 6. § (2) bek., Pp. 182. § 
(2)-(3) bek.]. 
BH1995. 463. Házastársak építoközösségi tagságának kizárással történo megszunésével kapcsolatos jogvita 
elbírálásának szempontjai [Ptk. 337. § (1) bek., 344. § (1) bek., 478. § (2) bek., 578/D. § (2) bek., Pp. 9. § (2) 
bek., 182. § (3) bek., 206. § (1) bek., 253. § (3) bek.]. 
BH1995. 158. Tartási szerzodés semmisségének megállapítása [Ptk. 200. § (2) bek., 201. § (2) bek., 237. § (1) 
bek., 586. § (1) bek., Pp. 24. §, 182. §]. 
BH1993. 640. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha döntését a szakértoi véleménynek a tárgyaláson 
történt olyan kiegészítésére alapozza, amellyel kapcsolatban a felperes - mivel a tárgyaláson nem jelent meg, 
és a tárgyalás távollétében való megtartását kérte - nem intézhetett kérdéseket a szakértohöz [Pp. 182. § (2) 
bek.]. 
BH1993. 506. A szakértoi vélemény kiegészítésének, más szakérto kirendelésének mellozése miatt 
eloterjesztett felülvizsgálati kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 182. § (3) bek., 275. § (2) bek., 275/A. § 
(1) bek.]. 
BH1990. 362. A munkaügyi bíróságot az egészségügyi szervnek a munkaköri alkalmasság kérdésében adott 
orvosi szakvéleménye nem köti. Az e véleményen alapuló munkáltatói intézkedés (felmondás, munkaszerzodés 
módosítása stb.) ellen indított munkaügyi vitában helye lehet orvosszakérto kirendelésének. Az egészségügyi 
szerv véleményén alapuló munkaszerzodés-módosítás miatt bekövetkezett keresetveszteségért azonban a 
munkáltató nem teheto felelossé [1967. évi II. törvény. 24. § (1) bek., Pp. 6. § (1) bek., 182. § (4) bek., 4/1981. 
(III. 31.) EüM r. 20. § (2) bek., 22/1979. (Eü. K. 15.) EüM ut. 1. § (1) bek.]. 



BH1990. 150. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, ha a bíróság nem ad módot az alperesnek arra, 
hogy a felemelt keresettel kapcsolatban nyilatkozatot tegyen, illetve a szakértohöz kérdést intézzen [Pp. 139. 
§, 146. § (4) bek., 182. § (2) bek.]. 
BH1989. 202. Az ido múlása nem teszi lehetetlenné s ezért feleslegessé az egymásnak ellentmondó 
szakvélemények felülvizsgálatát [Pp 182. § (4) bek., 2/1988. (V. 19.) IM sz. r. 21. § (1)-(2) bek., BKT-PKT-
GKT. 1/1981. sz.]. 
BH1989. 23. Ha azonos természetu hibák miatt folyamatban levo perekben a szakértok eltéro véleményt 
terjesztenek elo, akkor a bíróság köteles gondoskodni az ellentmondások feloldásáról és evégbol a bizonyítást 
le kell folytatni [Pp. 182. § (3) és (4) bek.]. 
BH1988. 249. Az üzemi balesetet szenvedett dolgozó öngyilkossága és a baleset közötti összefüggés 
vizsgálatánál irányadó körülmények [1967. évi II. törvény 62. §, Pp. 182. § (3) bek.]. 
BH1988. 198. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha - kello indoklás nélkül - a feleknek a szakértohöz 
intézni kívánt kérdéseit nem továbbítja, illetoleg ha nem teszi lehetové a felek részére azt, hogy a szakérto 
kiegészíto véleményére észrevételeket tegyenek, vagy hogy ezzel kapcsolatban a szakértohöz kérdéseket 
intézzenek [Pp. 180. § (3) bek., 182. § (2) és (3) bek.]. 
BH1987. 14. Az ún. orvosi muhiba miatt érvényesített kártérítési igény elbírálása során irányadó szempontok 
[Ptk. 348. § (1) bek., 1972. évi II. tv. 43. § (1) és (2) bek., Pp. 182. § (3) és (4) bek.]. 
BH1986. 299. Ha a szakérto véleményének helyességéhez nyomatékos kétség fér, és a szakérto 
meghallgatásával a kétség nem oszlatható el, más szakérto véleményének beszerzése helyett a vélemény 
felülvizsgálatát kell elrendelni, amennyiben olyan szakkérdésrol van szó, amelynek körében az 
igazságügyminiszter valamely szakérto testületet, hatóságot vagy szervet jelölt ki. Mezogazdasági 
szakkérdésben a szakértoi vélemény felülvizsgálatát ellátó testület az Igazságügyi Mezogazdasági Szakértoi 
Bizottság [Pp. 182. § (3)-(4) bek., 4/1976. (III. 4.) MT sz. r. 11. § (1) bek. d) pont, 6/1975. (MÉM Ért. 18.) 
MÉM-IM sz. ut. 1-2. pont]. 
BH1985. 202. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha nem indokolja meg azt, hogy ítéletének 
meghozatala elott miért nem biztosított lehetoséget az érdekelt fél szakvéleménnyel kapcsolatos 
észrevételeinek a szakértovel való megvitatására [Pp. 182. §, 221. § (1) bek.]. 
BH1984. 427. Irányadó szempontok a nem vagyoni kárpótlásra jogosultság elbírálásánál [1967. évi II. 
törvény 62. §, Pp. 182. § (3) bek., 16. sz. Irányelv.]. 
BH1983. 250. III. Ha a szemlén megállapítottak ellentétesek a szakérto véleményével, az ellentéteket 
elsosorban a szakérto meghallgatása utján kell tisztázni [Pp. 115. § (1) bek., 117. §, 182. § (3) és (4) bek., 
188. § (1) bek., 123/1973. (IK. 1974. 1.) IM sz. ut. (BÜSZ) 6. § (9) bek., GKT 107/1973. sz.]. 
BH1982. 297. Hibás teljesítésbol eredo kár megtérítése iránt folyamatba tett perben éppúgy módot kell 
nyújtani a felróhatóság hiányának bizonyítására, mint a szerzodésen kívüli károkozás címén támasztott 
követelés esetében [Ptk. 310. és 339. §, Pp. 182. § (3) bek.]. 
BH1981. 479. I. Ha a perújítás során eljárt szakérto véleménye eltér az alapperben eljárt szakérto 
véleményétol, a munkaügyi bíróságnak a szakvélemények közötti ellentmondás feloldását a szakértok újbóli 
meghallgatásával meg kell kísérelnie és ennek eredménytelensége esetén más szakértot kell véleményadásra 
felhívnia [Pp. 1. §, 3. § (1) bek., 164. § (2) bek., 182. § (3) bek., 260. § (1) bek. a) pont, 268., 269. §]. 
BH1981. 421. Számos lakás hibája miatt folyamatba tett szavatossági perben a hibák okát és hatását nem 
lehet néhány lakásban végzett szakértoi bizonyítás eredménye alapján valamennyi lakásra vonatkozóan 
megállapítani, hanem minden hibát önállóan lakásonként kell vizsgálni. [Pp. 163. §, 182. § (3) bek.]. 
BH1980. 491. A munkaügyi bíróság a foglalkozási betegség fennállásának megállapítása kérdésében nincs 
kötve a bizonyítás meghatározott módjához és szabadon felhasználhat minden bizonyítékot. A perben 
rendelkezésre álló orvosszakértoi vélemények közötti ellentét esetén a bíróságnak el kell rendelnie a 
vélemények felülvizsgálatát és erre az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottságát kell 
felkérnie [Pp. 6. §, 182. § (3) - (4) bek., 2/1964. (IV. 3.) MüM sz. r. 1. § (2) bek.]. 
BH1980. 305. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, ha a bíróság a szakvélemény érdemi 
észrevételezésére, illetve a véleményre vonatkozó kérdések feltevésére nem ad megfelelo határidot [Pp. 182. § 
(2) bek.]. 
BH1980. 138. A bíróság szakértoi bizonyítás körében is köteles vizsgálni, hogy a szakérto véleménye 
meggyozo és megalapozott-e. A szabad mérlegelési jog azonban nem terjed odáig, hogy a bíróság a 
jogszabály rendelkezéseit figyelmen kívül hagyja [Pp. 177. § (1) bek., 182. § (3) bek.]. 
BH1980. 38. Ha a fél a szakérto véleményére olyan észrevételeket tett, amelyek alkalmasnak látszanak a 
szakérto véleményének megcáfolására, a munkaügyi bíróságnak a szakértot személyesen meg kell hallgatnia 
vagy fel kell hívnia az írásbeli véleményének kiegészítésére [Pp. 182. §]. 



BH1979. 293. A gondnokság alá helyezés iránt indult perben csak a tényállás minden oldalú tisztázása után 
lehet állást foglalni abban a kérdésben, hogy a gondnokság alá helyezés feltételei fennállanak-e. Ha a 
beszerzett elmeszakértoi vélemény hiányos, a bíróságnak fel kell hívnia a szakértot véleményének 
kiegészítésére [Pp. 3. §, 164. § (2) bek., 182. § (3) bek., Ptk. 16. § (2) bek.]. 
BH1979. 225. Eljárási szabály lényeges megsértésének minosül, ha a bíróság hiányos szakértoi vélemény 
alapján a kereset érdemében dönt ahelyett, hogy a szakvélemény kiegészítését rendelné el [Pp. 182. § (3) 
bek.]. 
BH1978. 527. A bíróságnak hivatalból kell vizsgálnia, hogy a gondnokság alá helyezés iránt indult perben 
adott szakértoi vélemény kelloen megalapozott-e. A nem kelloen meggyozo adatokat szolgáltató szakvélemény 
kiegészítésére, ennek eredménytelensége esetén más szakérto kijelölésére kerülhet sor [Pp. 182. § (3) bek., 
9/1965. (VIII. 23.) IM sz. r. 43. §, Ptk. 16. § (2) bek.]. 
BH1978. 380. II. A kisajátított ingatlan forgalmi értékének megállapításánál a bíróság csak akkor tudja 
ellenorizni és mérlegelni a szakértoi véleményt, ha az összehasonlítás céljából figyelembe vett ingatlanok 
jellemzo tulajdonságait is ismeri [Ptk. 172. §, 1976. évi 24. sz. tvr. 10. § (1) bek., Pp. 182. §]. 
BH1978. 358. II A baleset üzemi jellegének megállapítása kérdésében a bíróság nincs kötve a bizonyítás 
meghatározott módjához és szabadon felhasználhat bármely bizonyítékot, amely a tényállás kiderítésére 
alkalmas [Pp. 6. § (1) bek., 182. § (4) bek.; 17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 256. § (1) bek. c) pont]. 
BH1978. 356. II. Ha a dolgozó foglalkozási betegségének fennállása kérdésében ellentétes orvosi 
szakvélemények állnak rendelkezésre, a bíróságnak el kell rendelnie a vélemények felülvizsgálatát [Pp. 182. § 
(4) bek.]. 
BH1978. 243. II. Törekedni kell arra, hogy azonos területen történt kisajátítás esetében a volt tulajdonosok 
arányos kártalanításban részesüljenek. [Ptk. 172. §, 1976. évi 24. sz. tvr. 8-10., 16. §, 33/1976. (IX. 5.) MT sz. 
r. 13., 17. §, Pp. 3., 182. §]. 
BH1978. 125. A bíróság a szakértoi véleményt szabadon mérlegeli, e mérlegelésnél azonban a szakértoi 
véleménnyel szemben csak megalapozott és ellenorizheto másik szakértoi véleményt vagy megalapozott és 
ellenorizheto adatokat lehet figyelembe venni (Pp. 182. § (3) bek.]. 
BH1977. 211. Más ügyben beszerzett és a bíróság által nem ismertetett szakvéleménynek az érdemi döntés 
alapjául való felhasználása olyan súlyos eljárási szabálysértés, amely a határozat hatályon kívül helyezését és 
újabb tárgyalás elrendelését idézheti elo [Pp. 177. § (1) bek., 182. § (2) bek.]. 
BH1977. 172. II. Ha a munkaügyi bíróság a szakértoi vélemény egyes megállapításaival nem ért egyet, a 
szakértot fel kell hívnia véleménye kiegészítésére, és ennek részletesebb kifejtése végett személyes 
megjelenésre is kötelezheti (Pp. 182. §). 

183. § Az igazságügyminiszter rendelettel kötelezové teheti vagy megengedheti, hogy a bíróság meghatározott 
körbe tartozó szakkérdésekre szakértoként vélemény nyilvánítása végett vagy az általa kirendelt szakérto 
véleményének felülvizsgálása végett a rendeletben kijelölt szakérto testületet vagy hatóságot, illetoleg szervet 
keresse meg. Az igazságügyminiszter az eljárást erre az esetre a szakértokre vonatkozó rendelkezésektol eltéroen 
szabályozhatja. 

A §-ban adott felhatalmazás alapján a 2/1988. (V. 19.) IM rendelet III. számú mellékletének A) pontja 
tartalmazza azokat a szakkérdéseket és a véleményadásra kijelölt szerveket, melyeket a bíróság a 
szakvéleményadásra - a szakérto kirendelése helyett - köteles megkeresni. A B) pont sorolja fel az adott 
szakkérdésben véleményadásra elsosorban megkeresendo szerveket. 
BH1993. 619. Származási perben a bizonyítékok mérlegelésének szempontjai [Pp. 177. § (2) bek., 183. §, 
275/A. § (2) bek., 2/1988. (V. 19.) IM r. 10. § (1) bek., 4/1976. (III. 4.) MT r. II. § (1) bek. b) pont]. 
BH1978. 283. II. A vértulajdonság vizsgálatra vonatkozó eltéro orvosszakértoi vélemények esetén szükséges 
az ETT Igazságügyi Bizottsága felülvéleményezésének a beszerzése [Pp. 183. §, 2/1976. (III. 15.) IM sz. r. 17. 
§ (2) bek.]. 

Tolmács 

184. § (1) Ha a perben meghallgatandó személy magyarul nem beszél, és az általa használt nyelvben az eljáró 
bíróságnak nincs kello jártassága, a meghallgatásnál tolmácsot kell alkalmazni. 

(2) Tolmácsot kell alkalmazni akkor is, ha a süket vagy néma személy meghallgatása írásbeli érintkezés útján nem 
lehetséges. 

(3) A tolmácsra a törvénynek a szakértokre vonatkozó rendelkezéseit kell megfeleloen alkalmazni. 
A bírósági eljárás hivatalos nyelve a magyar. A bíróságnak azonban a Pp. 8. §-ban foglalt alapelv alapján az 
eljárásban biztosítania kell a felek és a per egyéb résztvevoi számára - szóban és írásban - anyanyelvük 



használatának jogát. A tolmács, a bíróság számára lehetové teszi az idegen nyelvu, magyarul nem beszélo 
személy meghallgatását. 
A bíróság jeltolmácsot alkalmaz, ha olyan személyt kell szóban meghallgatnia, aki kizárólag nem 
közhasználatú jelekkel képes kifejezni önmagát (süket, néma). 
Az írásbeli beadványok, okiratok fordítását a fordító végzi. 
Nincs szükség tolmács, jeltolmács, fordító alkalmazására, ha akár az eljáró tanács egyik tagja kello 
jártassággal rendelkezik a fél vagy a tanú által használt idegen nyelvben vagy jelbeszédben. Amennyiben az 
eljáró bíróság valamely dolgozója képes a tolmácsolással kapcsolatos feladatok ellátására, a 123/1973. (IK. 
1974. 1.) IM utasítás 5. §-a alapján tolmácsként alkalmazható, de javára díjazás nem számítható fel. 
A szakfordítókra és tolmácsokra vonatkozó szabályokat a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet és a végrehajtásra 
kiadott 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet - tartalmazza. A rendelet hatálya kiterjed a munkaviszony keretében - pl. 
Országos Fordító és Fordításhitelesíto Iroda - foglalkoztatott szakfordítókra és tolmácsokra, valamint a 
munkaviszonyon kívül ilyen tevékenységet végzo személyekre. Munkaviszonyon kívül fordítást, tolmácsolást 
csak az végezhet, aki szakfordítói, illetve tolmácsigazolvánnyal rendelkezik. Az igazolvány kiállítása és az 
igazolvánnyal rendelkezo személyekrol való nyilvántartás vezetése a lakóhely szerint illetékes jegyzo 
hatáskörébe tartozik. 
Ha budapesti székhelyu bíróságok elott merül fel a tolmács alkalmazásának szükségessége, az OFFI-t kell 
kirendelni. Amennyiben a kirendelt szervnek a szükséges nyelven jártas tolmácsa nincs, a bíróság székhelye 
szerint illetékes önkormányzat jegyzojénél nyilvántartott tolmácsot rendeli ki. Ennek hiányában a bíróságnak 
a szükséges nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni (alkalmi tolmács). 
A nem budapesti székhelyu bíróságoknak a székhelye szerinti önkormányzatnál vezetett nyilvántartásban 
feltüntetett személyt, ennek hiányában pedig alkalmi tolmácsot kell alkalmaznia. Ha a fordítás, illetve a 
tolmácsolás így sem biztosítható, a bíróság a feladat ellátására az OFFI-t keresi meg, amely a megkeresésnek 
köteles eleget tenni. 
Hiteles fordítást, fordítás hitelesítést és idegen nyelvu hiteles másolatot csak az OFFI készíthet [24/1986. (VI. 
26.) MT rendelet 5. §]. Ez a feladatkör azonban nem érinti a külképviseletek külön jogszabályban vagy 
nemzetközi szerzodésben, továbbá a közjegyzoknek az 1991. XLI. törvényben meghatározott hatáskörét. 

Kényszeríto eszközök tanúkkal és szakértokkel szemben 

185. § (1) Az eljáró bíróság 
a) azt a tanút, illetve szakértot, aki szabályszeru idézés (kirendelés) ellenére nem jelent meg, és elmaradását alapos 

okkal elozetesen ki nem mentette, vagy engedély nélkül eltávozott, 
b) azt a tanút, aki a vallomástételt, illetve a közremuködést, továbbá azt a szakértot, aki a véleménynyilvánítást az 

ok eloadása nélkül vagy a bíróság jogeros határozata ellenére, a következményekre történt figyelmeztetés után 
megtagadja, 

c) azt a szakértot, aki a véleménynyilvánítással alapos ok nélkül késlekedik, illetve a véleménynyilvánításának 
várható késedelmérol a részére nyitva álló határido lejártát megelozoen a bíróságot nem értesíti, 
az okozott költségek megtérítésére kötelezi, s egyben pénzbírsággal sújthatja. A bíróság egyúttal elrendelheti a meg 
nem jelent (eltávozott) tanú vagy szakérto elovezetését is. 

(2) Ha a tanú vagy a szakérto az elmaradását (eltávozását) az (1) bekezdésben említett intézkedések alkalmazása 
után alapos okkal kimenti, a vele szemben tett intézkedéseket hatályon kívül kell helyezni. A bíróság a tett 
intézkedést akkor is hatályon kívül helyezheti, ha a megtagadást követoen a tanú vallomást tesz, illetoleg a szakérto a 
feladatát teljesíti. 

(3) Az (1) bekezdés alapján hozott határozat ellen, továbbá az olyan határozat ellen, amely az (1) bekezdés alapján 
hozott határozat hatályon kívül helyezése iránt eloterjesztett kérelmet elutasítja, a tanú, illetoleg a szakérto 
fellebbezéssel élhet. 

(4) Ha a fegyveres erok vagy a rendvédelmi szervek tagjával szemben kellene pénzbírságot alkalmazni, vagy ilyen 
személy elovezetését kellene elrendelni, a fegyelmi eljárás lefolytatása végett a bíróság a tanú, illetoleg a szakérto 
elöljárójához fordul. 

PK 184. szám 



Katonai büntetoeljárás alá tartozó személy elovezetése nem rendelheto el. A 
Pp. 185. §-a (4) bekezdésének megfelelo megkereséssel egyidejuleg az ilyen 
személy útbaindítását lehet kérni. 

A tanút megjelenési, vallomástételi és okirat-felmutatási kötelezettség terheli. A bíróság az okozott költségek 
megtérítésére kötelezi és pénzbírsággal sújthatja a tanút, ha kötelezettségét a törvényben meghatározott 
módon megszegi. 
A tanú megszegi a megjelenési kötelezettségét, ha a tárgyaláson nem jelenik meg vagy megjelenik ugyan, de a 
bíróság engedélye nélkül eltávozik. A tanú csak kihallgatása után és kizárólag a bíróság engedélyével 
távozhat el [Pp. 172. § (1)]. 
A meg nem jelenés miatt két együttes feltétel fennállása - szabályszeru idézés és alapos ok nélküli elozetes 
kimentés hiánya - esetén szabható ki a pénzbírság. E § alkalmazásában szabályszerunek akkor tekintheto az 
idézés, ha azt a tanú a kézbesítésre vonatkozó szabályok szerint átvette, és az idézés tartalmazza a Pp. 96. § 
(1)-(2) bekezdésében meghatározott adatokat. Nem szabályszeru az idézés, ha a kézbesítésre szabályszeruen 
nem került sor, illetoleg az idézés nem tartalmazza a megjelenéshez szükséges adatokat (pl. a felek neve, az 
ügy megjelölése, a tárgyalás helye, ideje) vagy a meg nem jelenés jogkövetkezményeire vonatkozó 
figyelmeztetést. A bíróság az alapos ok fennállásáról a körülményeket mérlegelve, belátása szerint határoz. 
Alapos oknak minosül pl. az orvosilag igazolt fekvobetegség, kiküldetés, tanulmányút, illetve a tárgyalási 
idoköz miatt már el nem halasztható fontos elfoglaltság. 
A vallomástételi kötelezettség megszegése miatt a tanú két esetben sújtható pénzbírsággal, ha 
- a vallomástételt a megtagadás okának közlése nélkül, a jogkövetkezményekre történt figyelmeztetés után 
tagadja meg 
- a következményekre való figyelmeztetés után annak ellenére tagadja meg a vallomástételt, hogy jogeros 
bírói határozat vallomásra kötelezte. 
Ha tehát a tanú a törvényben meghatározott vallomást kizáró, vagy megtagadásra alapot adó okra hivatkozik, 
kizárólag vallomásra kötelezo jogeros határozat alapján köteles a vallomástételre. Ugyanez vonatkozik arra 
az esetre is, ha a tanú egyéb - tehát nem a törvényben meghatározott - okra hivatkozással tagadja meg a 
vallomástételt. Ezért csak jogeros határozat és törvényi figyelmeztetés utáni vallomásmegtagadás esetén 
sújtható pénzbírsággal. 
Bírságolásnak van helye akkor is, ha a tanú az okirat-felmutatási kötelezettségét megszegi. Erre utal az (1) 
bekezdés b) pontjában írt közremuködés kifejezés. 
A szakértot megjelenési, véleményadási és ezzel összefüggésben vizsgálati kötelezettség terheli. A szakértoi 
kötelezettség megsértése esetén - a tanúval szembeni bírságolás törvényi feltételeivel egyezoen - a bíróság 
bírsággal sújthatja a szakértot. Meghaladóan pénzbírság szabható ki a szakértovel szemben akkor is, ha 
alapos ok nélkül késlekedik a véleménynyilvánítással. Alapos a késedelem, ha a véleményadáshoz további 
iratok, okirat áttanulmányozása, helyszín megfigyelése vagy vizsgálatok elvégzése szükséges, és emiatt a 
szakérto a várható késedelemrol, a véleménynyilvánításra megadott határidon belül értesíti a bíróságot. Ilyen 
esetben a bíróság a vélemény eloterjesztésére újabb határnapot tuz vagy a szakértot arra kötelezi, hogy a 
véleményt a bíróság által meghatározott határidon belül írásban terjessze elo (Pp. 182. §). Alapos azonban a 
késedelem, ha a szakérto a kirendelésben megszabott vagy a bíróság által engedélyezett újabb határido alatt, 
illetoleg az új tárgyalási határnapig a véleményt nem terjeszti elo, és elozoleg nem közli a mentheto mulasztás 
okát. 
A tanúval és a szakértovel szemben kiszabható legmagasabb bírság összege ötszázezer forint (Pp. 120. §). A 
bírsággal egyidejuleg a bíróság elrendelheti a meg nem jelent vagy engedély nélkül eltávozott tanú, illetoleg a 
szakérto elovezetését és a tanú, szakérto marasztalását az okozott költségekben. 
Ha valamely konzuli tisztviselo a tanúkénti közremuködést megtagadja, vele szemben semmiféle 
kényszerintézkedés nem alkalmazható (a konzuli kapcsolatokról szóló 1963. évi Bécsi egyezmény 
kihirdetésérol szóló 1987. évi 13. törvényereju rendelet 44. Cikk 1. pont). 
A kényszeríto eszközök nem alkalmazhatók a fegyveres erok, rendvédelmi szervek tagjaival szemben. A 
bíróság az elöljárót keresheti meg a fegyelmi eljárás lefolytatására és a tanú, illetoleg a szakérto 
útbaindítására (PK 184. számú állásfoglalás). 
A pénzbírságot az eljáró bíróság, azaz a perbíróság, a megkeresett bíróság vagy a kiküldött bíró (elso fokon a 
tanács elnöke, másodfokon a tanács bármely tagja) a felek meghallgatása nélkül végzéssel szabja ki. A végzés 
ellen a tanú és a szakérto fellebbezéssel élhet. De kérhetik azt is, hogy a bíróság a pénzbírságot kiszabó 



végzését saját hatáskörében helyezze hatályon kívül. A kérelmet elutasító végzéssel szemben a kérelmezo 
fellebbezést terjeszthet elo. A feleket kérelmezési, illetoleg fellebbezési jog nem illeti meg. 
A bírságot kiszabó bíróság köteles határozatát saját hatáskörében hatályon kívül helyezni, ha a tanú, illetoleg 
a szakérto a megjelenési kötelezettség megsértését alapos okkal kimenti (pl. fekvobetegségre vonatkozó orvosi 
igazolás). A bíróság belátása szerint helyezheti hatályon kívül a végzést, ha a tanú, szakérto a megtagadást 
követoen vallomást tesz, illetoleg vélemény nyilvánít. 
BH1994. 419. Pénzbírságot kiszabó, valamint szakértoi díj megállapítására vonatkozó jogeros végzés ellen 
felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 5. § (2)-(3) bek., 185. § (1) bek., 187. § (2) bek., 270. § (2) bek., 271. § (1) 
bek. e) pont]. 
BH1993. 758. A tanú a vallomást arra hivatkozással nem tagadhatja meg, hogy a felek egyikével mint volt 
munkáltatójával - szemben a munkaügyi bíróságon pert indított, és a per folyamatban van. A tanúvallomás 
ilyen címen való megtagadása alapot adhat pénzbírság kiszabására [Pp. 170. §, 185. § (1) bek.]. 
BH1992. 699. Nem lehet pénzbírsággal sújtani a tanút, ha a tárgyalást nem az o távolmaradása miatt kellett 
elhalasztani, és utóbb távolmaradásának kimentésére alkalmas eloadást tett [Pp. 185. § (1) és (2) bek.]. 

A tanúk és a szakértok díjazása 

186. § (1) A tanúnak igénye van a megjelenésével szükségképpen felmerült költségek megtérítésére. Erre a tanút 
kihallgatásának befejezése után figyelmeztetni kell. 

(2) A megállapított tanúdíjat a kihallgatást foganatosító bíróság az annak fedezésére letett összegbol nyomban 
kiutalja; ha a bíróság elozetes letételt nem rendel el, vagy a letett összeg nem elegendo, a megállapított tanúdíj 
elolegezésére a felet kell kötelezni (76. §). A tanúdíj megállapítása tárgyában hozott határozat ellen a tanú és a felek 
külön fellebbezéssel élhetnek; a fellebbezésnek halasztó hatálya nincs. 

(3) Ha a tanút más községbol idézték meg, a bíróság az útiköltséget a tanú részére elolegként is kiutalhatja. 
A tanúdíj a tanúzási kötelezettség teljesítésével szükségképpen felmerülo 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. Meg kell a tanú 
részére téríteni a megjelenésével ténylegesen felmerült, a lakóhelyétol (tartózkodási helyétol) a kihallgatása 
helyére való utazással és visszautazással járó útiköltséget. Foszabályként a tanú közlekedési költségként a 
személyvonat 2. osztály, és a helyi villamos vagy autóbusz viteldíját számíthatja fel. Más közlekedési eszköz 
használatával felmerült útiköltség csak akkor térítheto, ha az igénybevételt közérdek, célszeruségi vagy 
takarékossági szempontok indokolttá tették. Pl. térítheto a személygépkocsi használatával járó költség, ha a 
tanú a kituzött tárgyaláson menetrendszerinti járat hiányában egyébként nem tudna megjelenni. 
A tanú jogosult a keresetkiesés megtérítésére. A munkaviszonyban álló tanút átlagkereset, míg más személyt 
(pl. szövetkezeti tag, egyéni vállalkozó) a munkából elmulasztott teljes idore díjazás illeti meg. Ez utóbbi 
összege óránként 60 Ft, de legfeljebb napi 330 Ft. Ezen felül a tanú napi 100 Ft összegu ellátási költségre is 
igényt tarthat, ha az utazással, a bíróság elotti megjelenéssel és a visszautazással eltöltött idotartam a 8 órát 
meghaladja. A tanú nem kötelezheto arra, hogy akár kihallgatása elott, akár után az éjszakai órákban - 23 
óra és 5 óra között utazzék. Ezért részére szállásdíjként állami szerv kezelésében lévo szálloda (fizeto 
vendégszolgálat) díját kell megtéríteni. E költségekre a kiskorú tanút kíséro törvényes képviselo is jogszeruen 
igényt tarthat. Megilleti a tanúdíj az okirat és a szemletárgy birtokosát is. 
A tanúdíj a perköltség része, annak viselésérol a bíróság dönt az eljárást befejezo határozatában. Annak 
elolegezésére a bizonyító fél köteles. Tárgyi költségmentes perekben vagy ha a bíróság a fél részére személyes 
költségmentességet engedélyezett, a tanúdíjat az állam elolegezi. Ha elore látható, hogy a tanúbizonyítás 
nagyobb költséggel jár, a bíróság a kihallgatás elrendelésével egyidejuleg a bizonyító felet kötelezheti a 
várható tanúdíj elozetes letétbehelyezésére. Ebben az esetben a tanúdíj utalványozására a letétbol kerül sor. 
A tanúdíj elolegezése, megállapítása és utalványozása tárgyában a tanúkihallgatást foganatosító perbíróság 
vagy megkeresett bíróság határoz. Az elolegezésre és a letétbehelyezésre vonatkozó határozat fellebbezéssel 
nem támadható, a tanúdíjat megállapító végzés ellen azonban a felek és a tanú fellebbezéssel élhetnek. A 
fellebbezésnek a tanúdíj utalványozására halasztó hatálya nincs. 

187. § (1) A szakértok díjazását az igazságügyminiszter szabályozza. 
(2) A bíróság a szakérto díját a szakvélemény beérkeztét, illetve a szakérto meghallgatása esetében a 

meghallgatását követoen, de legkésobb harminc napon belül végzéssel megállapítja. A szakérto díját a perbíróság 
állapítja meg akkor is, ha a szakértot a megkeresett bíróság rendelte ki. A bíróság határozata ellen a szakérto és a 
felek külön fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezésnek csak a kifogásolt összeg erejéig van halasztó hatálya. 



(3) A jogerosen megállapított összeg kiutalására, illetoleg elolegezésére a 186. § (2) bekezdését kell megfeleloen 
alkalmazni. 

Az igazságügyi szakértonek, szakértoi intézménynek, szakértoi véleményadás végett megkeresett egyéb 
szervnek, a szakértoi testületnek, valamint a szakértoként alkalmazott más személynek szakértoi díj jár, amely 
munkadíjból és költségtérítésbol áll. Az igazságügyi szakértok díjazását a 3/1986. (II. 21.) IM rendelet 
szabályozza. A szakérto díj igényét a szakvélemény beterjesztésekor, legkésobb azonban szakértoi 
muködésének befejezésétol számított tizenöt napon belül köteles a kirendelo bíróságnál a díjjegyzék 
benyújtásával érvényesíteni. Ha több szakérto ad együttes véleményt, valamennyi szakérto külön díjjegyzék 
benyújtására köteles. 
A szakértonek a díjjegyzékben a felszámított munkadíjat és a költségeket külön kell részleteznie. A 
felszámítható munkadíjat a rendelet I. számú melléklete tartalmazza. A 2. § (2) bekezdése és a 8. § (3) 
bekezdése alapján kivételes munkadíj is felszámítható, melynek összege legfeljebb az alapdíj két és félszerese 
lehet. A szakérto költségként számíthatja fel az utazással, a kiküldetéssel, fényképfelvételek és fénymásolatok 
készítésével felmerült szükséges és igazolt készkiadásait. Saját gépkocsi használatáért költség akkor 
számítható fel, ha ezt a bíróság a kirendelo végzésében elozetesen engedélyezte. A 3/1986. (II. 21.) IM 
rendelet 10. §-a alapján költségátalány számítható fel a számlával nem igazolható, de szükségszeruen 
felmerülo költségek fedezésére. 
A szakértot a ráfordított munkával arányos díj illeti meg akkor is, ha újabb adatok alapján kiegészíto 
szakvéleményt ad (BH1987. 246.). A szakérto a tárgyaláson és más eljárási cselekményeken (pl. helyszíni 
szemle) való részvételéért jelenléti díjat számíthat fel. A sürgetésre adott válaszért, a szakvélemény 
hiányainak pótlásáért, az esetleges hibák kijavításáért a szakértot díj nem illeti meg. 
A bíróság a szakértoi díj megállapítása elott a szakérto által felszámított díj és költség összegét, valamint 
indokoltságát ellenorzi. A szakérto olyan díjjegyzék készítésére köteles, amelybol a felszámítás indokoltsága, 
vagyis a megállapítani kért díjnak a szakvélemény elkészítéséhez szükséges, illetoleg a ténylegesen ráfordított 
munkával való arányossága megállapítható (BH1985. 246.). Ha a szakérto a szükségesnél több idotartamú 
munkát számított fel, a bíróságnak ennek indokát a szakérto meghallgatásával kell tisztáznia (BH1980. 216.). 
A bíróság a szakérto kirendelése elott a Pp. 76. § (1) bekezdése alapján köteles elrendelni a szakértoi 
bizonyítás várható költségének elnöki letétbehelyezéssel történo elolegezését. Az elolegezése a bizonyító fél 
köteles. Az elolegezésre és a letétbehelyezésre vonatkozó határozat a Pp. 233. § (3) bekezdése alapján 
fellebbezéssel nem támadható. Ha a bizonyításra köteles fél a várható szakértoi díjat nem elolegezi, a bíróság 
a bizonyítási teherre figyelemmel indokoltan utasítja el a keresetet (BH1992. 111.). Tárgyi költségmentes 
perekben - a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 3. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel -, vagy ha a bíróság a fél 
részére személyes költségmentességet engedélyezett, a szakértoi díjat az állam elolegezi és viseli. 
A szakértoi díj megállapításáról a bíróság végzéssel határoz. A végzés díjmegállapító rendelkezése ellen a 
felek és a szakérto is fellebbezéssel élhet, ezért a bíróság végzését köteles indokolni. Lényeges eljárási 
szabálysértésnek minosül, ha a bíróság indokolási kötelezettségének nem tesz eleget (BH1993. 381.). A 
fellebbezésnek csak a kifogásolt összeg erejéig van halasztó hatálya. 
A díj megállapítása felol a bíróság a szakvélemény beérkezését ( szóbeli eloterjesztését) követoen 
haladéktalanul, de legkésobb 30 napon belül köteles dönteni. Az e határidore vonatkozó új rendelkezést nem 
csak a 2000. január 1. napját követoen indult ügyekben, de azokban a folyamatban lévo ügyekben is 
alkalmazni kell, melyekben a bíróság a hatálybalépésig még nem rendelt ki szakértot. 
Ha a szakértot megkeresett bíróság rendelte ki, a díjmegállapításról a perbíróság dönt. 
A bíróság a szakértoi díjmegállapító végzésben a munkadíjat, a költségeket, illetoleg a jelenléti díjat külön 
részletezve állapítja meg, és egyben a letétkezelo felhívásával intézkedik a letétbe helyezett összeg 
utalványozásáról is. Ha a letét összege a díjat nem fedezi, a bíróság megfelelo határido biztosításával a 
bizonyító felet kötelezi a különbözeti összeg megelolegezésére letétbe helyezés vagy a szakérto részére történo 
közvetlen megfizetés útján. E vagylagosságot a gyakorlat alakította ki, szemben a 3/1986. (II. 21.) IM rendelet 
9. § (4) bekezdésével, amely - mérlegelést nem engedve - a hiányzó összeg letétbehelyeztetésének 
kötelezettségét írja elo. A díj a határozat jogerore emelkedése után fizetheto ki a szakértonek. A végzésnek a 
díj elolegezésére vonatkozó rendelkezése ellen fellebbezésnek nincs helye [Pp. 233. § (3) b)]. 
BH1999. 132. A szakérto - ellenorzo szakérto - más szakérto fogalmi elhatárolása. Lényeges eljárási szabályt 
sért a bíróság, ha a szakértoi vélemények közötti lényeges ellentmondások ellenére - az azok feloldására 
irányuló bizonyítási indítványt mellozve - azok tisztázása nélkül hoz érdemi határozatot [Pp. 177. § (5) bek., 
182. § (3)-(4) bek., 187. §, Ptk. 241. §, 302. § b) pont, 303. § (2) bek. c) pont, (3) bek.] 
BH1996. 491. Ha az elsofokú bíróság ítéletét a bizonyítási eljárás nagy terjedelmu kiegészítése érdekében 
kizárólag a felperes mulasztása miatt kellett hatályon kívül helyezni, a fellebbezési eljárás költségének 



viselésére pernyertességétol függetlenül a felperest indokolt kötelezni [Pp. 76. § (1) bek., 80. § (2) bek., 121. § 
(1) bek., 164. § (1) bek., 177. § (1) bek., 187. § (1) és (2) bek., 235. § (1) bek., 252. § (3) bek.]. 
BH1994. 619. A bíróság végzésének a szakértoi díj elolegezésére kötelezo rendelkezése ellen nincs helye 
fellebbezésnek [Pp. 187. § (2) bek., 233. § (3) bek.]. 
BH1994. 419. Pénzbírságot kiszabó, valamint szakértoi díj megállapítására vonatkozó jogeros végzés ellen 
felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 5. § (2)-(3) bek., 185. § (1) bek., 187. § (2) bek., 270. § (2) bek., 271. § (1) 
bek. e) pont]. 
BH1993. 381. Az eljárás lényeges szabályait sérti meg a bíróság, ha az elozetes bizonyítás során kirendelt 
szakérto részére megállapított díj összegével kapcsolatban az indokolást mellozi [Pp. 220. § (1) bek. d) pont, 
221. § (1) bek., 222. § (1) bek., 187. § (2) bek., 210. § (1) bek.]. 
BH1991. 288. Szakértoi költséget megállapító végzés ellen van, szakértoi költség elolegezésére kötelezo 
végzés ellen nincs helye fellebbezésnek [Pp. 77. §, 187. § (2) bek., 233. § (3) bek. b) pont]. 
BH1990. 227. A szakértoi díj elolegezését elrendelo végzés nem támadható fellebbezéssel [Pp. 187. § (2) bek., 
233. § (3) bek. b) pont, 237. §]. 
BH1989. 154. Fellebbezésnek kell tekinteni az elozetes bizonyítás során felmerült szakértoi díjat megállapító 
végzés összegszeruségének eltúlzottságára utaló beadványt [Pp. 3. § (1) bek., 187. § (2) bek., 211. § (3) bek., 
234. § (3) bek.]. 
BH1988. 460. I. A szakértoi díjat megállapító végzés indokolásának elmulasztása olyan lényeges eljárási 
szabálysértés, amely a végzés hatályon kívül helyezését vonja maga után [Pp. 187. § (2) bek., 220. § (1) bek. 
d) pont, 222. § (1) bek.]. 
BH1982. 306. A bíróságnak gondosan felül kell bírálnia a szakértoi költségjegyzéket annak megállapítása 
végett, hogy a szakértoi vélemény elkészítéséhez valóban szükség volt-e a költségjegyzékben feltüntetett 
munkára, és hogy a munka elvégzése mennyi idot vett igénybe [Pp. 187. §, 3/1976. (III. 15.) IM sz. r. 1. § (4) 
bek.]. 
BH1978. 493. A szakértoi vélemény összeállítása és elkészítése olyan összefüggo tevékenység, amelyért 
külön-külön díj felszámításának nincs helye [3/1976. (III. 15.) IM sz. r. 3. § (2) bek., 4. §, Pp. 187. § (2) bek.]. 

Szemle 

188. § (1) Szemlének van helye, ha lényeges körülmény megállapításához vagy felderítéséhez személy, tárgy, tény 
vagy helyszín közvetlen megfigyelése, illetoleg megvizsgálása szükséges. 

(2) Ha a szemlét a helyszínen kell megtartani, a bíróság akként is rendelkezhetik, hogy a szemlét az elnök tartsa 
meg. 

A szemle a bizonyítási eljárás egyik módja. Ennek során a bíróság a szemletárgyat, mint bizonyítási eszközt 
érzékszervei segítségével közvetlenül megfigyeli, illetve megvizsgálja. Tehát szemlélés - látás, hallás, szaglás, 
tapintás - útján közvetlenül szerez meggyozodést, tárgyi bizonyítékot a szemletárgy létezésérol, állapotáról, 
vagy valamilyen tulajdonságáról. A szemle a szemletárgyak szemlekori állapotának meghatározására ad 
lehetoséget, ebbol azonban a bíróság következtethet a múltbeli állapotra és a múltban történt tényekre is. 
A szemletárgyak köre széles, mert a törvény a bíróság számára a szemle keretében bármely személy, tárgy, 
tény vagy helyszín közvetlen megfigyelését, illetve megvizsgálását lehetové teszi. Személy esetén az emberi test 
az észlelés tárgya, így pl. a bíróság szemle útján közvetlen megfigyeléssel észlelheti a fél testén lévo 
maradandó sérülést. Megszemlélheto, ehhez képest tárgyi bizonyíték lehet az okirat külso formája, nagysága, 
alakja, állapota is. Az okirat tartalma, amely a szokásos írásjelekkel megörökített emberi gondolatokat 
tanúsítja, azonban nem tárgyi, hanem önállóan szabályozott okirati bizonyítási eszköz. 
A bíróság a szemlét a jogvita elbírálása szempontjából releváns bizonyítandó tény megállapítása érdekében a 
felek, illetve a per egyéb résztvevoinek indítványára rendelheti el. A szemlét a perbíróság a tárgyaláson, 
hivatali helyiségében foganatosítja. A bíróság a tárgyi bizonyítási eszköz megfigyelésére, megvizsgálására 
helyszíni szemlét akkor rendel el, ha a szemletárgy súlya, nagysága, vagy egyéb ok miatt nem viheto a bíróság 
elé, illetve elhozatala aránytalan költséggel vagy a szemletárgy megrongálódásával járna. A helyszíni szemlét 
a teljes összetételu bíróság helyett kiküldött bíró (elso fokon a tanács elnöke, másodfokon a tanács egyik 
tagja) is foganatosíthatja. Megkeresett bíróság végzi el a helyszíni szemlét, ha a szemletárgyat más bíróság 
illetékességi területén kell megfigyelni illetoleg megvizsgálni. A perbíróság kivételes esetekben azonban 
illetékességi területén kívül is eljárhat, a szemletárgy fekvése szerint illetékes bíróság elozetes értesítése és 
annak segédkezése mellett. 



BH1983. 250. III. Ha a szemlén megállapítottak ellentétesek a szakérto véleményével, az ellentéteket 
elsosorban a szakérto meghallgatása utján kell tisztázni [Pp. 115. § (1) bek., 117. §, 182. § (3) és (4) bek., 
188. § (1) bek., 123/1973. (IK. 1974. 1.) IM sz. ut. (BÜSZ) 6. § (9) bek., GKT 107/1973. sz.]. 

189. § (1) A szemle céljára szükséges tárgy birtokosát a bíróság arra kötelezi, hogy a tárgyat mutassa be vagy 
bocsássa rendelkezésre, illetoleg a tárgy megszemlélését tegye lehetové. A 169-171. és a 185. §-ok rendelkezéseit a 
szemletárgy birtokosára is megfeleloen alkalmazni kell. A bíróság szükség esetében a szemlét karhatalom 
igénybevételével is foganatosíthatja. 

(2) A szemle tárgyának birtokosa követelheti a szemle foganatosítása folytán felmerült költségének, illetoleg 
kárának megtérítését; erre a bíróság ot figyelmeztetni köteles. 

(3) A költség, illetoleg a kár összegét a szemlét teljesíto bíróság állapítja meg; annak elolegezésére a 186. § (2) 
bekezdését kell megfeleloen alkalmazni azzal azonban, hogy a határozat elleni fellebbezésnek halasztó hatálya van. 

A szemletárgy birtokosa köteles a tárgy megszemlélését lehetové tenni. Ezért a bíróság kötelezheti a birtokost, 
hogy a szemletárgyat bemutatás céljából a tárgyalásra hozza magával. Ebben az esetben a szemletárgy 
birtokosát nem tanúként, hanem szemletárgy birtokosként idézi a bíróság. Amennyiben a szemlét a helyszínen 
kell foganatosítani, a bíróság arra kötelezi a szemletárgy birtokosát, hogy a megszemlélést a helyszínen tegye 
lehetové. Ha a birtokos a szemletárgyat harmadik személy nevében birtokolja, akkor a bíróságnak a harmadik 
személyt kell, mint szemletárgy birtokost a tárgy bemutatása végett a tárgyalásra megidéznie, illetve a 
helyszíni szemle lehetové tételére köteleznie. 
A szemletárgy birtokosa megtagadhatja a szemletárgy bemutatását, illetoleg a helyszíni szemle lehetové 
tételét tanúvallomást kizáró ok fennállása [Pp. 169. § (2) bekezdése alapján állami-, szolgálati-, üzleti 
titoktartási kötelezettség terheli] esetén és akkor is, ha mint tanú a vallomástételt a Pp. 170. § szerint 
megtagadhatná. 
Amennyiben a szemletárgy birtokosa szabályszeru idézés ellenére a tárgyaláson nem mutatja fel a 
szemletárgyat, illetoleg a helyszíni megszemlélését nem biztosítja, a bíróság pénzbírsággal sújthatja. Ha a 
szemletárgy a bíróság elé hozható, a bíróság elrendelheti a szemletárgy birtokos elovezetését és a szemletárgy 
lefoglalás útján való bíróság elotti bemutatását. Helyszíni megszemlélés karhatalom igénybevételével is 
kikényszerítheto. A szemletárgy lefoglalása és a karhatalom biztosítása érdekében a bíróság az illetékes 
rendorhatóságot keresi meg. 
A szemletárgy birtokosa igényelheti a szemletárgy bíróság elé szállításával, visszaszállításával, illetoleg a 
helyszíni szemle biztosításával kapcsolatban felmerült és igazolt költségeit. Meg kell téríteni a szemlével 
okozott kár (pl. elmaradt haszon) összegét, valamint a tanúdíjra vonatkozó szabályok, az 1/1969. (I. 8.) IM 
rendelet szerint a tárgyaláson, illetoleg a helyszíni részvétellel felmerült költségeit. A bíróság a bizonyító felet 
kötelezheti a helyszíni szemlével felmerülo, eloreláthatóan szükséges összeg elolegezésére és elozetes 
letétbehelyezésére. A költséget a szemlét foganatosító perbíróság, megkeresett bíróság, vagy kiküldött bíró 
(elso fokon a tanács elnöke, másodfokon a tanács bármely tagja) állapítja meg. A határozat ellen a feleket és 
a szemletárgy birtokosát halasztó hatályú fellebbezési jog illeti meg. 

Okiratok 

190. § (1) Ha a fél tényállításait okirattal kívánja bizonyítani, az okiratot a tárgyaláson megtekintés végett be kell 
mutatnia. 

(2) A bíróság a bizonyító fél kérelmére az ellenfelet kötelezheti a birtokában levo olyan okirat bemutatására, 
amelyet a polgári jog szabályai szerint egyébként is köteles kiadni vagy bemutatni. Ilyen kötelezettség az ellenfelet 
különösen akkor terheli, ha az okiratot a bizonyító fél érdekében állították ki, vagy az reá vonatkozó jogviszonyt 
tanúsít, vagy ilyen jogviszonnyal kapcsolatos tárgyalásra vonatkozik. 

(3) Ha az okirat olyan személy birtokában van, aki a perben nem vesz részt, az utóbbi személyt tanúként kell 
kihallgatni s a kihallgatás során kötelezni kell az okirat bemutatására [174. § (1) bek.]. 

Az okirat a legmegbízhatóbb bizonyítási eszköz. Az okirati bizonyítás jelentoségét mutatja, hogy a 
közokiratnak és a teljes bizonyító ereju magánokiratnak kötött bizonyító ereje van. Emellett a Pp. 193. §-a 
lehetové teszi a bíróság számára a további bizonyítás mellozését, ha a tényállás okirattal bizonyítható. 
A törvény az okirat fogalmát nem határozza meg. A gyakorlat - a fogalom szuk értelmezésével - az emberi 
gondolatok általánosan elfogadott írásjelekkel történo megörökítését tekinti okiratnak. Az okiratok 
osztályozhatók tartalmuk, keletkezésük és a bizonyító ero alapján. 
Az okirat tartalma szerint lehet: 
- tanúsító: valamely múltban történt tényt tanúsít (nyilatkozattétel); 



- rendelkezo: a kiállító jogviszonyt keletkezteto, módosító, vagy megszünteto rendelkezését bizonyítja 
(végrendelet); 
- beismero: kiállítója egy vele szemben fennálló követelést tanúsít (tartozáselismero nyilatkozat). 
Keletkezése alapján: 
- eredeti az okirat, ha kiállításával az okirat tartalma létrejön. Ha az eredeti okiratot egy idoben több 
példányban állítják ki, valamennyi példányt eredetinek kell tekinteni; 
- másolatról beszélünk, ha az nem az eredeti okirattal azonos módon jön létre. A kivonat az okirat egyes 
részeinek másolata, amely tartalmazza az okirat bevezetését és befejezését. A másolat lehet egyszeru 
(okiratról készített egyszeru fénymásolat), vagy hiteles. Hitelesített másolatot közjegyzo, vagy az okiratot 
kiállító hatóság készíthet, melyben azt a tényt tanúsítja, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik. 
A kiadmány a közokiratról a kiállító által a reá vonatkozó szervezeti szabály szerint készített hiteles másolat. 
A bizonyító ero szempontjából az okirat lehet közokirat (Pp. 195. §), magánokirat, ezen belül teljes bizonyító 
ereju (Pp. 196. §) és szabadon mérlegelheto magánokirat (Pp. 199. §). 
A bizonyítási kötelezettség a feleket terheli, ezért a felperes már a keresetlevélben köteles megjelölni azokat az 
okiratokat, amelyekkel állításait bizonyítani kívánja. A bizonyítás eloterjesztésekor köteles bejelenteni azt is, 
hogy az okiratot pl. nagy terjedelme, súlya, vagy egyéb ok miatt nem, illetve csak aránytalanul magas 
költséggel lehetne a bíróság elé vinni. Ebben az esetben indítványozhatja az okirat megtekintését szemle 
útján. Emellett a bíróságnak már az elso tárgyalásra szóló idézésben fel kell hívnia a feleket és a per egyéb 
résztvevoit, így a beavatkozót és az ügyészt arra, hogy a tárgyalásra az ügyre vonatkozó és birtokukban lévo 
okiratokat hozzák magukkal. A 2000. január 1. napja után indult ügyekben a bíróság más hatóságot, 
szervezetet, közjegyzot valamely irat megküldésére csak akkor kereshet meg, ha annak kiadását a fél az adott 
hatóságtól közvetlenül nem kérheti, s annak a bíróság által történo beszerzése iránt kérelmet terjeszt elo. 
Hivatalból a bíróság irat beszerzésérol csak akkor rendelkezhet, ha hivatalból jogosult a bizonyítás 
elrendelésére [Pp. 164. § (2)]. A 2000. január 1. napján már folyamatban levo ügyekben e körben a korábbi 
törvényi szabályok az irányadóak, melynek értelmében a bíróság hivatalból köteles a más hatóságnál lévo irat 
beszerzésére akkor, ha a fél nem vállalja az eredeti okirat bemutatását. Egyezo azonban a törvényi 
szabályozás abban, hogy ha a fél az eredeti okiratról készült másolatot becsatolja, és nincs szükség az eredeti 
okirat megtekintésére, a bíróság mellozi annak beszerzését. 
A bíróság megkeresésének a megkeresett szerv köteles eleget tenni. Ha azonban az okirat tartalma 
államtitoknak, szolgálati vagy üzleti titoknak minosül, a megkeresés csak akkor teljesítheto, ha a titoktartási 
kötelezettség alól a felmentést az érintettek megadták. 
Az okirati bizonyítás az okirat vagy kivonatának bíróság elotti bemutatását jelenti, melynek során a bíróság 
és a per egyéb résztvevoi az okirat megtekintésével észlelik annak tartalmát. 
Foszabályként a bizonyító fél az eredeti okiratot köteles a tárgyaláson felmutatni. Amennyiben az okirat 
nagyobb terjedelmu és a bizonyító fél tényállításait csak az okirat egy részével kívánja bizonyítani, a bíróság 
határozata alapján elegendo az okiratról készült kivonat felmutatása. Ha azonban a bíróság a kivonat 
felmutatását nem tartja elegendonek és az okirat terjedelme miatt nem hozható a bíróság elé, a tanács elnöke 
elrendelheti az okirat helyszíni megtekintését a perbíróság, vagy az általa kiküldött bíró (elso fokon a tanács 
elnöke, másodfokon a tanács valamelyik tagja), illetve megkeresett bíró útján. Szemle útján tekinti meg a 
bíróság az okiratot akkor is ha azt egyéb okból nem lehet a bíróság elé vinni (aránytalanul nehéz vagy 
költséges). A feleket és az okirat birtokosát a szemle idopontjáról értesíteni kell. 
Az eredeti okirat helyett annak hiteles, vagy egyszeru másolata is felmutatható, amennyiben ezt az ellenérdeku 
fél nem kifogásolja és az eredeti okirat beszerzését az eljáró bíróság sem tartja indokoltnak. Ha azonban a 
felmutatott egyszeru másolattal, kivonattal szemben az ellenfél kifogással él, vagy ha azt a bíróság 
szükségesnek tartja, a bizonyító fél az eredeti okiratot vagy az arról készített hiteles másolatot, kivonatot 
köteles bemutatni. Amennyiben az ellenfél a hiteles másolattal szemben emel kifogást, a bizonyító fél az 
eredeti okirat felmutatására csak akkor kötelezheto, ha a hiteles másolat valódisága tekintetében alapos 
aggály merül fel. 
Ha a bizonyító fél állításait olyan okirattal kívánja bizonyítani, amely az ellenérdeku fél birtokában van, a 
bíróság kérelemre az ellenfelet kizárólag olyan okirat bemutatására kötelezheti, amelyet a polgári anyagi jogi 
rendelkezések szerint egyébként is köteles lenne kiadni vagy bemutatni. Így a hitelezo köteles bemutatni a 
bizonyító fél érdekében kiállított elismervényt, vagy a végrendelet orzoje köteles átadni az örökösnek a reá 
vonatkozó jogviszonyt tanúsító végrendeletet. Amennyiben az ellenfél a bizonyító fél eloadásával szemben 
tagadja az okirat birtokban tartását, vagy arra hivatkozik, hogy az okirat elveszett, illetve megsemmisült, a 
bíróság az állításra a felek meghallgatása után bizonyítást folytathat le. Ha az ellenfél az okirat kiadására, 
illetve bemutatására nem hajlandó, vagy a bizonyítási eljárás eredményeként megállapítható, hogy az 



okiratot elveszítette, vagy megsemmisítette, a bíróság magatartását, illetve a megállapított tényeket a Pp. 206. 
§-a alapján szabadon mérlegeli. 
Amennyiben az okiratot harmadik, perben nem álló személy birtokolja, tanúként kell kihallgatni és a Pp. 174. 
§ alapján a tanút terhelo okirat-felmutatási kötelezettségre figyelemmel, mint tanút lehet kötelezni a 
birtokában lévo okirat felmutatására. Ezt az eljárást kell alkalmazni abban az esetben is, ha az okirat a 
perben más perbeli személyként résztvevo beavatkozó birtokában van (BH1989. 42.). Az okiratra vonatkozó 
fenti szabályok alapján a bíróság az okirat birtokosát (függetlenül attól, hogy a perben félként, 
beavatkozóként, tanúként) vesz részt, nem kötelezheti arra, hogy az adott okiratot valamelyik fél vagy 
beavatkozó részére adja ki. Ha az anyagi jogi szabályok alapján erre bármelyik érdekeltnek joga van, igényét 
csak külön perben érvényesítheti. 
Azt minden esetben a bíróság a jogvita érdemi elbírálásának szempontjait, és a lefolytatandó bizonyítás körét 
mérlegelve dönti el, hogy mikor indokolt az okiratnak az iratokhoz csatolását elrendelni, mint ahogy azt is, 
hogy mely esetekben van szükség az eredeti okirat csatolására, és mikor elegendo annak másolata. Így 
például ha a fél az okiraton lévo aláírásának sajátkezuségét vitatja, nyilvánvalóan az írásszakértoi 
bizonyításhoz az eredeti okirat csatolását kell megkövetelni. 
Ha a fél az eredeti okiratot a beadványa mellékleteként csatolja, a kezeloirodának az érkeztetéskor ezt a tényt 
- a mellékletek között - külön fel kell tüntetnie [Büsz. 29. § (1)]. 
Ha a csatolt eredeti okirat (más melléklet) szakértoi vizsgálatára lehet szükség, a bíróság azt az iratok között 
zárt borítékban köteles kezelni (Büsz. 45. §). Ilyenkor a borítékon tett feljegyzésnek tartalmaznia kell az ügy 
számát, a borítékba helyezés idopontját, az irat tárgyát, a felbontás és a szakértohöz kiadás idopontját is. 
Ezeket a tényeket a tanács elnöke az idopont megjelölésével aláírásával igazolja. 
Az elveszett, megsemmisült irat pótlásához hasonlóan 2002. január 1. napját megelozoen az eljárásjogi 
törvény nem tartalmazott rendelkezést az iratokhoz csatolt okiratok és egyéb mellékletek kiadásának jogára, 
és feltételeire nézve, hanem arra a Büsz. 21. §-a vonatkozott. Ezen szabályok közül azokat, amelyek a feleknek 
a csatolmánnyal kapcsolatos jogait érintik, a 2001. évi CV. törvény 2002. január 1. napjától kezdodo 
hatállyal a Pp. 191. §-ának új (4) és (5) bekezdésében helyezte el. 
Ennek értelmében a már csatolt okirat vagy más melléklet a fél részére kérelmére kiadható. A kérelem 
tárgyában a bíróság dönt, és ennek keretében szükség esetén a feleket, és az érintett esetleges érdekelteket 
meghallgathatja. Dönthet úgy is a bíróság, hogy az okirat (melléklet) kiadását egyszeru, vagy hiteles másolat 
csatolásának kötelezettsége mellett engedélyezi. A másolat jellege tekintetében a bíróság mérlegelési jogköre 
csak részben szabad. A per eldöntése szempontjából lényeges körülmény igazolására szolgáló okiratot vagy 
egyéb mellékletet (pl. adásvételi szerzodés, végrendelet) ugyanis csak hiteles másolat ellenében adhatja ki. 
Elofordulhat, hogy a fél az eredeti okiratot becsatolta, de arról nem rendelkezik hiteles másolattal, holott a 
bíróság az eredeti okirat kiadását ennek csatolásától tette függové. Ilyenkor a bíróság a fél költségére maga 
készítteti el az iratoknál lévo eredeti okirat hiteles másolatát. Ki kell itt emelnünk, hogy erre a bíróság 
hivatalból nem, csak a fél kérelme alapján jogosult. 
Azt a kérdést, hogy kérelem esetén kinek adhatja ki a bíróság a csatolt okiratot vagy mellékletet, a Büsz. 21. § 
(2) bekezdése szabályozza. Eszerint: az okiratot (mellékletet) a felek egyezo kérelmére a megjelölt személynek, 
egyébként pedig annak kell kiadni, aki azt becsatolta. 
A csatolt okirat kiadására vonatkozó szabályok egységesen irányadóak a per folyamatban léte alatt, illetve 
annak jogeros befejezést követoen eloterjesztett kérelemre - annak ellenére, hogy a módosító törvény 
miniszteri indokolása a Pp. 191. § új (4) és (5) bekezdésének rendelkezése körébe kifejezetten a folyamatban 
lévo perben eloterjesztett okirat (más melléklet) kiadása iránti kérelmet említi. 
BH2003. 208. - olyan bizonyítékot nem nyújt be, amely a kérelem érdemi elbírálásához szükséges [Pp. 3. § 
(3) bek., 163. (1) bek., 164. § (1) bek., 190. §, 192. §, 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel 
módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 3. § (1) bek. c) pont, 6. § (2) bek., 51. § (1) bek., 57. § (1) 
bek. a), f) pont és (2) bek. a) pont]. 
BH1989. 42. A beavatkozó a perben nem félként, hanem más perbeli személyként vesz részt. Ha a 
meghallgatására szükség van, tanúként kell kihallgatni, s mint tanút kötelezni lehet a birtokában levo okirat 
bemutatására [Pp. 5. §, 54. § (1) bek., 56. § (1) bek., 57. § (1) bek., 190. § (3) bek.]. 

191. § (1) Az eredeti okirat helyett annak hiteles vagy egyszeru másolatban való bemutatása is elegendo, ha ezt az 
ellenfél nem kifogásolja, és az eredeti okirat bemutatását a bíróság sem tartja szükségesnek. 

(2) Ha könyvnek vagy egyéb nagyobb terjedelmu okiratnak csak egy része szolgál bizonyítékul, a bíróság 
rendelkezéséhez képest elegendo - a bevezetéssel és a befejezéssel együtt - csupán ezt a részt bemutatni. 



(3) A bíróság elrendelheti, hogy az eredeti okiratot vagy az arról készített másolatot (kivonatot) az iratokhoz 
csatolják; ha fontosabb eredeti okiratot kell az iratokhoz csatolni, a bíróság külön gondoskodik annak kello 
megorzésérol. 

(4) Az iratokhoz csatolt okiratok és egyéb mellékletek kiadásáról a tanács elnöke - szükség esetén az érdekeltek 
meghallgatása után - dönt. Ha a bíróság szükségesnek látja, az okirat vagy egyéb melléklet kiadását hiteles másolat 
csatolásától teheti függové. A per eldöntése szempontjából lényeges körülmény igazolására szolgáló okiratot vagy 
egyéb mellékletet (pl. adásvételi szerzodés, végrendelet) csak hiteles másolat ellenében lehet kiadni. 

(5) Amennyiben az eredeti okiratot a fél a bíróság rendelkezésére bocsátotta, és a fél hiteles másolattal nem 
rendelkezik, a hiteles másolatot a fél kérelmére és költségére a bíróság készíti, illetve készítteti el. 

(6) A bíróság a szükséghez képest elrendelheti, hogy a bizonyító fél a nem magyar nyelven kiállított okiratot 
hiteles vagy egyszeru magyar fordításban is csatolja. 

192. § (1) Bíróságnál, más hatóságnál, közjegyzonél vagy valamely szervezetnél lévo irat beszerzése iránt a fél 
kérelmére a bíróság intézkedik, ha az irat kiadását a fél közvetlenül nem kérheti. Az eredeti okirat beszerzése 
mellozheto, ha az eredeti okirat megtekintésére nincs szükség és a fél a tárgyaláson annak hiteles vagy egyszeru 
másolatát bemutatja [191. § (1) bek.]. 

(2) Az okirat megküldése csak akkor tagadható meg, ha annak tartalma államtitoknak minosül vagy a szolgálati, 
illetoleg üzleti titoktartás kötelezettsége alá esik; a titoktartás alóli felmentésre a 169. §-t kell megfeleloen 
alkalmazni. 

BH2003. 208. - olyan bizonyítékot nem nyújt be, amely a kérelem érdemi elbírálásához szükséges [Pp. 3. § 
(3) bek., 163. (1) bek., 164. § (1) bek., 190. §, 192. §, 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel 
módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 3. § (1) bek. c) pont, 6. § (2) bek., 51. § (1) bek., 57. § (1) 
bek. a), f) pont és (2) bek. a) pont]. 
BH2000. 257. II. Nem sért jogszabályt a bíróság, ha az egyes elkülönítheto kereseti kérelmek felol 
részítélettel dönt, és ebbe foglalja - az egyébként végzéssel eldöntheto - hatályon kívül helyezo és egyes 
kereseti kérelmek tárgyában új eljárást elrendelo döntését is. Az ilyen rendelkezés felülvizsgálati kérelemmel 
nem támadható, ezért ellene csatlakozó felülvizsgálati kérelem sem terjesztheto elo [Pp. 164. § (1)-(2) bek., 
192. § (1) bek., 195. § (1) bek., 196. § (1) bek. d) pont, 206. § (1) bek., 212. § (1) bek., 213. § (2) bek., 235. § 
(1) bek., 239. §, 244. § (1) bek., 252. §, 270. § (1) bek., 274. § (3) bek.]. 
BH1999. 565. A fél határozott bizonyítási indítványának hiányában a bíróság hivatalból bizonyítást nem 
folytat. Erre csak akkor kerülhet sor, ha valamely jogszabály ezt kifejezetten megengedi [Pp. 192. § (1) bek., 
164. § (2) bek., 1995. évi LX. tv. 17. §]. 

193. § Olyan tényállásra vonatkozóan, amely okirattal bizonyítható, a bíróság az egyéb bizonyítást mellozheti. 
194. § (1) Ha az okiratot a bíróság elé vinni nem lehet vagy aránytalanul nehéz volna, a bíróság azt a helyszínen 

szemléli meg. Ebben az esetben a bíróság akként is rendelkezhetik, hogy az okiratot az elnök tekintse meg. 
(2) Az (1) bekezdés esetében a feleket és az okirat birtokosát az okirat megszemlélésének idejérol elozetesen 

értesíteni kell. 
195. § (1) Az olyan okirat, amelyet bíróság, közjegyzo vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv 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. Ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály 
közokiratnak nyilvánít. 

(2) Az eredeti közokiratéval azonos bizonyító ereje van a közokiratról - általában muszaki vagy vegyi úton - 
készült felvételnek (fénykép-, film-, hang- stb.), úgyszintén az eredeti okiratról bármely adathordozó (mágneslap, 
mágnesszalag stb.) útján készült okiratnak, ha a felvételt, illetoleg az adathordozóról az okiratot bíróság, közjegyzo 
vagy más hatóság vagy ezek ellenorzése mellett más szerv készítette. Ugyanilyen bizonyító ereje van az okirat 
megorzésére hivatott szerv (pl. levéltár) által vagy ellenorzése mellett készített felvételnek vagy okiratnak, végül a 
közokiratot kiállító vagy orzésére hivatott szerv által a felvétel (vagy adathordozó útján nyert adatok) alapján 
készített kiadványnak. 

(3) Ellenbizonyításnak a közokirattal szemben is helye van, de csak annyiban, amennyiben azt a törvény ki nem 
zárja vagy nem korlátozza. 

(4) A közokiratot az ellenkezo bebizonyításáig valódinak kell tekinteni, a bíróság azonban - ha szükségesnek 
találja - az okirat kiállítóját hivatalból is megkeresheti, hogy az okirat valódisága tekintetében nyilatkozzék. 

(5) A jelen § rendelkezéseit a külföldi közokiratra is alkalmazni kell, feltéve, hogy azt a kiállítás helye szerint 
illetékes magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette. A magyar állam által kötött eltéro nemzetközi 
megállapodás esetében a felülhitelesítésre nincs szükség. 

A hatályos szabályozás szerint az okirat három együttes feltétel fennállása esetén minosül közokiratnak: 



- a kiállító bíróság, közjegyzo, vagy más hatóság (államhatalmi, ügyészségi, közigazgatási szerv), 
- az okirat kiállítása a kiállító hatóság ügykörébe tartozik (az ügykörön kívül kiállított okirat a Pp. 196. §-ban 
meghatározott feltételek fennállása esetén teljes bizonyító ereju magánokiratnak, ennek hiányában a Pp. 199. 
§ szerinti szabadon mérlegelheto okiratnak minosül), 
- eloírt alaki kellékeknek megfeleloen készül. 
A bírósági okiratok kiállításának módját és az alaki kellékeket a polgári- és a büntetoeljárásról szóló törvény, 
valamint a 123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás szabályozza. A közjegyzoi okiratokra a közjegyzokrol szóló 
1991. évi XLI. törvény rendelkezései az irányadók. 
Egyes okiratokat külön jogszabály a jelen törvényben eloírt feltételek nélkül is közokiratnak nyilváníthat. Az 
1991. évi LX. törvény 75. §-a szerint az MNB könyveinek és a könyvekbol kivett cégszeruen aláírt 
kivonatoknak közokirati bizonyító ereje van. 
Az eredeti közokirattal azonos bizonyító ereju okiratok körét a (2) bekezdése határozza meg. 
Az 1997. évi LXXII. törvénnyel módosított és 1998. január 1-jétol hatályos Pp. 195. § (1) bekezdése a 
közigazgatási szerv által ügykörén belül megszabott alakban kiállított okiratot is közokiratnak minosíti. A 
módosított rendelkezést a hatálybalépés után indult ügyekben kell alkalmazni. 
A közokirat mellett a valódiság - az okirat kiállítójától való származás - megdöntheto vélelme szól. Ha a 
valódiságot az ellenfél vonja kétségbe, o köteles bizonyítani azt, hogy a közokirat nem az abban feltüntetett 
kiállítótól származik, azaz hamis. A vélelem megdöntheto, azaz a közokiratot az ellenkezo bizonyításáig 
valódinak kell tekinteni. 
A közokirat bizonyító ereje abban áll, hogy az ellenkezo bizonyításáig teljes bizonyító erovel bizonyítja 
- az okirattal tanúsított adatok és tények fennállását vagy fenn nem állását. Így a hatóság által vezetett 
anyakönyv közhitelesen igazolja a benne foglalt adatok valódiságát (anyagi bizonyító ero); 
- az okiratban foglalt határozat, intézkedés tartalmát, annak megtörténtét; 
- az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint azt, hogy az érdekelt személy a nyilatkozatot mikor és 
milyen módon tette meg (alaki bizonyító ero). A közokiratba foglalt hatósági határozatnak, intézkedésnek és 
nyilatkozatnak azonban anyagi bizonyító ereje nincs, mert a benne szereplo tények valódiságát nem 
bizonyítja. 
Törvényi kizárás vagy korlátozás hiányában a közokirattal szemben is lehetoség van az ellenbizonyításra. 
Jelenleg hatályos jogunk tiltó, illetve korlátozó rendelkezést nem tartalmaz. Az ellenbizonyítás keretében pl. 
bizonyítható, hogy a közokiratban tanúsított tény téves, az abban foglalt intézkedés nem történt meg, a 
nyilatkozattételre egyáltalában nem, vagy nem a megjelölt helyen került sor. 
A külföldön kiállított közokiratnak abban az esetben van a belföldön kiállított közokirattal azonos bizonyító 
ereje, ha az illetékes külképviseleti hatóság állította ki, hitelesítette vagy felülhitelesítette. A magyar 
külképviseleti hatóság az illetékes külföldi hatóság által kiállított és hitelesített okiratot akként hitelesíti felül, 
hogy az okiraton az illetékes külügyminisztériumi aláírást és pecsétet hitelesíti (diplomáciai felülhitelesítés). 
Nincs szükség a külföldön kiállított közokirat diplomáciai felülhitelesítésére azokban az országokban, 
amelyekkel Magyarország jogsegélyszerzodést kötött vagy amelyek részesei a külföldön felhasználásra kerülo 
közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének, felülhitelesítésének mellozésérol szóló Hágai 
Egyezménynek (kihirdette az 1973. évi 11. törvényereju rendelet). Az egyezmény szempontjából közokiratnak 
minosül az igazságügyi hatóság, ügyészség, bírósági végrehajtó által kiállított, valamint az államigazgatási és 
közjegyzoi okirat. Az egyezmény alkalmazása körében a bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy az okirat 
szabályszeruen el van-e látva az egyezményben eloírt hitelesítési záradékkal ("Tanúsítvány" - "Apostille"). 
Jogsegélyszerzodés hiányában vagy ha az adott állam nem részese a Hágai egyezménynek, diplomáciai 
felülhitelesítésre lehetoség van akkor is, ha az érintett országban ugyan nem muködik diplomáciai képviselet, 
de akkreditálva van más államban tevékenykedo magyar külképviselet. 
Nincs mód a külföldön kiállított okirat felülhitelesítésére, ha az adott állammal Magyarországnak nincs 
diplomáciai kapcsolata és más állam külképviseleti hatósága sem látja el e feladatokat. Az ilyen államban 
kiállított közokirat bizonyító erejét a bíróság szabadon mérlegelheti (lásd a Pp. 199. §-hoz fuzött 
magyarázatot). Ha a bíróság szükségesnek tartja, az okirat elfogadhatósága kérdésében az IM Nemzetközi 
Jogi Foosztályának állásfoglalását kérheti (8001/1995. (IK 8.) IM tájékoztató a nemzetközi vonatkozású 
ügyek intézésérol). 
BH2003. 27. Biztosítási intézkedésként elrendelt zárlatra vonatkozóan irányadó szempontok [Ptk. 117. § (3) 
bek., 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 185. §, 187. § (1) bek. b) pont, 191. § (1) és (2) bek., 194. § (1) bek., 1988. évi 
VI. tv. 75. § (1) bek., 94. § (1) bek., Pp. 195. § (1) bek., 196. § (1) bek. d) pont]. 
BH2002. 441. I. A biztosítási intézkedés és az ideiglenes intézkedés elhatárolása [Vht. 185. §, 188. §, Pp. 156 
§, 195. §]. 



BH2002. 192. A tartozás megfizetésére adott halasztás kizárja a biztosítási intézkedést [Vht. 185-187. § (1) 
bek. b) pont, Pp. 195-196. §-ok]. 
BH2002. 151. Biztosítási intézkedés elrendelésénél irányadó szempontok [1994. évi LIII. tv. (Vht.) 185. §, 
187. § (1) bek. b) pont, 190. § (1) és (2) bek., 191. §, Pp. 195. § (1) bek.]. 
BH2001. 486. A biztosítási intézkedés elrendelésénél irányadó szempontok [Ptk. 274. § (2) bek. a) pont, 525. 
§ (1) bek. d) pont, 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 185. §, 187. § (1) bek. b) pont, Pp. 195. § (1) bek., 196. § (1) bek. 
b) és d) pont]. 
BH2000. 257. II. Nem sért jogszabályt a bíróság, ha az egyes elkülönítheto kereseti kérelmek felol 
részítélettel dönt, és ebbe foglalja - az egyébként végzéssel eldöntheto - hatályon kívül helyezo és egyes 
kereseti kérelmek tárgyában új eljárást elrendelo döntését is. Az ilyen rendelkezés felülvizsgálati kérelemmel 
nem támadható, ezért ellene csatlakozó felülvizsgálati kérelem sem terjesztheto elo [Pp. 164. § (1)-(2) bek., 
192. § (1) bek., 195. § (1) bek., 196. § (1) bek. d) pont, 206. § (1) bek., 212. § (1) bek., 213. § (2) bek., 235. § 
(1) bek., 239. §, 244. § (1) bek., 252. §, 270. § (1) bek., 274. § (3) bek.]. 
BH1999. 487. I. Ha a vádlott az ellene folyamatban levo büntetoügyben az irattanulmányozás során az 
összefuzött nyomozati iratokból kitépve különbözo szakértoi véleményeket, tanúk kihallgatásáról szóló és 
házkutatási jegyzokönyveket, valamint ez utóbbiakhoz kapcsolódó fényképfelvételeket magához veszi: annyi 
rendbeli közokirattal visszaélés vétsége valósul meg, ahány okiratot jogtalanul megszerzett [Btk. 12. § (1) 
bek., 277. § (1) bek., Pp. 195. § (1) bek.]. 
BH1999. 121. A nyomozást megszünteto határozat önmagában a buncselekmény elkövetésének tényét mint 
biztosítási eseményt kétséget kizáró módon nem bizonyítja [Pp. 9. §, 195. § (1) bek.]. 
BH1997. 546. Felülhitelesítés hiányában a külföldi közokiratra nem alkalmazhatók a közokiratra vonatkozó 
rendelkezések, ez azonban az okirat bizonyítékként történo értékelését nem zárja ki [Pp. 195. § (5) bek., 199. 
§]. 
BH1997. 229. Az öröklési kapcsolat megállapításánál az anyakönyvi kivonatok elírása esetén az aggályok 
eloszlatásának módja [1982. évi 17. tvr. 1. § (1) bek., 40. § (1) bek., Pp. 195. § (1) bek.]. 
BH1996. 552. Ha az adós a hitelezo követelését már a felszámolása iránti kérelemnek a bírósághoz való 
benyújtása elott vitatta, fizetésképtelensége annak ellenére sem állapítható meg, hogy korábban közokiratba 
foglalt tartozást elismero nyilatkozatot tett [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 27. § (2) és (4) bek., Pp. 195. § (1) és (3) 
bek., Ptk. 242. § (1) bek.]. 
BH1995. 468. Gyermektartásdíj ellenében a házastársi közös vagyoni igényrol való lemondás alakisága 
[Csjté. 8. § (1) bek., Ptk. 19. § (1) bek., 217. § (1) bek., Pp. 195. § (1) bek.]. 
BH1992. 483. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a tárgyalási jegyzokönyv anyagát nem a 
tárgyaláson, a felek jelenlétében veszi fel hangfelvételre. Ilyen esetben a jegyzokönyv akár hivatalból, akár a 
felek kérelmére módosítható, kiegészítheto [Pp. 115. §, 118. § (2) bek., 195. § (1) és (3) bek., 15/1976. (XII. 
7.) IM. r.]. 
BH1984. 50. A gépjármu-rendszámtábla nem okirat, ezért az közokirat-hamisítás vagy magánokirat-
hamísítás elkövetési tárgya nem lehet [Btk. 274. § (1) bek. a) pont, 276. §, Pp. 195. §, 17/1968. (IV. 14.) 
Korm. sz. r. 51. §]. 
BH1982. 48. Házastársaknak ingatlan elidegenítésére vonatkozó és a bíróság által tárgyalási jegyzokönyvbe 
foglalt megállapodása - mint közokiratba foglalt szerzodés - érvényes, ha az egyébként megfelel a 
jogszabályok rendelkezéseinek [Csjté. 8. § (1) bek., Pp. 195. § (1) bek.]. 

196. § (1) A magánokirat az ellenkezo bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban 
foglalt nyilatkozatot megtette, illetoleg elfogadta, vagy magára kötelezonek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi 
feltételek valamelyike fennáll: 

a) a kiállító az okiratot sajátkezuleg írta és aláírta; 
b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot elottük írta alá, vagy aláírását 

elottük sajátkezu aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni; 
c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzoileg hitelesítve van; 
d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszeruen aláírták; 
e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszeru ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem 

általa írt okiratot elotte írta alá, vagy aláírását elotte saját kezu aláírásának ismerte el, illetoleg a kiállító minosített 
elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval 
megegyezik; 

f) az elektronikus okiraton kiállítója minosített elektronikus aláírást helyezett el. 
(2) Gazdálkodó szervezet által kiállított vagy orzött okiratról készült felvétel [195. § (2) bek.], továbbá bármilyen 

adathordozó útján készített okirat bizonyító ereje az eredeti okiratéval, közokiratról készült másolat esetében pedig a 



teljes bizonyító ereju magánokiratéval azonos, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet, amely a felvételt készítette vagy 
az okiratot kiállította, illetve orzi, a felvétel vagy az okirat azonosságát szabályszeruen igazolta. 

(3) Ha az okirat kiállítója olvasni nem tud, vagy nem érti azt a nyelvet, amelyen az okirat készült, az (1) bekezdés 
rendelkezése alá eso okiratnak csak akkor van teljes bizonyító ereje, ha magából az okiratból kitunik, hogy annak 
tartalmát a tanúk egyike vagy a hitelesíto személy a kiállítónak megmagyarázta. 

(4) A jelen § rendelkezései nem érintik azokat a jogszabályokat, amelyek egyes magánokiratok bizonyító erejét 
másként szabályozzák, vagy amelyek egyes esetekben az okirati bizonyításhoz valamely meghatározott alakban 
kiállított okiratot kívánnak meg. 

Az okirat csak az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén tekintheto teljes bizonyító ereju 
magánokiratnak 
1. A kiállító az okiratot saját kezuleg írta és aláírta. 
Saját kezuleg írtnak minosül az okirat, ha azt kiállítója elejétol végéig maga írta. 
Kizárólag a kézírással aláírt okirat tekintheto saját kezuleg aláírtnak. Az írógéppel vagy bélyegzolenyomattal 
aláírt okirat nem minosül teljes bizonyító ereju magánokiratnak, annak bizonyító erejét a bíróság szabadon 
mérlegeli (lásd a Pp. 199. §-ához fuzött magyarázatot). 
A sajátkezu aláírásának nem feltétele a teljes név (családi- és utónév) leírása, elegendo csak a családi név 
aláírása. Utónév, esetleg becenév használata aláírásnak minosül közeli hozzátartozók, barátok között készült 
okiratok aláírásánál, feltéve, hogy az aláíró azonossága kétséget kizáróan megállapítható. Aláírásnak kell 
tekinteni az olvashatatlan névaláírást is. Az aláírásnak nem kell feltétlenül attól származnia, akinek nevét az 
okirat tartalmazza, mert megbízás alapján a nevet más is aláírhatja ("A Polgári perrendtartás magyarázata" 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1976. I/994.). 
2. A kiállító a más által készített okiratot tanúk elott aláírja, vagy az okiraton lévo aláírást tanúk elott saját 
kezu aláírásának elismeri, és a két tanú az elottük történo aláírást, vagy a saját kezuség elismerését az okirat 
aláírásával igazolja. 
A kiállító aláírására az elozoekben írtak alkalmazandók. Az okirati tanúk névaláírásukkal, és a lakcím 
feltüntetése mellett nem az okiratban foglalt jognyilatkozat tartalmát, hanem azt igazolják, hogy az okirat 
kiállítója az okiratot elottük írta alá, vagy az okiraton lévo aláírást sajátjaként elottük ismerte el. A tanúk 
részérol a névaláírás akkor érvényes, ha az a teljes nevet (vezeték- és utónév) tartalmazza. Kézjegy a tanú 
részérol névaláírásként nem fogadható el. A kialakult bírói gyakorlat teljes bizonyító erejunek tekinti az 
okiratot akkor is, ha az a tanúk lakóhelyének megnevezését nem tartalmazza. Nem érvényességi kellék az 
igazolásra vonatkozó külön záradék megléte, ezért elegendo akár az aláírások elott vagy után az "elottünk 
mint tanúk" vagy egyszerubben a "tanúk" kifejezés feltüntetése. 
A törvény egyértelmu rendelkezésébol kitunoen egyik esetben sem érvényességi feltétel, hogy az okirati tanúk 
együttesen legyenek jelen. Ez okból a magánokirat teljes bizonyító erejét nem érinti, ha a kiállító az egyik 
tanú jelenlétében írta azt saját kezuleg alá, és ezt követoen a másik okirati tanú elott ismerte el korábbi 
aláírásának saját kezuségét. 
A mindennapi életben tömegesen eloforduló, elore nyomtatott okirat (blanketta) a más által készített okiratra 
irányadó feltételek megléte esetén minosül csak teljes bizonyító ereju magánokiratnak. Ha pedig a fél 
kitöltetlenül írja alá a blankettát (biankó), az okirattal bizonyítani kívánó felet terheli annak bizonyítása, hogy 
az okirat tartalma az aláíró akaratának megfelel. A teljes bizonyító ero feltétele ugyanis, hogy az okirat 
tartalmát a kiállító ismerje. 
3. A kiállítónak az okiraton lévo aláírását vagy kézjegyét bíróság, vagy közjegyzo hitelesítette. 
A más által készített okirat saját kezu aláírásának bírói vagy közjegyzoi hitelesítése esetén annak teljes 
bizonyító erejéhez okirati tanúk alkalmazására nincs szükség. 
Az aláírás és a kézjegy nem azonos fogalmak. Kézjegynek kell tekinteni a kézujj lenyomatát, az írástudatlan 
személy által használt kereszt alakú megjelölést, vagy a név kezdobetujét. Nincs akadálya annak, hogy a 
kézjeggyel ellátott okiraton valamelyik okirati tanú a fél megbízásából a fél teljes nevét leírja, azaz a nevének 
aláírására nem képes fél névaláírójaként is eljárjon. Ebben az esetben nincs szükség a kézjegy hitelesítésére 
(BH1992. 458.). Minden más esetben azonban a kézjegy alkalmazásával aláírt okirat csak bírósági vagy 
közjegyzoi hitelesítés esetén minosül teljes bizonyító ereju magánokiratnak. 
4. A 2001. szeptember 1. napjától hatályos, és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény a 
teljes bizonyító ereju magánokiratok körét kiegészítette, és a beiktatott (1) bekezdés f) pontja alapján 
ilyenként ismeri el azt az elektronikus úton kiállított okiratot, amelyen a kiállítója minosített elektronikus 
aláírást helyezett el. Az új rendelkezést a 2001. szeptember 1. napja után keletkezett ilyen okiratokra kell 
alkalmazni [2001. évi XXXV. törvény 26. § (1)] 



Elektronikus okirat alatt a törvény értelmében az olyan elektronikus iratot kell érteni, amely nyilatkozattételt, 
illetoleg nyilatkozat elfogadását, vagy nyilatkozat kötelezonek elismerését foglalja magában (2001. évi XXXV. 
törvény 2. § 14. pont). E fogalom-meghatározást azért kell külön kihangsúlyozni, mert az eljárásjogi törvény 
új rendelkezésének szóhasználatából következoen az elektronikus úton kiállítható más iratot, vagy 
dokumentumot (fogalmára lásd a 2001. évi XXXV. törvény 2. § 12. és 13. pontjában foglaltakat) minosített 
elektronikus aláírás esetén sem ismeri el teljes bizonyító ereju magánokiratnak. 
Minosített elektronikus aláírásnak az olyan 
- fokozott biztonságú elektronikus aláírás minosül, amely 
- biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel készült, és 
- amelynek hitelesítése céljából minosített tanúsítványt bocsátottak ki (2001. évi XXXV. törvény 2. § 14. és 17. 
pont). 
E hármas feltételnek együttesen kell fennállnia, ezért azok bármelyikének hiánya megfosztja az okiratot annak 
teljes bizonyító erejétol. 
Az egyes feltételek alatt a következoket kell érteni: 
- Fokozott biztonságúnak akkor minosül az elektronikus aláírás, ha az megfelel az alábbi követelményeknek: 
- alkalmas az aláíró azonosítására és egyedülállóan hozzá kötheto, 
- olyan eszközzel hozták létre, amely kizárólag az aláíró befolyása alatt áll, és 
- a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy az aláírás elhelyezését követoen az iraton, 
illetve dokumentumon tett minden módosítás érzékelheto. 
- Az aláírást létrehozó eszköz akkor biztonságos, ha 
- az aláírás készítéséhez használt aláírás-létrehozó adat ( ami jellemzoen egyedi kriptográfiai magánkulcs, 
amit a dokumentumot, elektronikus iratot megismero személy az elektronikus aláírás ellenorzésére használ) 
aláírónként biztosan mindig különbözik, és titkossága kelloen biztosított, 
- az aktuálisan elérheto technológiával kello bizonyossággal garantálható, hogy az aláírás készítéséhez 
használt aláírás-létrehozó adat nem rekonstruálható, megvalósítható annak a jogosulatlan felhasználókkal 
szembeni védelme, illetve az aláírás nem hamisítható. 
- A létrehozó-, illetve ellenorzo eszközöknek nem szabad az aláírandó elektronikus dokumentumot 
módosítaniuk, illetoleg az aláírás folyamatában lehetové kell tenniük ezen dokumentum megjelenítését az 
aláíró számára. 
- Minosített tanúsítványt csak a törvény szerinti minosített szolgáltató bocsáthat ki, és annak tartalmaznia 
kell: 
- annak megjelölését, hogy a tanúsítvány minosített tanúsítvány, 
- a hitelesítés-szolgáltató és székhelyének (ország-) azonosítóját, 
- az aláíró nevét, vagy egy álnevet, ennek jelzésével, 
- az aláírónak külön jogszabályban, illetve a szolgáltatási szabályzatban, illetoleg az általános szerzodési 
feltételekben meghatározott speciális jellemzoit, a tanúsítvány szándékolt felhasználásától függoen, 
- azt az aláírás-ellenorzo adatot, amely az aláíró által birtokolt aláírást készíto adatnak felel meg, 
- a tanúsítvány érvényességi idejének kezdetét és végét, 
- a tanúsítvány azonosító kódját, 
- az adott minosített tanúsítványt kibocsátó hitelesítés-szolgáltató fokozott biztonságú elektronikus aláírását, 
- a tanúsítvány használhatósági körére vonatkozó esetleges korlátozásokat, 
- a tanúsítvány felhasználásának korlátait, 
- más személy (szervezet) képviseletére jogosító elektronikus aláírás tanúsítványa esetén a tanúsítvány ezen 
minoségét és a képviselt személy (szervezet) adatait. 
5. Az 1998. január 1. napjától kezdodo hatállyal teljes bizonyító ereju az az ügyvédi (jogtanácsosi) 
ellenjegyzéssel ellátott okirat, amelyet az ügyvéd (jogtanácsos) készített, azt a kiállító elotte saját kezuleg 
aláírta, vagy aláírásának saját kezuségét elotte elismerte, és e tényeket az ügyvéd (jogtanácsos) az okirat 
szabályszeru ellenjegyzésével bizonyítja. E feltételek megléte esetén az okirat teljes bizonyító erejéhez okirati 
tanúk alkalmazására nincs szükség. 
2001. szeptember 1. napjától kezdodo hatállyal a törvény az ügyvéd (jogtanácsos) által készített, elektronikus 
úton létrejött okiratot is teljes bizonyító erovel ruházza fel, ha az ügyvéd szabályszeru ellenjegyzésével azt 
bizonyítja, hogy a kiállító minosített elektronikus aláírásával aláírt okirat tartalma megegyezik az ügyvéd 
által készített elektronikus okirattal. 
Figyelemmel a 2001. évi XXXV. törvény 33. §-ával megállapított, az ügyvédekrol szóló 1998. évi XI. törvény 
27. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakra (mely az okirat ellenjegyzésének szabályát tartalmazza), ilyen 
esetben az ügyvédnek az ellenjegyzést minosített elektronikus aláírásával kell, hogy megtegye. 



6. Teljes bizonyító ereju magánokiratnak minosül a gazdálkodó szervezet üzleti körében kiállított és 
szabályszeruen aláírt okirat. 
A Pp. 396. §-a a gazdálkodó szervezet fogalmát a Ptk. 685. §-ának c) pontjára utalással határozza meg. Azt 
pedig, hogy a kiállított okirat milyen feltételek mellett minosül a gazdálkodó szervezet által szabályszeruen 
aláírtnak, a cégjegyzési szabályok alapján kell megítélni [Gt. 40. §, Ctv. 43. § (2)]. 
7. Jogszabály a fentiektol eltéro alakszeruséggel készült okiratot is teljes bizonyító ereju magánokiratnak 
minosíthet. Így például a Pp. 69. § (2) bekezdése szerint az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz nem 
szükséges tanúk alkalmazása, elegendo a fél saját kezu aláírása. 
Ugyanakkor például a Ptk. 629. § (1) bekezdése szigorúbb alaki feltételeket ír elo a nem saját kezuleg írt 
magánvégrendelethez. Ebben az esetben alaki szempontból a végrendelet érvényességi feltétele, hogy a 
végrendelkezo az okiratot két tanú együttes jelenlétében írja alá. Ha az aláírásra nem a tanúk együttes 
jelenlétében került sor, a nyilatkozatnak nincs végrendeleti hatálya. 
A (3) bekezdés rendelkezése az elozoekben ismertetett feltételek meglétén túl további törvényi feltételt támaszt 
az okirat teljes bizonyító erejének elismeréséhez akkor, ha azt olyan személy írta alá, aki olvasni nem tud, 
vagy eros látáscsökkenése miatt erre nem képes, illetve aki nem érti azt a nyelvet, melyen az okirat készült. 
Ebben az esetben a teljes bizonyító erohöz az szükséges, hogy maga az okirat igazolja: az aláíró annak 
tartalmát ismeri, mert azt az okirati tanúk bármelyike, vagy a hitelesíto számára megmagyarázta. 
Abban a kérdésben, hogy e törvényi elofeltétel megléte vagy hiánya mennyiben érinti az ilyen személy által 
aláírt okiratba foglalt jogügylet érvényességét, a BH1992. 241. jogesetben a Legfelsobb Bíróság úgy foglalt 
állást, hogy ezen eljárásjogi feltétel kizárólag az okirat bizonyító ereje szempontjából releváns, de a 
jogügyletnek nem érvényességi kelléke. Ezért ha például az olvasásra képtelen személy az okiratot aláírta, és 
bizonyított, hogy annak tartalmát az aláírás elott vele ismertették, és azt megmagyarázták, a szerzodés attól 
függetlenül érvényes, hogy a megmagyarázás megtörténtét maga az okirat nem rögzíti. 
BH2003. 286. Ha a részvényekre vonatkozó ajándékozási szerzodés az ajándékozó halála után lép hatályba, 
az örökösök a halál pillanatában megszerzik a részvények tulajdonjogát, de azzal a kötelmi jogi 
kötelezettséggel, hogy az érvényes és hatályos szerzodés alapján teljesíteniük kell, mert a megajándékozottak 
még az örökhagyótól jogcímet szereztek a részvények tulajdonjogának megszerzésére [Ptk. 199. §, 228. § (1) 
bek., 481. § b) pont, 579. § (1) bek., 1998. évi VI. tv. 240. § (2) bek., Pp. 164. § (1) bek., 196. § (1) bek. a)-e) 
pont, 199. §, 224. § (1) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. (Vár.) 13. § (2) bek.]. 
BH2003. 53. A magánokirat-hamisítás vétsége megvalósul abban az esetben is, ha az okirat valós tényeket 
tartalmaz, de nem az azt kiállító személytol származik (alakilag hamis) és az elköveto ezt használja fel jogilag 
jelentos tény bizonyítására (Btk. 276. §, Pp. 196. § és 199. §). 
BH2003. 27. Biztosítási intézkedésként elrendelt zárlatra vonatkozóan irányadó szempontok [Ptk. 117. § (3) 
bek., 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 185. §, 187. § (1) bek. b) pont, 191. § (1) és (2) bek., 194. § (1) bek., 1988. évi 
VI. tv. 75. § (1) bek., 94. § (1) bek., Pp. 195. § (1) bek., 196. § (1) bek. d) pont]. 
BH2002. 309. Önkormányzati bérlakásra vonatkozó vételi jog gyakorlása [1993. évi LXXVIII. tv. (Ltv.) 45. §, 
48. § (1) bek., 1957. évi IV. tv. (Áe.) 16. § (2)-(3) bek., Pp. 3. § (1) bek., 196. § (1) bek., 1989. évi XXXII. tv. 
(Abtv.) 43. § (2) bek.]. 
BH2002. 192. A tartozás megfizetésére adott halasztás kizárja a biztosítási intézkedést [Vht. 185-187. § (1) 
bek. b) pont, Pp. 195-196. §-ok]. 
BH2002. 147. II. A biztosítási intézkedést megalapozó teljes bizonyító ereju magánokirat minosítése [Pp. 196. 
§, Ptk. 677. § (1) bek., 679. § (1) bek., Csjt. 30. § (3) bek.]. 
BH2002. 102. II. A biztosítási intézkedést megalapozó teljes bizonyító ereju magánokirat minosítése [Pp. 196. 
§, Ptk. 677. § (1) bek., 679. § (1) bek., Csjt. 30. § (3) bek.]. 
BH2001. 571. Alaki okból semmis a szerzodés, ha abból nem tunik ki, hogy tartalmát az olvasni nem tudó 
kiállítója számára a tanúk egyike megmagyarázta [Ptk. 200. § (2) bek., Pp. 196. § (3) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH2001. 486. A biztosítási intézkedés elrendelésénél irányadó szempontok [Ptk. 274. § (2) bek. a) pont, 525. 
§ (1) bek. d) pont, 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 185. §, 187. § (1) bek. b) pont, Pp. 195. § (1) bek., 196. § (1) bek. 
b) és d) pont]. 
BH2001. 238. A biztosítási intézkedés elrendelése körében irányadó szempontok [1994. évi LIII. tv. (Vht.) 
185. §, 187. §, Pp. 196. § (1) bek. d) pont, 1996. évi CXI. tv. (Épt.) 140. § (3) bek.]. 
BH2000. 546. A házastárs felelossége a másik házastárs buncselekményével okozott kár megtérítéséért [Csjt. 
27. §, 30. §, Ptk. 203. § (1)-(2) bek., 339. § (1) bek., 344. § (1) bek., 361. § (1) bek., 685. § b) pont, Pp. 6. § (2) 
bek., 196. § (1) bek. e) pont]. 
BH2000. 540. Kárpótlási jegyért földárverésen megvásárolt föld adásvételére irányuló eloszerzodés 
érvényességének feltételei [Ptk. 208. §, 365. § (3) bek., Pp. 196. § (3) bek., XXV. PED]. 



BH2000. 497. Engedményezésen alapuló igényérvényesítés esetén a biztosítási intézkedés feltételeinek 
vizsgálata [Pp. 196. § (1) bek. d) pont, 199. §, Vht. 185. §, 187. § (1) bek. b) pont]. 
BH2000. 299. Ha az írásbeli alakot jogszabály rendeli, és a fél nem tud vagy nem képes írni, közjegyzoi 
hitelesítés nélkül is érvényes az okirat, ha a fél azt kézjegyével ellátta, és a kézjegynek tole származását két 
tanú aláírásával igazolja. A kézjegy hiányát azonban nem pótolja az, ha a fél nevét az okiratra - akár az o 
kérésére - más személy rávezette [Ptk. 218. § (2) bek., 586. § (2) bek., Pp. 196. § (1) bek. c) pont]. 
BH2000. 257. II. Nem sért jogszabályt a bíróság, ha az egyes elkülönítheto kereseti kérelmek felol 
részítélettel dönt, és ebbe foglalja - az egyébként végzéssel eldöntheto - hatályon kívül helyezo és egyes 
kereseti kérelmek tárgyában új eljárást elrendelo döntését is. Az ilyen rendelkezés felülvizsgálati kérelemmel 
nem támadható, ezért ellene csatlakozó felülvizsgálati kérelem sem terjesztheto elo [Pp. 164. § (1)-(2) bek., 
192. § (1) bek., 195. § (1) bek., 196. § (1) bek. d) pont, 206. § (1) bek., 212. § (1) bek., 213. § (2) bek., 235. § 
(1) bek., 239. §, 244. § (1) bek., 252. §, 270. § (1) bek., 274. § (3) bek.]. 
BH2000. 115. II. Meghatalmazás nemcsak a másik félhez, de a képviselohöz intézett nyilatkozattal is 
joghatályosan létesítheto. A meghatalmazás attól függetlenül érvényes, hogy azt az ellenérdeku féllel 
közölték-e [Ptk. 219. § (1) bek., 221. § (1) bek., 222. §, Pp. 196. § (1) bek. d) pont]. 
BH1999. 570. Tanúbizonyítás a felszámolási - nemperes - eljárásban is megengedett. Lényeges eljárási 
szabályt sért a felszámolási eljárást folytató bíróság, ha a tanúbizonyításra vonatkozó indítványt az 
ellenérdeku hitelezovel nem közli, illetoleg ha a kért bizonyítást nem a hitelezo jelenlétében megtartott 
meghallgatáson veszi fel [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek., Pp. 
5. §, 136/B. § (2) bek., 167-176. §-ai, 196. § (1) bek.]. 
BH1999. 314. A biztosítási intézkedés elrendelésének az a feltétele, hogy a jogosult követelése létrejöttét, 
valamint annak összegét és lejártát teljes bizonyító ereju magánokirattal támassza alá. Ennek a 
követelménynek azonban kizárólag az olyan okirat felelhet meg, amelyet a biztosítási intézkedés kötelezettje is 
aláírt [Vht. 187. § (1) bek. b) pont, Pp. 196. § (1) bek.]. 
BH1999. 69. Az öröklési szerzodés kizárólag az örökhagyó részérol tartalmaz végrendelkezést, ezért az 
írásbeli magánvégrendelet érvényessége szempontjából az írni, olvasni tudás alaki követelményei kizárólag 
az örökhagyó vonatkozásában vizsgálandók [Ptk. 218. § (1) és (2) bek., 624. § (3) bek., 655. § (2) bek., 656. 
§, Pp. 196. § (1) és (3) bek.]. 
BH1997. 523. Gazdasági társaság taggyulésén való képviseleti jog igazolására az ügyvéd részére adott 
meghatalmazás csak akkor alkalmas, ha egyébként megfelel a teljes bizonyító ereju magánokirat kellékeinek 
[1988. évi VI. tv. (Gt.) 182. § (1) bek, 185. §, 200. §, 1983. évi 4. tvr. 10. § (1) bek, Pp. 69. § (2) bek, 196. § 
(4) bek]. 
BH1995. 734. Termoföld kárpótlási jegy alapján történt árverése esetén az árverési kifogás 
megalapozottságának vizsgálata [1991. évi XXV. tv. 23. §, 104/1991. (VIII. 3.) Korm. r. 2. § (3) bek., 29. §, 
Pp. 196. § (1) bek.]. 
BH1995. 537. A váltó állított lényeges kellékhiányainak vizsgálatánál nem a Pp. általános szabályait, hanem 
a váltójogi szabályokat kell figyelembe venni [Pp. 196-197. §-ai, 1/1965. (I. 24.) IM r. 75. § 1-7. pontjai]. 
BH1995. 108. Kezességgel feltételes és jövobeni követelés is biztosítható. A kezességvállaló nyilatkozat 
érvényesen csak írásban teheto, a kezesség elfogadásához azonban ilyen írásbeli nyilatkozat nem szükséges, 
az szóban vagy ráutalás formájában is megteheto [Ptk. 216. § (1) bek., 272. § (2) bek., Pp. 196. § (1) bek.]. 
BH1995. 103. II. A nem teljes bizonyító ereju magánokirat szerepe a bizonyítási eljárás során [Pp. 196. § (1) 
bek., 199. §]. 
BH1993. 740. A foglaló megítélése eloszerzodés esetén [Ptk. 208. §, 243. § (1) bek., 245. § (1) bek., Pp. 196. 
§ (1) bek.]. 
BH1993. 195. Az alapítvány alapító okiratát nem szükséges bizonyító ereju magánokiratba foglalni; a 
nyilvántartásba vétel iránti kérelem elso példányát azonban a Pp. 196. §-ának megfeleloen kell kitölteni [Ptk. 
74/A. § (1) bek., 74/B. § (1) bek., 74/C. § (1) bek., és 199. §; Pp. 93. és 196. §]. 
BH1992. 458. A teljes bizonyító ereju magánokirat "elottemezo" tanúja a nevének aláírására nem képes fél 
névaláírójaként is eljárhat [Ptk. 218. § (2) bek., Pp. 196. § (1) bek.]. 
BH1992. 326. A fellebbezés visszavonását tartalmazó okirat alaki kellékeinek vizsgálata [Pp. 196. § (1) bek., 
95. § (1) bek.]. 
BH1992. 241. A szerzodo fél írástudásának, illetve írásra való képességének vizsgálata a szerzodés alaki 
érvényessége szempontjából [Ptk. 218. § (1)-(2) bek., Pp. 196. § (3) bek.]. 
BH1991. 120. Gazdasági muveletek megtörténtének igazolására az okirat fénymásolata is alkalmas lehet [Pp 
196. § (2) bek., 206. § (1) bek., 53/1988. (XII. 24.) PM r.]. 



BH1990. 453. I. Külföldön élo személy által a per vitelére adott meghatalmazás csak akkor igazolja a 
meghatalmazás megtörténtét, ha az arról kiállított okiratot a kiállítás helye szerint illetékes magyar 
külképviseleti hatóság hitelesítette (felülhitelesítette) [Pp. 67. § (1) bek. a) pont, 69. § (3) bek., 72. §, 196. §, 
198. § b) pont]. 
BH1990. 271. Ha a kötelezett elismeri, hogy a vele szembeni követelés elévülésének félbeszakadását eloidézo 
okiratot megkapta, utóbb az ezzel ellentétes állítását neki bizonyítania kell, a bizonyítás sikertelensége pedig 
az o terhére esik [Pp. 164. § (1) bek., 196. § (1) bek. d) pont, 199. §]. 
BH1986. 23. Az okirati bizonyításra vonatkozó eljárási szabályok a sajtó-helyreigazítási eljárásban is 
érvényesülnek, de tekintettel kell lenni arra, hogy a törvény szerint a sajtó-helyreigazítási eljárásban 
bizonyítás felvételének csak olyan bizonyítékokra vonatkozóan van helye, amelyek a tárgyaláson 
rendelkezésre állanak, és amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a közlemény kifogásolt tényállításainak 
valóságát nyomban igazolják, vagy a keresetben eloadottakat nyomban megcáfolják. [Pp. 166. §, 196. § (1) 
bek., 345. § (2) és (3) bek., Ptk. 79. §]. 
BH1979. 197. Ha a dolgozó az elévülési ido eltelte után írásban elismerte a vállalattal szemben fennálló 
tartozását, az erre történt teljesítést elévülésre hivatkozva nem követelheti vissza. Ha a dolgozó a 
tartozásának fennállását is vitássá teszi, a bizonyítási kötelezettség ot terheli abban a tekintetben, hogy a 
tartozása nem állott fenn és így a teljesítés jogalap nélkül történt. [1967. évi II. törvény 5. §, Pp. 196. § (1) 
bek.] 

197. § (1) A magánokirat valódiságát csak akkor kell bizonyítani, ha azt az ellenfél kétségbe vonja, vagy a 
valódiság bizonyítását a bíróság szükségesnek találja. 

(2) Ha a magánokiraton levo aláírás valódisága nem vitás, vagy bizonyított, illetve a fokozott biztonságú 
elektronikus aláírás ellenorzésének eredményébol más nem következik, az aláírást megelozo szöveget - elektronikus 
okirat esetén az aláírt adatokat - az ellenkezo bizonyításáig meg nem hamisítottnak kell tekinteni, kivéve, ha az okirat 
rendellenességei vagy hiányai ezt a vélelmet megdöntik. 

(3) A magánokiraton levo aláírás valódiságát vagy a szöveg meg nem hamisított voltát - kétség esetében - más 
olyan írással való összehasonlítás útján is meg lehet állapítani, amelynek valódisága nem kétséges. A bíróság 
evégbol íráspróbát rendelhet el, s azt a szükséghez képest írásszakértovel is megvizsgáltathatja. 

(4) Ha a fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum aláírójának azonossága, 
illetve a dokumentum hamisítatlansága kétséges, ezek megállapítása érdekében a bíróság elsosorban a fokozott 
biztonságú elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítványt kibocsátó hitelesítés-szolgáltatót keresi meg. Az elektronikus 
dokumentumhoz kapcsolt idobélyegzo által igazolt adatokkal kapcsolatos kétség esetén a bíróság elsosorban az 
idobélyegzést végzo szolgáltatót keresi meg. 

(5) A bíróság a 8. § megfelelo alkalmazásával pénzbírsággal sújtja azt a felet vagy képviselot, aki a saját, illetoleg 
az általa képviselt fél aláírásának valódiságát jobb tudomása ellenére vagy nagyfokú gondatlanságból tagadta. 

A teljes bizonyító ereju magánokirat az ellenkezo bizonyításáig bizonyítja, hogy kiállítója az abban foglalt 
nyilatkozatot az ott írt idopontban megtette, elfogadta vagy magára nézve kötelezonek elismerte (Pp. 196. § 
(1), BH1993. 740., BH1995. 108.). Ellentétben a közokirattal, a magánokirat valódisága mellett a törvény 
vélelmet nem állít fel. Az okirat akkor valódi, ha kiállítójától ered, azaz a kiállító vagy megbízásából más 
személy írta alá, vagy olyan aláírás van rajta, amelyet a kiállító magáénak elismer. A magánokirat 
valódiságát - függetlenül a törvényi vélelem hiányától - a bizonyító félnek csak akkor kell bizonyítani, ha azt 
az ellenfél kétségbe vonja vagy nem vonja ugyan kétségbe, de a valódiság felol a bíróságnak merül fel alapos 
kételye. Ha az ellenfél az okirat valódiságáról nem tud nyilatkozni, mert nem tudja, hogy a kiállítótól 
származik-e vagy sem, a bíróságnak az eset összes körülményeit mérlegelve kell állást foglalnia abban, hogy 
az ellenfél nyilatkozata mennyiben minosül kétségbe vonásnak. 
Az okirat hamis, ha nem a kiállítótól ered. Valódi, de hamisított az okirat, ha ugyan a kiállítótól származik, de 
a kiállító nem azt a szövegu okiratot írta alá, azaz az aláírása feletti szöveget tudta és hozzájárulása nélkül 
megváltoztatták. A törvény megdöntheto vélelmet állít fel a valódi és a külsoleg aggálytalan magánokirat 
hamisítatlansága mellett. A bírói gyakorlat szerint a hamisítatlanság vélelme kizárólag a teljes bizonyító 
ereju magánokiratokra vonatkozik (P. törv. I. 20 335/1965.). 
A jogirodalomban azonban van olyan álláspont is, miszerint a vélelem az egyszeru magánokiratokra (lásd a 
Pp. 199. §-hoz fuzött magyarázatot) is kiterjed annak okán, hogy a § szövege minden megszorítás nélkül szól 
a magánokiratról ("A Polgári perrendtartás magyarázata" Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 
1976. I/1000.). 
Ha a magánokiraton az aláírás valódi (mert azt nem vonták kétségbe, vagy mert annak valódisága 
bizonyított), e tényhez a törvény a hamisítatlanság vélelmét fuzi, melynek értelmében az ellenkezo 
bebizonyításáig az aláírást megelozo szöveget meg nem hamísítottnak kell tekinteni. A vélelmet az okirat 



rendellenessége vagy hiányossága megdönti. Az okirat rendellenesnek, azaz külsoleg aggályosnak minosül a 
szövegrész javítása, törlése, áthúzása vagy a szövegbe történo betoldás miatt. Az aggályossággal szemben 
bizonyítható, hogy az okirat rendellenessége már annak aláírásakor is fennállt, tehát nem jogellenes - a 
kiállító tudta és hozzájárulása nélküli - változtatás következménye. Az okirat hamisítatlanságát az okiratra, 
mint bizonyítékra hivatkozó félnek kell bizonyítania. Az aláírás valódiságát vagy a szöveg hamisítatlanságát 
összehasonlítással lehet megállapítani. A bíróság az okirat kiállítójától íráspróbát vehet, felhívhatja a 
bizonyító felet az összehasonlítás érdekében olyan okirat vagy levél csatolására, melynek valódisága nem 
kétséges. Tanúként idézhet olyan személyt, akinek birtokában pl. az okirat kiállítójától származó levél vagy 
más okirat van. A megidézett tanú - a tanút terhelo okirat-felmutatási kötelezettség körében (lásd a Pp. 174. 
§-hoz fuzött magyarázatot) - a birtokában lévo iratot vagy annak egy részét köteles a bíróság rendelkezésére 
bocsátani. Az összehasonlításra, az aláírás valódiságának és a hamisítatlanság megállapítására a bíróságnak 
igazságügyi írásszakértot kell kirendelnie. Ez csak akkor mellozheto, ha kétséget kizáróan megállapítható az 
aláírások egyértelmu eltérése. Azt a tényt, hogy a fél az íráspróbát megtagadja vagy a bíróság felhívása 
ellenére nem csatolja a birtokában lévo összehasonlításra alkalmas okiratot, a bíróság a Pp. 206. § alapján 
szabadon mérlegeli és meggyozodése szerint bírálja el. 
Ezek a szabályok megfeleloen irányadóak a 2001. szeptember 1. napját követoen kiállított, és a Pp. 196. § (1) 
bekezdésének f) pontja szerinti, minosített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat esetében is. Arra 
figyelemmel azonban, hogy az ilyen okirat a hagyományostól eltéro módon készül, és ezért eltéro feltételek 
mellett minosül teljes bizonyító erejunek, a § 2001. szeptember 1. napjától hatályos új (4) bekezdése maga 
határozza meg, hogy a bíróság kétség esetén elsosorban milyen bizonyítást kell, hogy lefolytasson. Így abban 
az esetben, ha 
- az aláíró azonossága, vagy a dokumentum hamisítatlansága tekintetében merült fel kétely, a bíróságnak azt 
a hitelesítés-szolgáltatót kell megkeresnie, amelyik kibocsátotta a fokozott biztonságú elektronikus aláíráshoz 
tartozó tanúsítványt. 
- az okirathoz kapcsolt idobélyegzo által igazolt adatokkal kapcsolatos a kétség, akkor a bíróság az 
idobélyegzést végzo szolgáltatót keresi meg. 
(Idobélyegzo alatt az elektronikus irathoz, illetve dokumentumhoz végérvényesen hozzárendelt, illetoleg az 
irattal vagy dokumentummal logikailag összekapcsolt igazolást kell érteni, amely tartalmazza a bélyegzés 
idopontját, és amely a dokumentum tartalmához technikailag olyan módon kapcsolódik, hogy minden - az 
igazolás kiadását követo - módosítás érzékelheto.) 
A törvényi szóhasználatból is következoen, ha a fentiek szerinti megkereséssel a vitatott kérdés nem döntheto 
el, a bíróság a szükségesnek ítélt más bizonyítást is lefolytathatja. 
BH1995. 537. A váltó állított lényeges kellékhiányainak vizsgálatánál nem a Pp. általános szabályait, hanem 
a váltójogi szabályokat kell figyelembe venni [Pp. 196-197. §-ai, 1/1965. (I. 24.) IM r. 75. § 1-7. pontjai]. 
BH1995. 247. A társadalmi szervezet feloszlással való megszunése esetén a törlés magánokirat alapján is 
kérheto, a magánokirat valódiságát csak akkor kell bizonyítani, ha a bíróságnak alapos kételye merül fel 
valódisága felol [1989. évi II. tv. 15. § (2) és (4) bek., 20. §, Pp. 197. § (1) bek., 206. § (1) bek., 270. § (1) 
bek.]. 
BH1992. 115. II. A társasági szerzodés egyes pontjainál alkalmazott javítások, betoldások - függetlenül attól, 
hogy az ügyvéd vagy jogtanácsos eszközölte - csak akkor hatályosak, ha minden javítást (betoldást) a kft. 
minden tagja láttamozott [1988. évi VI. törvény 19. § (2) bek., Pp. 197. § (1) bek.]. 
BH1983. 464. A dolgozónak a teljesített munkájáért abban az esetben is jár munkabér, ha a munkáját 
érvénytelen munkaszerzodés alapján végezte [1967. évi II. törvény 22. § (3) bek., 48/1979. (XII. 1.) MT 
rendelet 16. § (3) bek., 31. § (1) bek., 1/1976. (I. 31.) MüM sz. r., Pp. 197. § (2) bek.]. 

198. § A 196. és 197. §-ok rendelkezéseit a külföldön kiállított magánokiratokra is alkalmazni kell azzal, hogy 
a) a jogügylet bizonyítása céljából kiállított okirat a kiállítási hely joga szerint fennálló bizonyító erejét akkor is 

megtartja, ha a 196. § rendelkezéseinek nem felel meg; 
b) a meghatalmazásnak, valamint a peres eljárás céljára kiállított nyilatkozatoknak és az igazságügyminiszter 

rendeletében a szükséghez képest megjelölt egyéb magánokiratoknak csak akkor van a 196. §-ban meghatározott 
bizonyító ereje, ha azokat a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság hitelesítette 
(felülhitelesítette). 

Ha a külföldi okiratot jogügylet bizonyítása céljából állították ki, de az nem felel meg a teljes bizonyító ereju 
magánokiratra vonatkozó rendelkezéseknek, a bíróság az általa nem ismert külföldi jog felol - az okirat 
bizonyító erejének megállapítása érdekében - hivatalból tájékozódik [1979. évi 13. törvényereju rendelet 5. § 
(1)]. A bíróság megkeresésére az alkalmazandó külföldi jogszabályokról, azok rendelkezéseirol az IM 
Nemzetközi Jogi Foosztálya ad felvilágosítást [1979. évi 13. törvényereju rendelet 5. § (2), 8001/1995. (IK 8.) 



IM tájékoztató]. Ezt segíti a külföldi jogról való tájékoztatásról szóló Londonban 1968-ban aláírt, valamint 
Strasbourgban 1978-ban kiegészített Európai Egyezmény [kihirdette a 140/1992. (IX. 20.) Korm. rendelet]. A 
bíróság a külföldi jog felol szükség esetén szakértoi véleményt is beszerezhet és a fél által eloterjesztett 
bizonyítékokat is figyelembe veszi. Adott esetben a fél is igazolhatja, hogy az okirat a külföldi jog szerint teljes 
bizonyító ereju magánokiratnak minosül. Ha azonban a külföldi jog tartalmát nem lehet megállapítani, a 
magyar jogot kell alkalmazni [1979. évi 13. törvényereju rendelet 5. § (2)-(3)]. 
A külföldi magánokiratok közül a meghatalmazás és a peres eljárás céljára kiállított nyilatkozat csak 
hitelesítés, vagy felülhitelesítés esetén minosül teljes bizonyító ereju magánokiratnak (a hitelesítésre, 
felülhitelesítésre lásd a Pp. 195. §-hoz fuzött magyarázatot). 
BH1998. 387. II. Ha a fél jogi képviseloje meghatalmazását a bíróság felhívása ellenére nem igazolja, a 
bíróságnak közvetlenül a féllel szemben kell az eljárás folytatásához szükséges intézkedéseket megtennie [Pp. 
69. § (3) bek., 72. §, 198. § b) pont, 130. § (1) bek. j) pont]. 
BH1990. 453. I. Külföldön élo személy által a per vitelére adott meghatalmazás csak akkor igazolja a 
meghatalmazás megtörténtét, ha az arról kiállított okiratot a kiállítás helye szerint illetékes magyar 
külképviseleti hatóság hitelesítette (felülhitelesítette) [Pp. 67. § (1) bek. a) pont, 69. § (3) bek., 72. §, 196. §, 
198. § b) pont]. 

199. § A bíróság a tárgyalás és a bizonyítás összes adatainak mérlegelése alapján ítéli meg, hogy az okirati 
bizonyítás eredménye mennyiben veheto figyelembe azokban az esetekben, amelyekben a jelen fejezet rendelkezései 
valamely okirat bizonyító erejét nem határozzák meg, vagy az okirat a 195-198. §-ok rendelkezéseinek nem felel 
meg. 

Az alaki bizonyító ero szempontjából szabadon mérlegelheto okiratnak minosül minden olyan okirat, amely a 
Pp. 195. §-a alapján nem tekintheto közokiratnak, de a Pp. 196. §-ban szabályozott teljes bizonyító ereju 
magánokiratnak sem. A szabadon mérlegelheto okiratok alaki bizonyító erejét a teljes bizonyító ereju 
magánokirattal szemben a bíróság szabadon mérlegelheti, azaz a per egyéb adatainak egybevetésével, szabad 
belátása szerint dönt az okirat elfogadásáról. 
Szabadon mérlegelheto okirat a hatóság által, de nem megszabott alakban kiállított okirat, feltéve, hogy teljes 
bizonyító ereju magánokiratnak sem minosítheto. Szabad mérlegelés tárgya az az okirat is, melyet a hatóság 
ugyan megszabott alakban, de nem ügykörén belül állított ki és nem tekintheto teljes bizonyító ereju 
magánokiratnak sem. Ha a külföldi közokirat felülhitelesítésére nemzetközi megállapodás hiányában szükség 
van (lásd a Pp. 195. §-hoz fuzött magyarázatot), a felülhitelesítés nélküli külföldi közokirat bizonyító ereje is 
szabadon mérlegelheto. 
A magánokiratok közül pl. szabadon mérlegelheto a gépírással készült okirat, ha azt csak kiállítója írta alá, 
vagy ha az okiratot ugyan a kiállító saját maga írta, de aláírással, kézjeggyel nem látta el. Szabad mérlegelés 
tárgya a meghatalmazásra, illetoleg peres eljárás céljára kiállított nyilatkozatot tartalmazó felülhitelesítés 
nélküli külföldi magánokirat (lásd a Pp. 198. §-hoz fuzött magyarázatot). 
Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus úton kiállított és aláírt okiratokat az 
ahhoz kapcsolódó biztonsági követelmények szerint különbözteti meg (egyszeru, fokozott biztonságú és 
minosített), és csak a Pp. 196. § (1) bekezdésének f) pontjában nevesített, minosített elektronikus aláírással 
ellátott elektronikus okiratot ruházza fel teljes bizonyító erovel. Erre figyelemmel szabadon mérlegelheto 
például az az elektronikus okirat, amelyhez nincs csatolva minosített tanúsítvány, vagy azt olyan szolgáltató 
bocsátotta ki, aki erre nem jogosult. 
Ehelyütt kell külön kiemelnünk, hogy a 2001. évi XXXV. törvénynek két olyan rendelkezése is van, amelyet 
nem csak a hatálybalépését (2001. szeptember 1.) követoen, de a már ezen idopontot megelozoen kiállított 
elektronikus okiratokra is alkalmazni kell. Így a törvény 
- 3. § (1) bekezdését, mely kimondja, hogy elektronikus aláírás illetve elektronikus irat vagy dokumentum 
elfogadását - ide értve annak bizonyítási eszközként való felhasználását is - megtagadni, vagy annak 
jognyilatkozat tételére, illetve joghatás kiváltására való alkalmasságát kétségbe vonni nem lehet pusztán 
amiatt, hogy a dokumentum, irat vagy aláírás elektronikus formában létezik. 
Itt megjegyezzük, hogy a törvény 3. § (2) bekezdése kimondja, hogy az öröklési jogi (Ptk. 598-684. §), 
valamint a Csjt. szerinti jogviszonyokban nem lehet az elektronikus formán kívüli dokumentumokat mellozve, 
csak elektronikus aláírást felhasználni, illetve elektronikus iratot vagy dokumentumot készíteni. E törvényi 
kivételt nevesíto szabályra azonban a 3. § (1) bekezdésével azonos hatályba lépteto rendelkezés nem 
vonatkozik. Ebbol pedig az következik - bár vélhetoen a jogalkotó szándéka nem erre irányult -, hogy a 2001. 
szeptember 1. napja elott kizárólag elektronikus úton eloállított, aláírt irat, dokumentum, a más formát 
mellozve is alkalmas az öröklési és családjogi jogviszonyokban a joghatás kiváltására. 



- 5. § (7) bekezdését, mely a külföldi székhelyu hitelesítés-szolgáltató által hitelesített tanúsítványhoz fuzodo 
jogkövetkezményt szabályozza. 
BH2003. 286. Ha a részvényekre vonatkozó ajándékozási szerzodés az ajándékozó halála után lép hatályba, 
az örökösök a halál pillanatában megszerzik a részvények tulajdonjogát, de azzal a kötelmi jogi 
kötelezettséggel, hogy az érvényes és hatályos szerzodés alapján teljesíteniük kell, mert a megajándékozottak 
még az örökhagyótól jogcímet szereztek a részvények tulajdonjogának megszerzésére [Ptk. 199. §, 228. § (1) 
bek., 481. § b) pont, 579. § (1) bek., 1998. évi VI. tv. 240. § (2) bek., Pp. 164. § (1) bek., 196. § (1) bek. a)-e) 
pont, 199. §, 224. § (1) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. (Vár.) 13. § (2) bek.]. 
BH2003. 53. A magánokirat-hamisítás vétsége megvalósul abban az esetben is, ha az okirat valós tényeket 
tartalmaz, de nem az azt kiállító személytol származik (alakilag hamis) és az elköveto ezt használja fel jogilag 
jelentos tény bizonyítására (Btk. 276. §, Pp. 196. § és 199. §). 
BH2000. 497. Engedményezésen alapuló igényérvényesítés esetén a biztosítási intézkedés feltételeinek 
vizsgálata [Pp. 196. § (1) bek. d) pont, 199. §, Vht. 185. §, 187. § (1) bek. b) pont]. 
BH1997. 546. Felülhitelesítés hiányában a külföldi közokiratra nem alkalmazhatók a közokiratra vonatkozó 
rendelkezések, ez azonban az okirat bizonyítékként történo értékelését nem zárja ki [Pp. 195. § (5) bek., 199. 
§]. 
BH1995. 103. II. A nem teljes bizonyító ereju magánokirat szerepe a bizonyítási eljárás során [Pp. 196. § (1) 
bek., 199. §]. 
BH1993. 240. A bizonyítási teher megoszlásának alakulása a vendéglátóhelyek üzemeltetoi ellen zenemuvek 
ún. kisjogos eloadásáért járó szerzoi díj iránt a Szerzoi Jogvédo Hivatal által indított perekben [Pp. 164. § 
(1) bek., 199. §, 206. § (1) bek., Ptk. 86. § (1) bek., 220. § (1) és (3) bek., 1969. évi III. tv. (Szjt.) 1. § (1) bek., 
13. § (1) és (3) bek., 40. §, 53. § (2) bek., 9/1969. (XII. 29.) MM r. (Szjt. V.) 29. §, 37. § (1) bek., 106/1952. 
(XII. 31.) MT r. 1. § (3) bek., 10. § (1) bek., 33/1989. (XII. 8.) MM r. mell.]. 
BH1990. 271. Ha a kötelezett elismeri, hogy a vele szembeni követelés elévülésének félbeszakadását eloidézo 
okiratot megkapta, utóbb az ezzel ellentétes állítását neki bizonyítania kell, a bizonyítás sikertelensége pedig 
az o terhére esik [Pp. 164. § (1) bek., 196. § (1) bek. d) pont, 199. §]. 
BH1980. 304. Külföldi választottbírósági határozat a magyar bíróságot nem köti, de bizonyítékként 
figyelembe veheto [Pp. 163. § (1) bek., 199. §, 360-364. §-ok, 37/1764. (Kk. É. 25.) KkM sz. ut. ut. XII. fej.]. 

Külföldi jog bizonyítása 

200. § 

A bizonyítási eljárás lefolyása 

201. § (1) A bizonyítási eljárást a perbíróság rendszerint tárgyaláson folytatja le. Ha azonban ez jelentos 
nehézséggel vagy aránytalanul nagy költségtöbblettel járna, a bíróság azt a helyi bíróságot keresi meg, amelynek 
területén a kihallgatandó személyek laknak, illetoleg amelynek területén a bizonyítás a legcélszerubben 
eszközölheto. A Budapest területén foganatosítandó bírói cselekmények teljesítésére az igazságügyminiszter 
rendeletével kijelölt bíróságot kell megkeresni. 

(2) A perbíróság székhelyén muködo helyi bíróságot a bizonyítás lefolytatása végett megkeresni nem lehet. 
(3) A bizonyítást a perbíróság, illetoleg a megkeresett bíróság a kelloen értesített felek távollétében is lefolytatja, 

és lefolytathatja akkor is, ha nem állapítható meg, hogy a fél a határnapról szabályszeruen értesítve volt-e, vagy ha a 
fél részére az értesítés kézbesítheto nem volt. Igazolásnak ilyenkor helye nincs, azonban a felek bármelyike kérheti a 
bizonyítás megismétlését, ha ahhoz lényeges érdeke fuzodik, és az azzal felmerülo újabb költségeket elolegezi; a 
kérelem tárgyában az eset összes körülményeinek mérlegelésével akkor is a perbíróság határoz, ha a bizonyítást 
megkeresett bíróság folytatta le. Ha a fél a kituzött határnapról szabályszeruen értesítve volt, a bizonyítás 
megismétlésével felmerülo költségekre a 80. § (2) bekezdése irányadó. 

A bizonyítási eljárás lefolytatásáról a perrendtartás nemcsak e szakasz kapcsán szól. A bizonyítás elokészítése 
során szükséges teendokrol ugyanis a Pp. 124. §-ban, a bizonyítás-felvétel egyéb eloírásairól a X. fejezet 
elozo alcímei alatt, az elozetes bizonyítás tekintetében pedig a Pp. 207-211. §-okban rendelkezik. 
A közvetlenség elvébol következoen a bizonyítást elsosorban az ügyben egyébként eljáró bíróságnak kell 
lefolytatnia. Ettol kivételesen, s csak akkor indokolt eltérni, ha a bizonyítás perbíróság elotti foganatosítása 
aránytalan többletköltséggel vagy nehézséggel jár, illetve más módon lehetetlen. A közvetett bizonyítás 
megkeresés és kiküldött bíró (Pp. 203. §) útján egyaránt lefolytatható. 



A bíróságok kötelesek egymásnak jogsegélyt nyújtani. A megkeresett bíróság ennek megfeleloen az elrendelt 
bizonyítás felvételét nem tagadhatja meg. 
Budapest területén, az 1/1958. (II. 16.) IM rendelet 5. §-a értelmében, megkeresés alapján a bizonyítás 
foganatosítására kizárólag a Pesti Központi Kerületi Bíróság jogosult és köteles. 
A perbíróság a székhelyén muködo helyi bíróságot a bizonyítás lefolytatása végett nem keresheti meg, még 
akkor sem ha a székhely nem tartozik az illetékességi területébe. Így, a Pest megyei Bíróság sem jogosult 
arra, hogy a bizonyítás felvétele érdekében a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz forduljon. A Pp. 201. §-ának 
(2) bekezdése a Legfelsobb Bíróság vonatkozásában a Pp. 249. §-ának (2) bekezdésébol következoen nem 
alkalmazható. E törvényhely értelmében ugyanis a Legfelsobb Bíróság a bizonyítási eljárás lefolytatása végett 
az elso fokon eljárt megyei bíróságot (adott esetben tehát a Fovárosi Bíróságot) illetoleg az ennek székhelyén 
lévo helyi bíróságot (Pesti Központi Kerületi Bíróságot) egyaránt megkeresheti. 
Az elrendelt bizonyítás a peres felek vagy bármelyikük távollétében foganatosítható akkor is, ha 
- kello értesítés után maradtak távol, 
- nem állapítható meg, hogy a fél szabályszeruen volt-e értesítve, 
- a fél részére az értesítés nem volt kézbesítheto. 
A bizonyítás felvételére tehát csak akkor nem kerülhet sor, amikor igazolt, hogy a fél nem volt értesítve. A 
távolmaradt fél, mulasztása miatt igazolással nem élhet. 
Ha a bizonyításra nem a felek együttes jelenlétében került sor, bármelyikük költségek elolegezése mellett 
eloterjesztett kérelmére - a perbíróság mérlegelés után hozott döntésétol függoen - a bizonyítás 
megismételheto. A szabályszeru értesítés után távolmaradt fél azonban ennek költségeit, pernyertesség esetén 
is viselni tartozik. 
A Pp. 201. §-ának (3) bekezdésében írt rendelkezések a perbíróság és a megkeresett bíróság tekintetében 
egyaránt irányadóak. A gyakorlat azonban, a perbíróság elott lefolytatandó bizonyítás foganatosításánál e 
szabályt nem vette át. 
BH1995. 209. A bírósági úton történo termeloszövetkezeti vagyonmegosztásnál a bizonyítékok értékelése 
[1992. évi II. tv. 39. § (3) bek., Pp. 163. §, 201. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH1992. 801. Ha a fél idézésére vonatkozó kézbesítési bizonyítvány (tértivevény) a tárgyalás határnapjáig 
nem érkezett vissza, a bíróság annak visszaérkezése után határoz abban a kérdésben, hogy a tárgyalást a fél 
részérol elmulasztottnak kell-e tekinteni. Amennyiben a fél idézésére vonatkozó kézbesítési bizonyítvány 
(tértivevény) nem érkezett vissza, a tárgyalást a fél távollétében is meg lehet tartani, a megjelent tanukat és 
szakértot ki-, illetve meg lehet hallgatni. Munkaügyi perben a bíróságnak az ilyen tárgyalást el kell 
halasztania, és az azt követo tárgyalási napon a felek jelenlétében vagy - szabályszeru idézésük mellett - 
távollétükben hozható ítélet [Pp. 135. § (1) és (3) bek., 201. § (3) bek., 355. § (1) bek.]. 

202. § (1) 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. Így különösen közölni kell az eljárásban részt vevok, továbbá a képviseloik 
nevét és lakóhelyét, a költségek elolegezésére vonatkozó adatokat, a szükséghez képest az ügy vázlatos leírását és a 
bizonyítás útján tisztázandó tényállást, valamint a kihallgatandó személyek nevét, lakóhelyét. Ha a megkereso 
bíróság az eljárásban résztvevok valamelyikének költségmentességet (illetékfeljegyzési jogot) engedélyezett, közölni 
kell az erre vonatkozó adatokat is. 

(2) A megkeresett bíróság a bizonyítás lefolytatására határnapot tuz ki, és arra a kihallgatandó személyeket 
megidézi, a feleket pedig a kituzött határnapról értesíti. A megkeresett bíróság a bizonyítást ülnökök részvétele 
nélkül folytatja le. Egyébként a megkeresett bíróság a perbíróságra irányadó szabályok megfelelo alkalmazásával jár 
el, és - amennyiben a törvény másként nem rendelkezik - a perbíróság jogait gyakorolja; a kihallgatandó 
személyekhez a felek is indítványozhatnak kérdéseket. A megkeresett bíróság - a felek indokolt kérelmére, vagy ha a 
rendelkezésre álló adatok alapján szükségesnek mutatkozik - további bizonyítást folytathat le. 

(3) A megkeresett bíróság a megkeresést tizenöt napon belül teljesíti. Ha a megkeresett bíróság a megkeresést 
tizenöt napon belül nem intézte el, az elintézés akadályát a megkereso bírósággal közli. 

(4) A megkeresett bíróság a bizonyításról jegyzokönyvet vesz fel. A jegyzokönyvben mind a megkereso, mind a 
megkeresett bíróságot fel kell tüntetni. A bizonyításról készült jegyzokönyvet az iratokkal együtt 8 napon belül meg 
kell küldeni a megkereso bíróságnak. Ha a megkeresés teljesítésére egészben vagy részben más bíróság illetékes, a 
megkeresett bíróság - a ráháruló bizonyítás felvétele után - az iratokat az illetékes másik bíróságnak küldi meg, és 
errol a megkereso bíróságot, valamint a feleket értesíti. 

A jelen § rendelkezései a megkeresés útján foganatosítandó bizonyítás körében az alapveto szabályokat 
nevesítik. 2002. január 1. napja elott e rendelkezéseket részben a Pp., részben pedig az ügyviteli szabályok 



(Büsz. 14. §) nevesítették. A 2001. évi CV. törvény 2002. január 1. napjától kezdodo hatállyal a felek jogait is 
érinto, illetve garanciális jellegu szabályokat - tartalmában azonosan - a jelen §-ban helyezte el. 
Az (1) bekezdés a megkeresés tartalmára vonatkozó legfontosabb elemeket szabályozza. Ennek alapján a 
megkeresésnek tartalmaznia kell 
- azokat a név és cím-adatokat, amelyek az idézéshez szükségesek, 
- a költségmentesség vagy illetékfeljegyzési jog engedélyezésének tényét, 
- a szükséges terjedelemben az elozményeket, a tényállást, a bizonyítás körét, és az annak során tisztázandó 
körülményeket. Ha a bizonyításhoz szükséges, a megkereso bíróságnak a perirat vonatkozó részét is meg kell 
küldenie. 
A (2)-(4) bekezdés a megkeresett bíróság eljárásának általános eloírásait nevesíti. 
A megkeresett bíróság a megkeresés teljesítésére 15 napon belül köteles. E határidot a megkeresésnek a 
hozzá beérkezésétol kell számítani. Ha az elintézésre e határidon belül nem kerül sor, ezt a tényt, és az 
elintézés akadályát a megkereso bírósággal közölnie kell. 
A megkeresett bíróság a bizonyítást tárgyaláson folytatja le. A tárgyalásról felvett jegyzokönyvnek - az 
általános eloírásokon túl - tartalmaznia kell a megkereso bíróság megnevezését is. A felvett jegyzokönyvet a 
megkereso bíróság 8 napon belül köteles a megkeresett bíróságnak megküldeni. 
Ha a megkeresett bíróság azt állapítja meg, hogy a megkeresésben foglaltak teljesítésére más bíróság az 
illetékes, az iratokat ennek a bíróságnak küldi meg, a felek és a megkereso bíróság egyideju tájékoztatása 
mellett. Ha az illetékesség hiánya csak részleges, a megkereso bíróság az iratokat a rá tartozó bizonyítás 
lefolytatása után küldheti meg a további bizonyítás felvétele érdekében az arra illetékes bíróságnak. 
A megkeresett bíróság a bizonyítás felvétele során akkor is egyesbíróként jár el, ha a perbíróság tanácsban 
köteles eljárni. 
A megkeresett bíróságnak a megkeresés keretei között kell foganatosítania az elrendelt bizonyítást. Ettol csak 
akkor térhet el, ha a rendelkezésére álló adatok alapján, és a megkeresés célját is szem elott tartva a felek 
valamelyike által indítványozott további bizonyítás felvétele szükségesnek mutatkozik. 
A megkeresett bíróság eljárása során a perbíróság jogait gyakorolja. Ezt a jogkört azonban a törvény több 
vonatkozásban is korlátozza. Így: 
- a megkeresett bíróságnak a tanúságtétel megtagadása jogszeruségérol hozott határozatát - kérelemre - a 
perbíróság változtathatja meg [Pp. 171. § (2)]; 
- ha a Pp. 177. §-ának (4) bekezdése alapján a szakértot a megkeresett bíróság rendelte ki, a szakértoi 
vélemény eloterjesztése után a kizárásáról csak a perbíróság dönthet; 
- a szakértoi díj megállapítására akkor is a perbíróság jogosult, ha a szakértot a megkeresett bíróság rendelte 
ki [Pp. 187. § (2)]. 

203. § Azokban az esetekben, amikor a bizonyítást a törvény szerint a bíróság helyett az elnök is lefolytathatja, a 
bizonyítás során a bíróságra vonatkozó szabályokat az elnök eljárására kell alkalmazni. 

A bizonyítás felvételére kiküldött bíró útján csak kivételesen, a bíróság rendelkezése alapján kerülhet sor, 
olyan esetekben, amikor azt a perrendtartás kifejezetten megengedi. Ekként erre kizárólag akkor van 
lehetoség, ha 
- a tanút a Pp. 176. §-ának (1) bekezdésében irt okból nem lehet a bíróság elott kihallgatni, 
- helyszíni szemlét kell tartani [Pp. 188. § (2)] vagy 
- az okirat helyszíni megszemlélése indokolt [Pp. 194. § (1)]. 
Szakérto meghallgatására - külön rendelkezés hiányában - kiküldött bíró útján csak akkor van mód, ha a 
fentiek szerint foganatosított bizonyítással összefüggoen vált szükségessé a meghallgatása. 
Kiküldött bíróként az ügy elso fokú tárgyalása során - a fent megjelölt jogszabályokból következoen - csak a 
tanács elnöke (egyesbíró) járhat el, másodfokon azonban lehetosége van erre a kijelölt tanács bármely 
tagjának [Pp. 249. § (3)] is. 

204. § (1) Ha a bizonyítást olyan külföldi államban kell lefolytatni, amellyel a megkeresések teljesítésére a magyar 
állam által kötött nemzetközi megállapodás vagy viszonossági gyakorlat áll fenn, a bizonyítás iránt ennek 
megfeleloen kell intézkedni. 

(2) A magyar állam által kötött nemzetközi megállapodás vagy viszonossági gyakorlat hiányában a bíróság a 
félnek - kérelmére - határidot szabhat arra, hogy a bizonyítás lefolytatásáról a külföldi állam jogszabályainak 
megfelelo és a szükséghez képest felülhitelesített közokiratot mutasson be. 

(3) A külföldön lefolytatott bizonyítás érvényességét a bizonyítás helyének joga szerint kell megítélni, de azt 
akkor is érvényesnek kell tekinteni, ha a jelen törvény rendelkezéseinek megfelel. 

A részletes szabályokat a nemzetközi vonatkozású ügyek intézésérol szóló 8001/1995. (IK 8.) IM tájékoztató 
tartalmazza. 



205. § (1) A 202-204. §-ok eseteiben a bíróság a tárgyalás folytatására határnapot rendszerint csak a bizonyításról 
készült jegyzokönyv, illetoleg a bemutatni rendelt közokirat megérkezése után tuz ki. 

(2) A bizonyítás eredményét a tárgyaláson az elnök ismerteti; az ismertetésre és a bizonyítás eredményére a felek 
észrevételeket tehetnek. 

BH1982. 294. Lényeges eljárási szabályt sért a másodfokú bíróság, ha anélkül hoz ítéletet, hogy a másodfokú 
eljárásban módosított szakértoi véleményt ismertetné a felekkel és módot nyújtana a szakvéleményre 
vonatkozó észrevételek és esetleges indítványok eloterjesztésére [Pp. 205. § (2) bek., 239. §, 249. § (2) bek., 
387. § (1) bek.]. 

A bizonyítás eredményének mérlegelése 

206. § (1) A bíróság a tényállást a felek eloadásának és a bizonyítási eljárás során felmerült bizonyítékoknak 
egybevetése alapján állapítja meg; a bizonyítékokat a maguk összességében értékeli, és meggyozodése szerint bírálja 
el. 

(2) A per adataival egybevetett mérlegelés alapján a bíróság azt is meggyozodése szerint ítéli meg, hogy milyen 
jelentoséget kell tulajdonítani annak, ha a személyes megjelenésre idézett fél nem jelent meg, vagy a fél vagy 
képviseloje valamely felhívásnak nem tett eleget, a hozzáintézett kérdésre nem felelt, vagy kijelentette, hogy 
valamely tény valóságáról nincs tudomása, vagy arra nem emlékszik. 

(3) A bíróság a kártérítés vagy egyéb követelés összegét, ha a szakértoi vélemény vagy más bizonyíték alapján 
meg nem állapítható, a per összes körülményeinek mérlegelésével belátása szerint határozza meg. 

PK 267. szám 

I. A szerzodésnek a szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltunoen nagy 
értékkülönbségére alapított megtámadása esetében annak megállapításához, 
hogy az értékkülönbség feltunoen nagy-e, a bíróságnak vizsgálnia kell a 
szerzodéskötés körülményeit, a szerzodés egész tartalmát, a forgalmi (érték-) 
viszonyokat, az ügylet jellegébol fakadó sajátosságokat, a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás meghatározásának módját. 

II. A feltunoen nagy értékkülönbségre alapított megtámadás következtében 
érvénytelenné vált szerzodés esetében a szerzodés érvényessé nyilvánításakor 
a bíróságnak olyan mértéku ellenszolgáltatást kell megállapítania, amely 
mellett az értékkülönbség már nem feltunoen nagy. 

PK 49. szám 

Az általános kártérítés megítélésénél a bizonyítási nehézségek csak annyiban 
jelentosek, amennyiben azok a kár mértéke tekintetében jelentkeznek. Annak 
megállapításához, hogy a kár mértéke pontosan nem számolható ki, szükséges, 
hogy a bíróság elozetesen minden rendelkezésre álló és célravezeto 
bizonyítást lefolytasson a kár felderítése végett. 

Az általános kártérítés tárgyában hozott bírósági határozattal elbírált igény 
ítélt dolog, az elbírált kártérítési igény újból vitássá nem teheto. Ez azonban 
nem akadálya annak, hogy az általános kártérítés fejében az arra jogosított fél 



perújítási kérelmében az ítélet megváltoztatását kérje, ha a perújítás feltételei 
egyébként fennállnak. 

A polgári perrendtartás a szabad bizonyítás elvét követi. Ez a kötetlenség az igénybe vett bizonyítási eszközök 
és azok mérlegelése terén egyaránt megvalósul. Ennek megfeleloen 
- nem tekintheto az eljárás lényeges szabálya megsértésének az, hogy a bíróság szakértoi felülvéleményt 
szerzett be, noha a bizonyítás más módon is lefolytatható lett volna (BH1989. 456.). 
- gazdasági muveletek megtörténtének igazolására az okirat fénymásolata is alkalmas lehet (BH1991. 120.). 
- a polgári eljárásban a szabad bizonyítási rendszer kereteibe illesztheto az, ha a bíróság ugyanazon felek 
közötti más per anyagát beszerzi és ismertetéssel a per anyagává teszi. Törvénysértést akkor követ el, ha a 
tanúvallomások közötti ellentmondást észlelve, nem rendeli el a tanúknak e perben való meghallgatását, 
amelynek során az ellentmondások tisztázhatók, illetve feloldhatók lehetnének (BH1993. 748.). 
- A bíróság nincs elzárva attól, hogy az államigazgatási eljárásban beszerzett szakértoi véleményt is 
felhasználja. Amennyiben arra mint bizonyítékra a felek bármelyike igényt alapít, a bíróságnak részletes 
indokát kell adnia annak, hogy miért mellozi a bírósági eljárásban beszerzett szakértoi véleményt (BH1984. 
445.). 
- a bíróság a bizonyítékokat - köztük a szakértoi véleményt is - a maguk összességében értékeli és 
meggyozodése szerint bírálja el. Ha azonban a szakértoi véleménytol eltéro álláspontot foglal el, azt tüzetesen 
meg kell indokolnia (BH1987. 205.). 
A bizonyítékok mérlegelése során ugyanakkor a bíróságot köti 
- a közokiratnak, illetve a teljes bizonyító ereju magánokiratnak jogszabályban eloirt bizonyító ereje [Pp. 195. 
§ (1), Pp. 196. § (1)] amennyiben sikeres ellenbizonyításra nem kerül sor. 
- a Pp. 9. §-ának (1) bekezdésében rögzített rendelkezés, mely szerint ha jogerosen elbírált buncselekmény 
anyagi jogi következményei felol polgári perben kell határozni, a bíróság a határozatában nem állapíthatja 
meg, hogy az elitélt nem követte el a terhére rótt buncselekményt. 
- a törvényes vélelem, illetve az olyan jogszabály, ami kimondja, hogy valamely körülményt az ellenkezo 
bizonyításáig valónak kell tekinteni. 
A bíróságot megilleto szabad mérlegelési jog, vagyis a felmerült bizonyítékok egybevetése, a maguk 
összességében való értékelése és meggyozodés szerinti elbírálása nem alkalmazható azokban a jogvitákban, 
amelyek megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, s azzal a bíróság nem rendelkezik (BH1993. 683.). 
Származási perben - az ellentétes szakértoi vélemények felülvizsgálata helyett - az ellentmondások 
mérlegeléssel történo feloldása tehát jogszabálysérto (BH1993. 683.). 
A bizonyítás eredményének mérlegelése lényegében következtetés, amelynek célja a tényállás megállapítása. 
A Legfelsobb Bíróság több, felülvizsgálat kapcsán hozott határozatából következoen az akkor helyes, ha nem 
iratellenes, okszeru és logikai ellentmondástól mentes. A szabad bírói mérlegeléssel szemben a felek számára, 
a bíróság indokolási kötelezettsége szolgál biztosítékul, mely egyben a jogszeru mérlegelés kontroljaként is 
értékelheto. Ennek megfeleloen mutatott rá a Legfelsobb Bíróság, hogy 
- lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, és az ítélete is megalapozatlan, ha a szerzodésszegés 
körülményeinek mérlegelését és jogi kérdések megítélését a szakértore bízza, és nem indokolja meg, hogy 
miért nem fogadta el a marasztalt alperesnek a szerzodésszegés kimentése végett eloterjesztett eloadását és 
egyes bizonyítékait (BH1985. 245.). 
- a bíróság a szakértoi bizonyítás körében is köteles megvizsgálni, hogy a perben meghallgatott szakérto 
véleménye meggyozo-e és más szakérto véleményével összevetve elfogadható-e. A bíróság szabad mérlegelési 
joga azonban nem terjed odáig, hogy a jogszabály rendelkezéseit figyelmen kívül hagyja (BH1980. 138.). 
A bíróság egyes követelések összegérol belátása szerint jogosult dönteni [Pp. 206. § (3)]. 
Erre akkor van lehetoség, ha az adott igény összege bizonyítás útján nem tisztázható. 
A Pp. 206. §-a szélesebb körben alkalmazható, mint az általános kártérítés, de csak a bizonyítási lehetoségek 
kimerítése után kerülhet sor arra, hogy a tényállást a bíróság a Pp. 206. §-ának (3) bekezdése alapján 
állapítsa meg (BH1974. 159.). 
Az általános kártérítés megítélésénél a bizonyítási nehézségek csak annyiban jelentosek, amennyiben azok a 
kár mértéke tekintetében jelentkeznek. Annak megállapításához, hogy a kár mértéke pontosan nem számolható 
ki szükséges, hogy a bíróság elozetesen minden rendelkezésre álló és célravezeto bizonyítást lefolytasson a 
kár felderítése végett (PK 49. számú állásfoglalás). 
BH2004. 18. Valamely szerzoi munek oktatási segédkönyvvé nyilvánítása kérdésében a szakminisztérium 
dönt, annak megítélése azonban, hogy az adott esetben a szabad felhasználás törvényi elofeltételei 



megvalósultak-e, a bíróság hatáskörébe tartozik [1969. évi III. tv. 17. § (2) bek., 1/1994. (II. 3.) MKM r. 11. § 
(1) bek., 15. § (1) bek., 9/1969. (XII. 29.) MM r. 14. § (1) bek., Pp. 9. § (2) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH2003. 503. A bíróság a származás megállapítása iránti perben is csak a per eldöntéséhez szükséges tények 
megállapítása iránt rendel el bizonyítást. A per adataival összhangban álló, megfelelo eloírások szerint 
elvégzett, aggálytalan szakértoi vélemény kiegészítésének vagy felülvéleményezésének a mellozése eljárási 
szabálysértést nem valósít meg. [Csjt. 38. § (2) bek., Pp. 163. § (1) bek., 182. § (3) és (4) bek., 206. § (1) 
bek.]. 
BH2003. 499. A családi pótlékot és a gyermekgondozási segélyt a kár összegének a megállapításánál a 
kártérítés címén járadékra jogosult gyermek terhére nem lehet figyelembe venni; ezek a járulékok ugyanis 
nem a gondozásra szoruló gyermeket, hanem - a gyermekneveléssel kapcsolatos terhek enyhítése érdekében - 
az ot ellátó szülot illetik meg [1997. évi LXXX. tv. 14. §, 1998. évi LXXXIV. tv., Pp. 51. § a)-b) pont, 64. § (3) 
bek., 164. § (2) bek., 206. § (1) bek., 229. § (1) bek., Legf. Bír. PK. 47. és 195. sz. állásfogl.] 
BH2003. 453. II. A beteget a mutéti kockázat körében gyakran fellépo szövodményrol is tájékoztatni kell. 
[Ptk. 326. § (2) bek., 339. § (1) bek., 348. § (1) bek., Pp. 206. § (1) bek., 1972. évi II. tv. 15/1972. (VIII. 5.) 
EüM r. 87. § (2) bek.] 
BH2003. 450. Az elbirtoklási idot általában nem szakítja meg, ha a szolgáló telek tulajdonosa az ingatlannal 
rendelkezik. A tulajdonos személyében történo változásnak a szolgalom elbirtoklási idejére nincs kihatása. 
[Ptk. 124. § (1) bek., 168. § (2) bek., 170. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH2003. 405. Önmagában az a körülmény, hogy a bentlakó tulajdonostárs sem a megváltást, sem a 
kiköltözést nem vállalja, nem akadályozhatja meg a közös tulajdon megszüntetését. [Ptk. 5. § (1)-(2) bek., 
140. § (1) bek., 147. §, 148. § (2) bek., Pp. 3. § (1)-(2) bek., 206. § (1) bek., Legf. Bír. PK 8. és 10. 
állásfoglalás]. 
BH2003. 370. A meghatározott cselekmény elvégzésére kötelezo ítéleti rendelkezésnek egyértelmunek és 
végrehajtásra alkalmasnak kell lennie [Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH2003. 361. A Ptk. 220. §-ának alkalmazása szempontjából nemcsak a jogi személy alkalmazottját vagy 
tagját, hanem minden olyan személyt képviselonek kell tekinteni, aki az ott szokásos szerzodések 
megkötésénél, lebonyolításánál közremuködik. [Ptk. 220. § (1) bek., Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH2003. 343. I. Az elsofokú bíróság a másodfokú bíróság bizonyítást elrendelo végzéséhez kötve van, 
azonban a lefolytatott bizonyítás eredményeként a hatályon kívül helyezo végzésben foglaltak megdolhetnek, 
valamint a másodfokú eljárásban részbizonyítás is szükséges lehet [Pp. 206. § (1) bek.] 
BH2003. 343. II. A bíróság a szakértoi bizonyítékok körében is köteles vizsgálni a szakvélemény meggyozo 
erejét - egybevetve más bizonyítékokkal -; nem kizárt, hogy a bíróság a szakértoi véleménytol eltéro 
álláspontot fogadjon el [Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH2003. 287. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. törvény 107. §-a az állami tulajdonban lévo 
azoknak a vagyontárgyaknak a körét határozza meg, amelyek az állam tulajdonából a helyi önkormányzatok 
tulajdonába kerültek. A tényleges vagyonátadás egyrészt a törvény erejénél fogva bekövetkezett, a vagyon 
más része tekintetében pedig külön törvények alapján történt meg. Az e körben vizsgálandó körülmények [Ptk. 
200. § (2) bek., 1990. évi CXV. tv. (Ötv.) 107. § (1) bek. a), b) és c) pont, (2) bek., 1991. évi XXXIII. tv. 51. § 
(1) bek., 1991. évi LV. tv. 20. § (2) és (3) bek., 24. § (1) bek., 26. § b) pont, 1977. évi VI. törvény VII. fejezet, 
33/1984. (X. 31.) MT r. 47. § (1) bek., 63/1990. (X. 4.) Korm. r., Pp. 57. § (1) és (2) bek., 99. § (2) bek., 
136/B. § (2) bek., 141. § (4) bek., 206. §, 245. §, 275/A. § (1) bek.]. 
BH2003. 276. Tervezési, beruházási, kivitelezési és üzemeltetési szerzodések alapján létrehozott 
kábeltelevíziós hálózat tulajdonjogának megszerzésére csak olyan szerzodés alkalmas, amely pontosan 
tartalmazza a tulajdonszerzés jogcímét, tárgyát és a tulajdonjog terjedelmét [Ptk. 95. § (1) bek., 134. § (1) 
bek., 137. §, 205. § (1)-(2) bek., Pp. 206. § (1) bek., 221. § (1) bek.]. 
BH2003. 249. I. Általános kártérítés megállapítására nem kerülhet sor csupán azért, mert a kár mértékének 
megállapítása hosszadalmas, vagy esetleg terjedelmes bizonyítási eljárást tenne szükségessé [Ptk. 355. § (1) 
és (4) bek., 359. § (1) bek., Pp. 3. § (3) bek., 164. § (1) és (2) bek., 206. § (3) bek.]. 
BH2003. 108. A vásárló csomagjának az áruház alkalmazottai részérol történo ellenorzése önmagában nem 
sért személyhez fuzodo jogot [Ptk. 76. § (1)-(2) bek., Pp. 206. §, 1998. évi IV. tv. 14. § (1) bek.]. 
BH2003. 95. Részarány-földtulajdon öröklése esetén az eredeti kiadási kérelem szerint kell teljesíteni a 
földkiadást [1993. évi II. tv. 4/B. §, 5. §, 1952. évi III. tv. 206. §]. 
BH2003. 44. Nemzetiségi célból teljesített munkaszolgálatra alapított kárpótlási igény csak akkor teljesítheto, 
ha a politikai okból történo behívás bizonyított (1952. évi III. tv. 206. §, 1992. évi XXXII. tv. 3. §). 
BH2003. 18. A jogcím nélküli lakáshasználat e minosítését az idomúlás ténye nem változtatja meg, és a 
kiürítés iránti igény elévülését sem eredményezi [Ptk. 324. § (1) bek., 1993. évi LXXVIII. tv. 87. § (1) bek., 



1971. évi 10. tvr. 5. § (2) és (5) bek., 1/1971. (II. 8.) Korm. r. 102. § (2) bek., 6/1994. (IV. 30.) HM. r. 58. § (3) 
bek. a) pont, Pp. 123. §, 206. § (1) bek., 217. §, 253. § (3) bek.]. 
BH2003. 17. II. A helyreállító plasztikai mutét elvégzésére létrejött megállapodás nem vállalkozási, hanem 
megbízási szerzodésnek minosül [Ptk. 199. §, 210. §, 383. §, 484. §, 1972. évi II. tv. 47. § (2) bek., 15/1972. 
(VIII. 5.) EüM. r. 87. § (2) bek., Pp. 164. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH2002. 438. A házastársi vagyonközösséghez tartozik az a kft.-üzletrész, amelyet az életközösség alatt az 
egyik házastárs megvásárolt. Az életközösség megszunésekor meglevo üzletrész értékét a házastársak között el 
kell számolni. [Csjt. 27. § (1) bek., 31. § (2) bek., Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH2002. 431. Nem sért személyhez fuzodo jogot a közigazgatási szerv, ha a fél vagyoni viszonyait illetoen a 
személyes költségmentesség iránti kérelem elbírálása végett hivatalból tájékozódik [Ptk. 75. § (1) bek., 76. §, 
78. § (1) bek., 1957. évi IV. tv. 26. § (1) bek., 90. § (1) bek., Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH2002. 413. Ha adat merül fel arra, hogy a hiány egy része ismert okból keletkezett, az nem tekintheto 
leltárhiánynak, amelynek összegét a bizonyítékok alapján a bíróságnak kell - erre irányuló kérelem esetén - 
megállapítania. Ebben a körben nem zárható ki, hogy a bíróság mérlegeléssel döntsön [Mt. 170. § (2) bek., 
Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH2002. 401. III. A visszavitel helyének meghatározása [Hágai Egyezmény - 1986. évi 14. tvr. - 1. cikk, 3. 
cikk, 12-13. cikk, 15. cikk; New Yorki Egyezmény - 1991. évi LXIV. tv. 3. cikk, Pp. 164. § (1) bek., 206. § (1) 
bek.; Csjt. 73. § (2) bek., 4/1987. (VI. 14.) IM r. 34. §]. 
BH2002. 392. A valótlan tényközlés jogkövetkezményei alól a sajtót nem mentesíti, hogy korábban a 
tényekrol valósághuen is beszámolt [Ptk. 78. §, 84. § (1) bek. a)-e) pont, 339. § (1) bek., 355. § (4) bek., Pp. 
163. § (3) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH2002. 372. A felszámoló felmentésénél irányadó szempontok [Ptk. 201. § (2) bek., 320. §, 1993. évi 
LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27/A. § (7) 
bek., 49. § (1) bek., 49/A. §, 49/B. §, 49/C. §, 54. §, 167/1993. (XI. 30.) Korm. r. 2. § (3) bek. b) pont, Pp. 163. 
§ (3) bek., 206. §]. 
BH2002. 361. Nincs akadálya annak, hogy a bíróság a villamosenergia-túlfogyasztást és annak mértékét a 
hibás méroóra adataitól eltéroen, szakértoi vélemény és egyéb bizonyítékok alapján állapítsa meg [1991. évi 
XLV. tv., 1994. évi XLVIII. tv. 2. § (7)-(8) bek., 16. § (1) bek., 50. § (2) bek., 34/1995. (IV. 5.) Korm. r. 1. sz. 
melléklet 13. § (1) bek., 16 § (1) bek., 11/1996. (II. 27.) IkM. r. 3. § (7)-(8) bek., Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH2002. 355. I. A ráépítéssel való tulajdonszerzésnek az a feltétele, hogy az építmény tartós fennmaradásra 
alkalmas legyen, és az építteto az építmény létesítéséhez szükséges engedélyeket beszerezze [Ptk. 97. §, 137. § 
(2) bek., 686. §, 46/1997. (XII. 29.) KTM. r. 9. § (2) bek., Pp. 206. §]. 
BH2002. 353. II. A bíróság a bizonyítékok mérlegelésével állapítja meg, hogy a védjeggyel összefüggo 
reklámtevékenység önmagában megfelelo védjegyhasználatnak minosül-e [1997. évi XI. tv., 117. § (1) bek., 
1969. évi IX. tv.  16. § c) pont, 18. §, 35. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH2002. 352. Személyhez fuzodo jog megsértésének megállapítása indokolatlanul bántó, a becsületet és 
emberi méltóságot sérto kijelentések esetén [Ptk. 75. § (1) bek., 76. § (1) bek., 84. § (1) bek. e) pont, 339. § (1) 
bek., 355. § (4) bek., Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH2002. 307. A kutatási szerzodésnek a vállalkozási elemeket tartalmazó részében a vállalkozási szerzodésre 
vonatkozó szabályokat, a megbízási elemeket tartalmazó részében pedig a megbízási szerzodésre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni [Ptk. 228. § (1) bek., 395. § (1)-(2) bek., 412. § (1) bek., 414/A. §, Pp. 206. § (3) 
bek.,]. 
BH2002. 276. A részvényekre vonatkozó adásvételi szerzodés megtámadása esetén a felek közös téves 
feltevésének megállapítása körében vizsgálandó és irányadó szempontok [Ptk. 210. § (1), (3) és (4) bek., 237. 
§ (1) bek., 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 238. § (2) bek., 325. § a) pont, 328. § (2) bek., Pp. 3. §, 4. §, 121. § (1) 
bek., 206. §, 215. §, 253. § (3) bek., 1996. évi CXI. tv.  48-53. §-ai]. 
BH2002. 273. II. A gyermekek életkori sajátosságának szerepe a kapcsolattartás módjának 
meghatározásánál [Csjt. 92. § (1) bek., 149/1997. (IX. 10.) Korm. r. 27. § (1)-(2) bek., 30. § (1)-(2) bek., Pp. 
13. § (1) bek. e) pont, 18. § (4) bek., 206. § (1) bek., 221. § (1) bek., 254. § (3) bek., 270. § (1) bek.]. 
BH2002. 242. I. Önmagában abból a körülménybol, hogy a munkavállaló a munkáltató rendes felmondása 
jogszeruségét elbíráló perben a korábbi - általa egyébként vitatott - írásbeli figyelmeztetések miatt nem 
kezdeményezett munkaügyi jogvitát, nem következik, hogy kizárt lenne a felek közötti szakmai vitára - a 
munkavállaló véleménynyilvánításával összefüggo - a munkáltatói magatartásra vonatkozó tények perbeli 
megállapítása és figyelembevétele [Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH2002. 241. I. A félrevezeto tájékoztatással kibocsátott részvényekre vonatkozó érvénytelen szerzodés 
alapján a kibocsátót és a forgalmazót terhelo egyetemleges kártérítési felelosség. A kötvénybirtokosokat 



megilleto kár mértéke meghatározásánál irányadó szempontok [Ptk. 337. § (1) bek., 355. §, 1990. évi VI. tv. 
(Épt.) 83. §, 84. § (1) bek., Pp. 30. § (1) bek., 37. §, 163. § (3) bek., 206. § (3) bek.]. 
BH2002. 224. A hagyatéki eljárás során tett örökrészrol való lemondás nem tekintheto a ráépítéssel szerzett 
tulajdoni igényrol történo lemondásnak is [Ptk. 137. § (3) bek., Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH2002. 222. A közüzemi szolgáltatást nyújtó részvénytársaság adatkezelonek minosül, ezért adat- és 
titokvédelem terheli: ügyfele személyes adatainak - hozzájárulás nélküli - nyilvánosságra hozatala személyhez 
fuzodo jogot sért [Ptk. 75. § (1) bek., 84. § (1) bek. e) pont, 339. § (1) bek., 355. § (4) bek., 1992. évi LXIII. tv. 
2. §, 3. § (1) bek. a) pont, 18. §, 1992. évi LXXII. tv. 24. § (1) bek., Pp. 163. § (3) bek., 164. § (1) bek., 206. § 
(1) bek.]. 
BH2002. 186. Nem vagyoni kárpótlás megítélése a szabadságelvonás okozta hátrányok miatt [Ptk. 355. § (1) 
bek., 359. § (1) bek., Pp. 206. § (3) bek., Be. 383. § (1) bek.]. 
BH2002. 178. Az Országgyulés vizsgálóbizottságának zárt ülésén meghallgatott személy tényállításának 
valóságáért helytállni tartozik a bizottság tagja, ha az elhangzottakat - anélkül, hogy ez joga vagy 
kötelezettsége volna - a sajtó útján nyilvánosságra hozza [Alkotmány 59. §, 61. § (1) bek., Ptk. 75. § (1) bek., 
78. § (2) bek., 84. § (1) bek., 355. § (4) bek., 1990. évi LV. tv. 4. §, 1976. évi 8. tvr., 1993. évi XXXI. tvr., Pp. 
163. § (3) bek., 206. § (3) bek., PK 14. sz.]. 
BH2002. 92. Állattartás céljára szolgáló ól futésével kapcsolatos szag- és füsthatás megítélése a 
birtokháborítás szempontjából [Ptk. 100. §, 188. § (1) és (2) bek., Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH2002. 57. A házastársi vagyonközösséget kizáró vagyonjogi szerzodés a házastárs korlátozott helytállási 
kötelezettségét kizárja [Csjt. 27. § (1) és (2) bek., 30. § (2) bek., Ptk. 200. § (1) bek., Pp. 206. § (1) bek., 215. 
§]. 
BH2002. 29. A Legfelsobb Bíróság a felülvizsgálati kérelem elbírálása során a rendelkezésre álló 
bizonyítékok alapján dönt. A felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok felülmérlegelésének, további bizonyítás 
felvételének nincs helye. A bizonyítási teher szabályai [Ptk. 361. §, Pp. 164. § (1) és (2) bek., 206. § (1) bek., 
270. § (1) bek., 275. § (1) bek.]. 
BH2002. 15. II. Az írásszakértoi vélemények közti ellentétek feloldásánál követendo eljárás [Pp. 182. § (3) 
bek., 206. § (1) bek.]. 
BH2002. 6. Nem indokolt az orvos szakértoi bizonyítás elrendelése, ha az örökhagyó életkörülményei és 
életvitele alapján a végrendelkezési képességének hiányára nem merült fel adat. [Ptk. 17-18. §-ok, Pp. 163. § 
(1) bek., 177. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH2001. 578. I. Ha a közös ingatlan szerzésére felhasznált különvagyoni hozzájárulások mértéke pontosan 
nem bizonyítható, de megközelítoleg azonos mértékuek voltak, a valóságos tulajdoni arányokat az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett 1/2-1/2. hányaddal egyezonek kell elfogadni [Csjt. 27. § (1) bek., 28. § (1) bek., Pp. 
206. § (1) bek.]. 
BH2001. 574. A jogos védelem szükséges mértékének túllépése jogellenes magatartás, amelynek 
menthetoségét a felróhatóság körében kell értékelni [Ptk. 339. § (1) bek., 343. §, Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH2001. 571. Alaki okból semmis a szerzodés, ha abból nem tunik ki, hogy tartalmát az olvasni nem tudó 
kiállítója számára a tanúk egyike megmagyarázta [Ptk. 200. § (2) bek., Pp. 196. § (3) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH2001. 556. A részarány-tulajdon kiadása esetén a meliorációs költségek viselésérol is rendelkezni kell 
[1993. évi II. tv. 10. §, 1952. évi III. tv. 206. §]. 
BH2001. 477. Az alperes a felülvizsgálati kérelemben nem sérelmezheti az apaságát megállapító jogeros 
ítéletet olyan származástani vizsgálat hiánya miatt, amelyet a bíróság elrendelt, de nem lehetett elvégezni, 
mert az alperes a vizsgálaton nem jelent meg [Csjt. 38. § (2) bek., Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH2001. 436. A szerzodés részleges érvénytelenségének megállapítása és jogkövetkezményeinek 
meghatározása körében irányadó szempontok [Ptk. 200. § (2) bek., 234. § (1) bek., 239. §, 1988. évi VI. tv.  
179. § (1) bek., 1993. évi XCII. tv. 9. §, 40. § (1) bek., Pp. 206. §]. 
BH2001. 376. Nem szolgálhat alapul a felülvizsgálati eljárásban a jogeros ítélet megváltoztatására 
önmagában az, hogy annak meghozatalát követoen új tények alapján a gyámhatóság a gyermekeket 
ideiglenesen a másik szülonél helyezte el. [Csjt. 72/A. § (1) bek., 1997. évi XXXI. tv., 72. § (1) bek., 73. § (2) 
bek., Pp. 206. § (1) bek., Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH2001. 345. A jogeros ítélet megalapozatlan, ha a másodfokú bíróság - annak a megállapítása ellenére, 
hogy az elsofokú bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékok helytálló mérlegelésével állapította meg a 
tényállást - e megállapításnak ellentmondóan mégis az elsofokú ítélettol eltéro tényállásra alapítja a döntését 
[Pp. 206. § (1) bek., 221. § (1) bek.]. 



BH2001. 301. A bíróság az egyes bizonyítékok kelloen indokolt elfogadásával - mérlegeléssel - olyan 
tényállást is megállapíthat, amely a fél által vitatott bizonyíték tartalmával nem áll ugyan összhangban, a per 
egyéb adataira figyelemmel azonban nem okszerutlen [Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH2001. 197. A felülvizsgálati eljárásban a bíróságok mérlegelési körébe tartozó ténykérdés általában nem 
vizsgálható, és nincs lehetoség a bizonyítás adatainak újabb egybevetésére és értékelésére. A Legfelsobb 
Bíróság csak azt vizsgálhatja, hogy a mérlegelés körébe vont adatok megállapításánál és egybevetésénél nem 
történt-e iratellenes, okszerutlen következtetés [Pp. 206. § (1) bek., 275/A. § (1) bek.]. 
BH2001. 176. A köteles rész iránti igénnyel szemben viszontkereset nélkül, védekezésként is eredményesen 
lehet hivatkozni az öröklésbol való kiesésre [Ptk. 601. § (1) és (3) bek., 661. §, Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH2001. 48. Kisajátítási többletkártalanítás megállapítása iránti ügyben a szakértoi véleményre alapított 
jogeros ítélet elleni felülvizsgálat során felülmérlegelésnek nincs helye (Pp. 206. §). 
BH2000. 405. A vércsoport- és a HLA-vizsgálat alapján adott összesített biostatisztikai szakvélemény, az 
antropológiai szakvélemény, valamint a kromoszómavizsgálat "valószínu" eredménye esetén az apasági 
perben orvos szakértoi javaslat hiányában a DNS-vizsgálat indokolt mellozése [Csjt. 38. § (2) bek., Pp. 163. § 
(1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH2000. 257. II. Nem sért jogszabályt a bíróság, ha az egyes elkülönítheto kereseti kérelmek felol 
részítélettel dönt, és ebbe foglalja - az egyébként végzéssel eldöntheto - hatályon kívül helyezo és egyes 
kereseti kérelmek tárgyában új eljárást elrendelo döntését is. Az ilyen rendelkezés felülvizsgálati kérelemmel 
nem támadható, ezért ellene csatlakozó felülvizsgálati kérelem sem terjesztheto elo [Pp. 164. § (1)-(2) bek., 
192. § (1) bek., 195. § (1) bek., 196. § (1) bek. d) pont, 206. § (1) bek., 212. § (1) bek., 213. § (2) bek., 235. § 
(1) bek., 239. §, 244. § (1) bek., 252. §, 270. § (1) bek., 274. § (3) bek.]. 
BH2000. 208. A bíróság nincs elzárva attól, hogy a bizonyítékoknak a maguk összességében történo 
értékelése során a szakértoi véleményt mellozze, ezt azonban csak a perben feltárt kétségtelen tényekre 
alapozva teheti meg [Pp. 182. § (3) bek., 206. § (1) bek., 275/A. § (2) bek.]. 
BH2000. 100. Nem vagyoni kártérítés a Hepatitis C vírussal fertozött vérkészítmény felhasználásával okozott 
egészségkárosodás miatt [1972. évi II. tv. (Et.), 22. § (2) bek., 58. § (3) bek., 16/1972. (IV. 29.) MT r. (Etv.) 
12. § (1)-(2) bek., 199/1997. (XI. 14.) Korm. r., Ptk. 326. § (1)-(2) bek., 354-355. §, 360. § (1) bek., Pp. 206. § 
(1) bek.]. 
BH2000. 81. Ha a bíróság a közúti baleset kapcsán keletkezett kárt széles köru bizonyítás lefolytatása után, a 
bizonyítékok mérlegelésével megosztja, és a mérlegelése, az értékelése nem okszerutlen, a fél alaptalanul kéri 
a felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok eltéro módon történo értékelését [Pp. 206. § (1) és (3) bek.]. 
BH1999. 510. A sebgyógyulás elhúzódása miatt érvényesített kárigény elbírálása [Pp. 164. § (1) bek., 206. § 
(1) bek., 221. § (1) bek., 270. § (1) bek.]. 
BH1999. 501. A körzeti orvosi és kórházi kezelések során készült orvosi megállapítások és a perbeni szakértoi 
vélemény adatainak mérlegelése a "diagnosztikai késedelemre" alapított kártérítési igény elbírálása során 
[Ptk. 339. § (1) bek., Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH1999. 366. Tartási szerzodéssel kapcsolatban állított érvénytelenségi okok vizsgálatánál irányadó 
körülmények [Ptk. 17. §, 18. §, 200. § (2) bek., 201. §, 202. §, 586. § (1) és (2) bek., 658. § (1) bek., 1991. évi 
XLI. tv. 117. § (3) bek., Ptké. 38. § (3) bek., Pp. 206. §]. 
BH1999. 312. A bizonyítékok téves mérlegelésére utaló hivatkozás kis perértéku ügyben az "engedélyezés" 
iránti kérelmet általában nem alapozza meg [Pp. 206. § (1) bek., 271. (4) és (5) bek., 275. § (2) bek.]. 
BH1999. 261. A másodfokú eljárásban is lehet új tényt állítani és új bizonyítékra hivatkozni; a felajánlott 
bizonyítás mellozésének okát a bíróságnak meg kell indokolnia [Pp. 163. § (1) bek., 206. § (1) bek., 221. § (1) 
bek., 239. §]. 
BH1999. 260. A tanúk feltételezett elfogultságára hivatkozással a bíróság a tényállás megállapításához 
szükséges bizonyítást nem mellozheti [Pp. 172. § (2) bek., 206. § (1) bek., Ptk. 308. § (3) bek.]. 
BH1999. 183. A bíróság mérlegelési jogkörébe tartozó kérdés, hogy a félnek a jogi képviseloje nélkül vagy a 
jogi képviselet idoszakában tett nyilatkozatát fogadja-e el hitelesnek [Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH1999. 140. A bíróság a munkaügyi perben a büntetoeljárás során megállapított bizonyítékokat - ezek 
keretében az érintett felek vallomásait is - a perbeli bizonyítékokkal együtt és azok körében mérlegelheti [Pp. 
206. § (1) bek.]. 
BH1999. 44. A felülvizsgálati eljárásban nincs helye felülmérlegelésnek, a bizonyítékok ismételt 
egybevetésének és értékelésének. Jogszabálysértést a bizonyítékok kirívóan okszerutlen vagy a logika 
szabályaival ellentétes mérlegelése alapozhat meg [Pp. 270. § (1) bek., 206. § (1) bek., 1992. évi XXII. 
törvény 96. § (1) bek. a) pont]. 



BH1998. 593. II. A külföldi és hazai gyakorlati eredmények szerint a HLA-tipizálás a vitás származási 
ügyekben az egyik leghatékonyabb vizsgálati eljárás [Csjt. 38. § (2) bek., Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH1998. 486. Az öröklési szerzodés megszüntetésére irányuló perben a jogkövetkezmények alkalmazásánál a 
bíróság értékeli a szerzodésszegést, vagyis mind a jogosultnak, mind a kötelezettnek a szerzodésszeru 
teljesítéssel kapcsolatban tanúsított kifogásolható magatartását, de azokat az esetleg a szerzodéskötés után 
bekövetkezett objektív tényeket is, amelyeknek a szerzodés fenntartása szempontjából jelentoségük van [Ptk. 
658. § (1) bek., 589. § (2) bek., Pp. 206. § (1)-(2) bek.]. 
BH1998. 442. I. A bíróság által gazdasági társaság terhére jogerosen megállapított tisztességtelen 
versenycselekmény a szembenálló versenytársak kártérítési igényeinek jogalapját megfeleloen bizonyítja 
[1990. évi LXXXVI. tv. 3. § (1)-(2) bek., Ptk. 339. § (1) bek., 359. § (1) bek., Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH1998. 85. II. A külföldi és hazai gyakorlati eredmények szerint a HLA tipizálás a vitás származási 
ügyekben az egyik leghatékonyabb vizsgálati eljárás [Csjt. 38. § (2) bek., Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH1998. 51. A rendkívüli felmondás olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely a másik fél hozzájárulása nélkül a 
munkaviszonyt azonnali hatállyal megszünteti. E jognyilatkozat visszavonására csak a másik fél kifejezett, 
egyértelmu hozzájáruló nyilatkozata alapján van lehetoség [1992. évi XXII. törvény 8. § (1) bek., 9. §, 96. § 
(1) bek. a) pont, 100. §, Pp. 3. § (1) bek., 206. § (1) bek., 215. §]. 
BH1998. 39. A kutatási szerzodés a fizetendo díjban való megállapodás hiányában nem jön létre. A kutató 
részérol végzett tevékenységgel eloállított és a megrendelo részére átadott dolog "ellenértéke" a jogalap 
nélküli gazdagodás szabályai szerint állapítható meg [Ptk. 361. §, 363. § (2) bek., 364. §, 412. § (1) bek., 
414/A. §, 302. § b) p., Pp. 206. § (3) bek.]. 
BH1997. 610. Az a kérdés, hogy a fegyelmi vétség súlya és az azzal arányban álló büntetés megállapítása 
szempontjából a tényállás egyes elemeit miként kell figyelembe venni, a jogi következtetés körébe tartozik, az 
elsofokú bíróság döntése tehát nem köti a másodfokú bíróságot [Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH1997. 375. A bíróság az egyes bizonyítékok kelloen indokolt elfogadásával - mérlegeléssel - olyan 
tényállást is megállapíthat, amely a fél által vitatott bizonyíték tartalmával nem áll ugyan összhangban, a per 
adataira figyelemmel azonban nem okszerutlen [Pp. 206. § (1) bek., 1992. évi XXII. törvény 73. §, 74. § (1) 
bek., 82. § (3) bek.]. 
BH1997. 341. A tárgyalás - bírói mérlegeléstol függo - felfüggesztésének mellozése önmagában nem lehet 
alapja a határozat érdemét támadó felülvizsgálati kérelemnek [Pp. 152. §, 206. §, 275/A. § (1) bek.]. 
BH1997. 340. A bizonyítékok mérlegelésének felülvizsgálata csak akkor foghat helyt, ha a jogeros ítélet 
eleget tesz az indokolási kötelezettségnek [Pp. 206. § (1) bek., 221. § (1) bek., 270. § (1) bek.]. 
BH1997. 82. I. A kötelesrész iránti igény elbírálásánál a közvetett bizonyítások értékelése (Pp. 206. §). 
BH1997. 71. A felek nyilatkozatának értékelése a különvagyoni igény elbírálásánál [Csjt. 27. § (1) bek., 28. § 
(1) bek., Pp. 206. § (1) bek.].  
BH1996. 506. A felülvizsgálati eljárás keretében általában nem vizsgálható a bíróság mérlegelési körébe 
tartozó tényállás, és nincs lehetoség a bizonyítás adatainak újabb egybevetésére és értékelésére. A 
felülvizsgálati bíróság csak azt vizsgálhatja, hogy az eljárt bíróság a mérlegelés körébe vont adatok és 
bizonyítékok megállapítása és azok egybevetése során nem jutott-e nyilvánvalóan helytelen és okszerutlen 
következtetésre (Pp. 275/B. §, 206. §). 
BH1996. 465. II. E körben az orvos szakérto meghallgatása általában nem elegendo akkor, ha nincs 
lehetoség az érintett személy megvizsgálására. Az ilyen szuk köru bizonyítási eljárás megalapozatlanságot 
eredményez [Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH1996. 255. II. A felülvizsgálati kérelem alapos lehet, ha a másodfokú bíróság a mérlegelés körébe vont 
adatok értékelésénél nyilvánvalóan helytelen következtetésre jutott [Pp. 206. § (1) bek., 270. § (1) bek.]. 
BH1996. 152. II. Az érvénytelenségi ok mérlegelés útján történo vizsgálata [Ptk. 649. § (1) bek., Pp. 206. §]. 
BH1996. 103. Nincs helye felülvizsgálatnak, ha a bíróság a rendelkezésre álló bizonyítási anyag okszeru 
mérlegelése, a felek különös méltánylást érdemlo érdekeinek megfelelo értékelése alapján módosította az 
eloszerzodésben megállapított feltételeket [Ptk. 208. § (4) bek., Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH1996. 22. A szomszédjogok gyakorlásával kapcsolatban indult per elbírálásának szempontjai [Ptk. 100. §, 
339. § (1) bek., Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH1995. 698. Azt, hogy bármilyen magatartás magánszemélyek hátrányos megkülönböztetését valósítja-e 
meg, a bíróság a körülményeknek és a peres felek érdekeinek egybevetésével állapítja meg [Alkotmány 70/A. 
§ (1) bek., Ptk. 8. § (1) bek., 76. §, Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH1995. 516. A nem vagyoni kártérítés összegét a bíróság a per összes körülményeinek - köztük személyes 
észlelésének - a maguk összességében való mérlegelésével, belátása szerint határozza meg, ha az szakértoi 
vélemény vagy egyéb bizonyíték alapján nem állapítható meg [Ptk. 354. §, Pp. 206. §. (3) bek.]. 



BH1995. 463. Házastársak építoközösségi tagságának kizárással történo megszunésével kapcsolatos jogvita 
elbírálásának szempontjai [Ptk. 337. § (1) bek., 344. § (1) bek., 478. § (2) bek., 578/D. § (2) bek., Pp. 9. § (2) 
bek., 182. § (3) bek., 206. § (1) bek., 253. § (3) bek.]. 
BH1995. 421. I. A tárgyalás berekesztésére csak a tárgyaláson jelenlévo feleket kell figyelmeztetni. A 
szabályszeruen idézett, de a tárgyalásról távol maradó felet írásban nem kell értesíteni a bizonyítási eljárás 
befejezésérol, illetoleg emiatt a tárgyalás elhalasztására nincs törvényes ok [Pp. 145. § (1)-(2) bek., 206. § 
(2) bek.]. 
BH1995. 405. A bizonyítási teher alakulása a biztosítási szerzodés alapján érvényesített követelés elbírálása 
során [Ptk. 536. §, Pp. 164. § (1) bek., 177. § (1) bek., 206. §]. 
BH1995. 376. A rendkívüli felmondás okának a munkavállaló kifogásolt magatartásával kell összefüggésben 
állnia. Ha a bíróság a bizonyítási eljárás alapján egyértelmuen megállapítható tények ellenére okszerutlen 
mérlegeléssel következtet a megjelölt ok hiányára, az ítéletét nem lehet törvényesnek tekinteni [1992. évi XXII. 
törvény 96. § (1) bek. a) és b) pont, Pp. 206. §]. 
BH1995. 273. I. Személyiségi jog megsértése miatt az üzleti forgalomban jelentkezo nem vagyoni kár 
megtérítése [Ptk. 354. §, 355. §, Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH1995. 247. A társadalmi szervezet feloszlással való megszunése esetén a törlés magánokirat alapján is 
kérheto, a magánokirat valódiságát csak akkor kell bizonyítani, ha a bíróságnak alapos kételye merül fel 
valódisága felol [1989. évi II. tv. 15. § (2) és (4) bek., 20. §, Pp. 197. § (1) bek., 206. § (1) bek., 270. § (1) 
bek.]. 
BH1995. 226. II. A felülvizsgálati eljárásban nincs helye felülmérlegelésnek [Pp. 206. § (1) bek., 270. § (1) 
bek., 272. § (2) bek., 1961. évi VII. tv. 35. § (3) bek.]. 
BH1995. 209. A bírósági úton történo termeloszövetkezeti vagyonmegosztásnál a bizonyítékok értékelése 
[1992. évi II. tv. 39. § (3) bek., Pp. 163. §, 201. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH1995. 193. Ha a bíróság a tényállást a felek eloadásainak és a bizonyítási eljárás során felmerült 
bizonyítékoknak az egybevetése alapján állapítja meg, a bizonyítékokat a maguk összességében értékeli, és 
meggyozodése szerint bírálja el, a felülvizsgálati eljárás keretében a bíróság mérlegelési körébe tartozó 
ténykérdés általában nem vizsgálható, és nincs lehetoség a bizonyítás adatainak újabb egybevetésére, 
értékelésére. A Legfelsobb Bíróság azt vizsgálhatja, hogy a mérlegelés körébe vont adatok megállapításánál 
és egybevetésénél nincs-e nyilvánvalóan helytelen, okszerutlen következtetés [Pp. 206. § (1) bek., 275/B. §]. 
BH1995. 159. Öröklési szerzodés érvénytelenségének megállapítására irányuló perben a "különvagyoni" 
igények értékelése, a kötelmi jogi és a dologi jogi megítélés egybevetése [Csjt. 27. § (1) bek., Ptk. 117. § (1) 
bek., 200. § (2) bek., 227. § (2) bek., Pp. 206. §, 270. § (1) bek.]. 
BH1995. 134. Ha a másodfokú bíróság a tényállást a bizonyítási eljárás során megállapított bizonyítékok 
egybevetése alapján, azokat a maguk összességében értékelve és a bíróság meggyozodése szerint bírálta el, e 
tényállás a felülvizsgálati eljárás során is irányadó. Az attól való eltérésnek csak akkor van helye, ha a 
bíróság által megállapított tényállás iratellenes vagy nyilván okszerutlen, illetve logikai ellentmondást 
tartalmaz. A bizonyítékok okszeru mérlegelését támadó felülvizsgálati kérelem megalapozatlan [Pp. 206. § 
(1)]. 
BH1995. 103. I. A bizonyítékok szabálysérto mérlegelésére alapított felülvizsgálati kérelem [Pp. 206. § (1) 
bek., 270. § (1) bek.]. 
BH1995. 99. I. Kiskorú gyermek bentlakásának figyelembevétele a volt házastársak ingatlanán fennálló közös 
tulajdon megszüntetése esetén a megváltási ár megállapításánál [Csjt. 77. § (1) bek., Pp. 206. §]. 
BH1995. 97. II. Az idomúlás szerepe a bizonyítékok értékelésénél [Pp. 164. § (1) bek., 206. §, 270. § (1) 
bek.]. 
BH1995. 58. Az építmény lebontása elrendelésének mérlegelési szempontjai, és a bírósági felülvizsgálat 
során figyelembe veendo körülmények [1964. évi III. tv. 38. § (1) és (3) bek., Pp. 6. § (1) bek., 206. § (1) 
bek.]. 
BH1994. 592. A feltunoen nagy értékkülönbségre alapított igény elbírálásánál irányadó szempontok [Ptk. 
201. § (2) bek., Pp. 164. § (1) bek., 206. § (1) bek., PK 267. sz.]. 
BH1994. 422. Perújítás eredményeként hozott jogeros ítélet elleni felülvizsgálati kérelem elbírálásának 
szempontjai [Pp. 163. §, 177. § (1) bek., 206. § (1) bek., 260. § (1) bek. a) pont]. 
BH1994. 411. A házastársi közös vagyon megosztásánál a méltányossági körülmények értékelése [Csjt. 31. §. 
(5) bek., Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH1994. 409. Az írásbeli magánvégrendelet alakiságának 9 megítélésénél a bizonyítékok mérlegelésének 
szempontjai [Ptk. 629. § (1) bek., Pp. 206. § (1) bek., Pp. 275/A. § (2) bek.]. 



BH1994. 366. Az öröklési szerzodésben vállalt tartási kötelezettség teljesítésére vonatkozó alkalmasság 
megítélésénél az orvosi igazolás csatolása folytán az orvos szakértoi vélemény beszerzésének jogszabályt 
sérto mellozése. [Ptk. 658. § (1) bek., 589. § (2) bek., Pp. 206. § (1) és (2) bek., 275/A. § (2) és (3) bek.]. 
BH1994. 317. Az aggályatlan és a származást gyakorlatilag a bizonyosság fokáig igazoló vértulajdonság-
vizsgálatok eredménye a kivételes esetekben igénybe veendo kromoszómavizsgálat elvégzését szükségtelenné 
teszi [Csjt. 38. § (2) bekezdés, Pp. 206. § (1) bekezdés]. 
BH1994. 313. Általános kártérítés és a nem vagyoni kártérítés összegének megváltoztatása felülvizsgálati 
eljárásban [Pp. 275/A. § (1) bek., 206. § (1) bek., Ptk. 359. § (2) bek., 354-355. §]. 
BH1994. 247. II. A bizonyítékok mérlegelésével kapcsolatos felülvizsgálati kérelem megítélése [Pp. 206. §, 
221. § (1) bek., 270. § (1) bek.]. 
BH1994. 196. A bizonyítékok kirívóan okszerutlen mérlegelése megalapozza a felülvizsgálati kérelmet [Pp. 
270. § (1) bek., 206. § (1) bek., Ptk. 315. §, 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 348. § (1) bek., 534. §, 1952. évi 9. 
tvr. 5. §]. 
BH1994. 195. A felülvizsgálati eljárás keretében a bíróság mérlegelése körébe tartozó kérdés általában nem 
vizsgálható, és nincs lehetoség a bizonyítás adatainak újabb egybevetésére és értékelésére. A felülvizsgálat 
csak arra szorítkozhat, hogy a mérlegelés körébe vont adatok, tények értékelésénél nincsen nyilvánvalóan 
helytelen következtetés. [Pp. 270. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH1994. 86. A bizonyítékok jogszabálysérto mérlegelésére alapított felülvizsgálati kérelem elbírálásának 
szempontjai [Pp. 206. §, 221. §, 275/A. § (2) bek.] 
BH1994. 76. III. A felülvizsgálati kérelem elbírálásánál a bizonyítékok mérlegelése [Pp. 206. §, 270. §]. 
BH1993. 768. A bizonyítékok mérlegelésével megállapított tényállás - ha az nem iratellenes, vagy nem 
okszerutlenül, logikai ellentmondást tartalmazó módon történt a bizonyítékok mérlegelése - a felülvizsgálati 
eljárásban nem bírálható felül [Pp. 6. § (1) bek. 206. § (1) bek., 270. § (1) bek., 275/A. §]. 
BH1993. 684. Gyermekelhelyezési perben - a felülvizsgálati eljárás során - a mérlegelési szempontok 
értékelése [Csjt. 76. §, 17. sz. irányelv., Pp. 206. §, 275. § (2) bek., 275/A. §]. 
BH1993. 683. Származási perben - az ellentétes szakértoi vélemények felülvizsgálata helyett - az 
ellentmondások mérlegeléssel történo feloldása jogszabálysérto [Csjt. 35. § (1) bek., 43. § (1) bek., Pp. 177. 
§. (1) bek., 206. § (1) bek., 275/A. § (2) bek.]. 
BH1993. 507. A bizonyítékok téves mérlegelése miatt eloterjesztett felülvizsgálati kérelem elbírálásának 
szempontjai [Pp. 206. § (1) bek., 270. § (1) bek., 275. § (2) bek. 275/A. § (1) bek.]. 
BH1993. 266. II. A felmondás érvénytelenségét megállapító ítélet megalapozatlan, ha a munkaügyi bíróság a 
felek ellentétes tényállításainak valóságát nem vizsgálta, és erre nézve bizonyítást folytatott le [Pp. 206. §]. 
BH1993. 240. A bizonyítási teher megoszlásának alakulása a vendéglátóhelyek üzemeltetoi ellen zenemuvek 
ún. kisjogos eloadásáért járó szerzoi díj iránt a Szerzoi Jogvédo Hivatal által indított perekben [Pp. 164. § 
(1) bek., 199. §, 206. § (1) bek., Ptk. 86. § (1) bek., 220. § (1) és (3) bek., 1969. évi III. tv. (Szjt.) 1. § (1) bek., 
13. § (1) és (3) bek., 40. §, 53. § (2) bek., 9/1969. (XII. 29.) MM r. (Szjt. V.) 29. §, 37. § (1) bek., 106/1952. 
(XII. 31.) MT r. 1. § (3) bek., 10. § (1) bek., 33/1989. (XII. 8.) MM r. mell.]. 
BH1992. 582. A bíróság a kártérítés módjának megállapításánál nincs kötve a felek kérelméhez, a kereseti 
kérelmet és ellenkérelmet azonban tisztázni kell, és a mérlegelés körében irányadónak vett körülményeket az 
ítélet indokolásában meg kell említeni [Ptk. 355. §, Pp. 206. § (3) bek., 221. § (1) bek., 246. § (3) bek., PK 44. 
sz.]. 
BH1992. 541. Ha a vagyoni elonyt az azt elért fél nem tudja visszaszolgáltatni, de a birtokába került 
vagyontárgyakra korábban vételi ajánlatot tett, ot terheli annak bizonyítása, hogy a vételi ajánlatában 
foglaltak ellenére az ennek megfelelo érték ténylegesen nem került az o birtokába [Ptk. 361. § (1)-(2) bek. Pp. 
164. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH1992. 337. A kártérítés összegének a per összes körülményének mérlegelésével való meghatározása annak 
folytán, hogy a vasúti fuvarozó által felvett jegyzokönyvbol a küldemény megsérülésének okai nem 
állapíthatók meg [3/1960. (V. 13.) KPM r. mell. (VÁSZ) 55. cikk, 114 058/1966. I/8. E (Kk. 25.) 
hirdetménnyel közzétett Megállapodás a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról (SZMGSZ) 25. cikk, Pp. 206. § 
(3) bek.]. 
BH1992. 192. Az SZMGSZ hatálya alá tartozó fuvarozással kapcsolatos, a feladóval szemben már nem 
érvényesítheto kár megosztása a fuvarozó és a címzett között [PTK. 4. § (4) bek., SZMGSZ [114 058. (1966. 
I.) 8. E. (Kk. 25.) sz.] 16. cikk 3. § és 35. cikk, Pp. 206. §]. 
BH1992. 108. Az "informátor" tanúvallomásának értékelése a sajtó-helyreigazítási perben [Pp. 166. § (1) 
bek., 167. §, 206. §, 342. § (2) bek., 345. § (2) bek., Ptk. 75. § (1) bek., 78. §, 79. §]. 



BH1991. 446. A bíróságnak - perújítási kérelem elbírálása során - nem a korábbi jogeros ítélettel érintett 
keresetet kell ismételten elbírálnia, hanem a perújítási kérelem felöl kell döntenie. A keresetlevél ismételt 
elbírálása tehát lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, és az eljárás megismétlését vonhatja maga után 
[Pp. 164. § (1) bek., 206. § (1) bek., 266. § (1) bek., 268. §.]. 
BH1991. 153. A muvészi fénykép elkészítésénél közremuködo személy díjigényének érvényesítésével 
kapcsolatos eljárási kérdések [Pp. 5. § (1) bek., 6. § (1) bek., 164. §, 206. § (1) bek., 8/1970. (VI. 24.) MM r.]. 
BH1991. 129. A dolgozó szóban közölt felmondása is érvényes jognyilatkozat, ha a dolgozó a nyilatkozatát a 
szolgálati munkakapcsolat keretében, a kívül állók részére okszeruen elfogadhatóan tette meg, és 
nyilatkozatát a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint felmondásnak kell érteni [1967. évi II. törvény 
26. §, Pp. 206. § ]. 
BH1991. 120. Gazdasági muveletek megtörténtének igazolására az okirat fénymásolata is alkalmas lehet [Pp 
196. § (2) bek., 206. § (1) bek., 53/1988. (XII. 24.) PM r.]. 
BH1990. 195. Az adóigazgatási eljárásban az adó megállapítása érdekében kiadott KSH állásfoglalásnak 
(termékbesorolásnak) nincs jogszabályi ereje [40/1971. (XII. 29.) PM r. 3. § (1) bek., Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH1990. 136. II. A szerzoi jog megsértése miatt érvényesített kártérítési igény elbírálásának szempontjai 
[Szjt 7. §, 52. § (1) bek. a) pont, (2) bek., 53. § (1) bek., Ptk. 339. §, 359. §, Pp. 206. § (3) bek.]. 
BH1989. 456. Nem tekintheto az eljárás lényeges szabálya megsértésének az, hogy a bíróság szakértoi 
felülvéleményt szerzett be, noha a bizonyítás más módon is lefolytatható lett volna [Pp. 206. § (1) bek., 252. § 
(2) bek.]. 
BH1989. 356. A lakásbérleti jogviszonynak a szocialista együttélés szabályainak durva megsértésére 
alapított, elozetes figyelmeztetés nélküli felmondása érvényességének megállapítása iránti perben különösen 
fontos a tényállás részletes feltárása [1/1971. (II. 8.) Korm. r. 71. § (1) bek. b) pont, 72. § (4) bek., Pp. 206. § 
(1) bek. és 164. § (2) bek.]. 
BH1989. 195. Ingók ellenértéke után esedékes késedelmi kamatot - a végrehajtást kéro kérelmére - akkor is 
fel kell tüntetni a végrehajtási lapon, ha az ítélet errol nem rendelkezik. Ilyen esetben nincs helye a 
kamatfizetési kötelezettség kezdo idopontjának mérlegeléssel való megállapítására [Pp 206. §, 225. §, 226. §, 
1979. évi 18. tvr. 114. §, Vhr. 3. § d) pont, PK. 226. sz.]. 
BH1989. 157. II. Ha a jogosult kára pénzeszközeinek - a kötelezett hibájából történt - idoleges elvonásából 
eredt, a bíróság a teljes anyagi kárpótlás mértékét a forgóalappótló hitelek, valamint a lekötött pénzeszközök 
után járó bankkamatok mindenkori mértéke figyelembevételével állapíthatja meg [Ptk. 355. § (4) bek., Pp. 
206. § (3) bek.]. 
BH1988. 443. A szabadalom hasznosítási szerzodésben vállalt kötelezettségek megszegésén alapuló 
kártérítési igény elbírálásánál irányadó szempontok [Ptk. 312. § (2) bek., 313. §, 318. § (1) bek., 340. § (1) 
bek., 359. § (1) bek., Pp. 206. § (3) bek., Szt. 5. §]. 
BH1987. 416. A bizonyítékok mérlegelése a munkáltató ellen kibocsátott fizetési meghagyás hatályon kívül 
helyezése iránt indított perben [Pp. 206. § (1) bek., 221. § (1) bek.]. 
BH1987. 411. A bíróság nem háríthatja át a szakértore a per eldöntéséhez szükséges tények és körülmények 
felderítésének feladatát, és nem engedheti át a szakértonek a bizonyítékok mérlegelésére vonatkozó jogkörét 
[Pp. 3. § (1) bek., 163. § (1) bek., 166. § (1) bek., 177. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH1987. 205. A bíróság a bizonyítékokat - köztük a szakértoi véleményt is - a maguk összességében értékeli 
és meggyozodése szerint bírálja el. Ha azonban a szakértoi véleménytol eltéro álláspontot foglal el, azt 
tüzetesen meg kell indokolnia [Pp. 206. § (1) bek., 221. § (1) bek.]. 
BH1987. 130. Pénzeszközök lekötve tartása folytán keletkezett kár esetén a tartós betétekre irányadó 
kamatláb szerint számított összeg általános kártérítésként - az adott körülményektol függoen - alkalmas lehet 
a károsult teljes anyagi kárpótlására [Ptk. 359. § (1) bek., Pp. 206. § (3) bek., 51/1984. (PK. 20.) MNB sz. 
körlevél]. 
BH1986. 35. Ha a vasút kétséget kizáróan sérülten szolgáltatta ki a küldeményt, de a felvett jegyzokönyvekbol 
nem határozható meg a sérült hányad mennyisége és a sérülés foka, a bíróság a kártérítés összegét a per 
összes körülményeinek mérlegelésével állapítja meg [Pp. 206. § (3) bek.]. 
BH1985. 245. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, és az ítélete is megalapozatlan, ha a szerzodésszegés 
körülményeinek mérlegelését és jogi kérdések megítélését a szakértore bízza, és nem indokolja meg, hogy 
miért nem fogadta el a marasztalt alpereseknek a szerzodésszegés kimentése végett eloterjesztett eloadását és 
egyes bizonyítékait [Pp. 177. § (1) bek., 206. § (1) bek., 386. § (1) bek. Ptk. 303. § (3) bek.]. 
BH1984. 453. Apasági (tartási) perben, ha közvetlen bizonyítékként egyedül az anya vallomása áll 
rendelkezésre, a továbbiakban a bíróságnak azt kell vizsgálnia, megállapíthatók-e olyan tények, illetoleg 



fennállnak-e olyan körülmények, amelyek az anya vallomását hiteltérdemlové, elfogadhatóvá teszik [Pp. 206. 
§, PK 264. sz.]. 
BH1984. 445. II. A bíróság nincs elzárva attól, hogy az államigazgatási eljárásban beszerzett szakértoi 
véleményt is felhasználja. Amennyiben arra mint bizonyítékra a felek bármelyike igényt alapít, a bíróságnak 
részletes indokát kell adnia annak, hogy miért mellozi a bírósági eljárásban beszerzett szakértoi véleményt 
[Pp. 6. §, 206. § (1) bek., 221. § (1) bek.]. 
BH1984. 285. Gázvezeték törése esetén a gáz elszivárgása miatt károsult fél javára a bíróság - a kár 
összegére nézve elfogadható bizonyíték hiányában - az összes körülmény mérlegelésével ítél meg kártérítést 
[Pp. 206. § (3) bek.]. 
BH1984. 242. Vagonrakomány mennyiséghiányos kiszolgáltatásával kapcsolatos perben a fél kívánságára 
bizonyítást kell felvenni arra, hogy a hiányzó mennyiség a megérkezett árumennyiséggel együtt berakható 
volt-e a vasúti kocsiba [Pp. 163. § (1) bek., 206. § (1) bek., 379. § (1) bek.]. 
BH1984. 197. Ha a károsult felperes ki nem mentheto módon elmulasztotta a kár csökkentését, a bíróság a 
károkozó alperest csak azon indokolt kiadások összegének megfizetésére kötelezi, amelyek a kár 
csökkentésére alkalmas tevékenység esetén keletkeztek volna [Ptk. 3. § (2) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1) 
bek., 340. § (1) bek., 359. § (1) bek., Pp. 206. § (3) bek.]. 
BH1984. 77. I. A továbbképzésére irányuló tanfolyamon kötelezo kijelölés alapján részt vevo dolgozót a 
továbbtanuló dolgozókra vonatkozó rendelkezés alapján járó kedvezmények tanulmányi szerzodés megkötése 
nélkül, a jogszabály erejénél fogva megilletik [23/1974. (IX. 4.) MüM sz. r. 20. §, Pp. 164. § (2) bek., 206. § 
(1) bek.]. 
BH1983. 466. A munkáltatónak (szövetkezetnek) a dolgozója (tagja) nem vagyoni káráért fennálló felelossége 
szempontjából nincs jelentosége, hogy az orvos által javasolt mutét a dolgozó egészségi állapotában javulást 
eredményezhetne, a dolgozó azonban a mutétnek nem hajlandó alávetni magát 1967. évi II. törvény 62. §, Pp. 
206. § (1) bek.]. 
BH1983. 293. Az a közös jegyzokönyvi nyilatkozat, amely szerint a károsult bérlo dolgozói folyamatosan 
végzik a kár megállapítását, nem jelent a károkozó bérbeadó részérol lemondást a bérelt raktárhelyiségben 
tárolt anyagokban bekövetkezett kár felmérésében való közremuködésrol. A selejtezési eljárás szabályszeru 
lefolytatása nem pótolja a hitelt érdemlo kármegállapítás hiányát [1/1971. (II. 8.) Korm. sz. r. 53. § (1) bek., 
Pp. 164. §, 206. § (3) bek., 207. §]. 
BH1983. 196. Apasági perben az anya vallomásának bizonyító értékét a vallomásában mutatkozó lényegtelen 
ellentmondások önmagukban még nem rontják le [Csjt. 38. § (2) bek. a) pont, Pp. 206. §, PK 264. sz.]. 
BH1982. 439. II. A bizonyítékok mérlegelésének szempontjai [Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH1982. 63. A bíróság által elrendelt "egyeztetés" elmulasztása önmagában nem jelenti azt, hogy bármelyik 
fél a másik állítását elismerte, és nem alap a per érdemére vonatkozó tények megállapítására [Pp. 377. § (1) 
bek., 206. § (2) bek.]. 
BH1981. 469. A göngyöleg visszavételérol szóló bizonylat hiánya nem eredményezi a visszaszolgáltató 
jogainak elvesztését, de ilyen helyzetben a bizonyítás azt a felet terheli, amely a göngyöleg visszaadását állítja 
[Pp. 164. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH1979. 196. Az alperes által kezdeményezett perújítási eljárás során a felperes nem emelheti fel a keresetét 
[Pp. 206. § (1) és (3) bek., 247. § (1) bek., 260. § (1) bek., 267. § (1) bek.]. 
BH1979. 169. I. Államigazgatási dolgozónak a hivatali bélyegzo jogtalan használatával és aláírások 
hamisításával elkövetett cselekménye olyan súlyos fegyelmi vétség, amely alapul szolgálhat az elbocsátás 
fegyelmi büntetés kiszabására [1967. évi II. törvény 55. § (1) bek., 56. § (1) bek., Pp. 206. § (1) bek.]. 
BH1979. 123. A felszólamlást joghatályosnak kell tekinteni, ha ahhoz a jogosult devizaszámlát csatolt. Ha a 
kár összege bizonyítási eljárással, utólag beszerezheto okiratokkal tisztázható, nincs helye annak becsléssel, 
illetve a bíróság mérlegelési jogkörében történo megállapításának [ 114058/1966. I. 8. /E. (Kk. 25.) 
Díjszabási Hirdetménnyel közzétett Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló megállapodás (SZMGSZ) 24. 
cikk 1. §, 25. cikk 1. §, 27. cikk 2. §, 28. cikk 7., 8. §, 29. cikk 3. §, 30. cikk 3. §, 35. cikk, Pp. 206. § (3) bek.]. 
BH1978. 382. II. A Pp. 206. §-ában biztositott mérlegelési jogkör a bizonyítékok okszeru értékelésének 
követelményét tartalmazza, amelynek eredményeképpen a bíróság az igazságot állapítja meg (Pp. 206. §). 
BH1978. 92. II. Nem szolgálhat alapul a fegyelmi határozat hatályon kívül helyezésére vagy 
megváltoztatására egymagában az a körülmény, hogy a munkaügyi bíróság a dolgozó terhére rótt fegyelmi 
vétség elkövetését a fegyelmi eljárás adatai alapján nem találta bizonyítottnak. Ilyen esetben a munkaügyi 
bíróságnak a szükségesnek mutatkozó további bizonyítást le kell folytatnia és annak keretében sor kerülhet a 
korábbi eljárásban már meghallgatott személyek újbóli, tanúkénti kihallgatására [Pp. 6. § (1) bek., 164. § (2) 
bek., 206. § (1) bek., 355. § (2) bek.]. 



BH1977. 410. A bíróság a társadalombiztosítási szerv által lefolytatott helyszíni vizsgálat során feltárt 
adatokat és bizonyítékokat önállóan értékeli és meggyozodése szerint bírálja el; a tényállást - a helyszíni 
vizsgálat adatait alapul véve - a társadalombiztosítási szerv ténymegállapításaitól eltéroen is megállapíthatja 
[Pp. 6., 206. §, 17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 110., 112., 256. §]. 
BH1977. 40. II. A munkaviszonyban töltött ido tanúvallomásokkal is igazolható (Pp. 6.; 166., 206. §). 

Elozetes bizonyítás 

207. § Az érdekelt fél kérelmére akár a per megindítása elott, akár annak folyamatban léte alatt elozetes 
bizonyításnak van helye, ha: 

a) valószínunek mutatkozik, hogy a bizonyítás a per folyamán, illetoleg annak késobbi szakában már nem lenne 
sikeresen lefolytatható, vagy az jelentos nehézséggel járna; 

b) valószínusítheto, hogy a bizonyítás elozetes lefolytatása a per ésszeru idon belül történo lefolytatását, illetoleg 
befejezését elosegíti; 

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

Elozetes bizonyításra akkor kerülhet sor, ha azt a bíróság a bizonyítás foganatosításában érdekelt félnek, a 
Pp. 207. §-ára alapított és kelloen valószínusített kérelmére megengedi. Az - a Pp. 301. §-a értelmében - 
apasági és származás megállapítása iránti perekben, a Pp. 207. §-ában meghatározott elofeltételek 
hiányában is elrendelheto. 
Az elozetes bizonyítás tekintetében a bíróság illetékessége attól függ, hogy a per megindult-e vagy sem. A per 
megindulását a keresetlevél beadásától kell számítani. A perindítás elott a bíróság illetékessége vagylagos. A 
bizonyítást kéro fél választásától függoen, az eljárás lefolytatására a kérelmezo lakhelye szerinti, de az a 
bíróság is illetékes, amelynek területén a bizonyítás a legcélszerubben lefolytatható. 
Az elozetes bizonyítás iránti kérelmet a bíróságnak el kell utasítania, ha 
- a Pp. 207. §-ában megjelölt feltételek nem állnak fenn, illetve 
- a Pp. 130. §-ának (1) bekezdésben foglaltak értelemszeru alkalmazása mellett, az ott megjelölt okok 
fennforgása esetén. 
Ha a bíróság az elozetes bizonyítás elrendelését elutasító határozatot hoz, ez ellen fellebbezésnek van helye. 
Az általános szabályok szerint fellebbezéssel lehet támadni azokat a határozatokat is, amelyek meghozatalára 
az elozetes bizonyítás iránti eljárás tartama alatt került sor (tanú- vagy szakértoi díj, mentesség tekintetében 
hozott határozat, bírság stb.). 
Az elozetes bizonyítás a bíróság megkeresett bíróság és kiküldött bíró útján is foganatosíthatja, amennyiben 
annak a perrendtartásban jelölt feltételei fennállnak. 
A tárgyalás felfüggesztésének, az elozetes bizonyítás lefolytatására alapítottan nincs helye (BH1974. 25.). 
A perben a felek bármelyike felhasználhatja az elozetes bizonyítás anyagát. Azokban az ügyekben, melyek 
2000. január 1. napján már folyamatban voltak, a Pp. 211. § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezett 
rendelkezése továbbra is alkalmazandó. Így e perekben a bíróság az elozetes bizonyítással érintett körben 
hivatalból is elrendelheti annak megismétlését vagy kiegészítését. 
BH1998. 42. Ha a biztosító által megfogalmazott biztosítási feltételek nem egyértelmuek, a biztosítási 
szerzodésekre is a Ptk. 207. §-ának (1) bekezdése szerinti értelmezo szabályt kell alkalmazni. A casco 
biztosításoknál általában az adott gépkocsitípus alapszereltsége tartozik az ún. alapbiztosításhoz, ha azonban 
- a szerzodési feltételek szerint - csak az utólag felszerelt vagy beépített alkatrészek, tartozékok és 
komfortfokozó berendezések képezik az ún. extrák körét, akkor a káresemény bekövetkezése (pl. 
eltulajdonítás) esetén a biztosító a gyárilag eredetileg beépített és a vételárban szerepeltetett extrák értékét is 
megfizetni tartozik [Pp. 207. § (1) bek., Extra Casco Általános Szerzodési Feltételek 8., 9. és 78/a. pont]. 
BH1983. 293. Az a közös jegyzokönyvi nyilatkozat, amely szerint a károsult bérlo dolgozói folyamatosan 
végzik a kár megállapítását, nem jelent a károkozó bérbeadó részérol lemondást a bérelt raktárhelyiségben 
tárolt anyagokban bekövetkezett kár felmérésében való közremuködésrol. A selejtezési eljárás szabályszeru 
lefolytatása nem pótolja a hitelt érdemlo kármegállapítás hiányát [1/1971. (II. 8.) Korm. sz. r. 53. § (1) bek., 
Pp. 164. §, 206. § (3) bek., 207. §]. 

208. § (1) Az elozetes bizonyítást a per bíróságánál kell kérni. Ha a per még nem indult meg, az elozetes 
bizonyítást a kérelmezo lakóhelye szerint illetékes helyi bíróságnál vagy annál a helyi bíróságnál lehet kérni, 
amelynek területén a bizonyítás a legcélszerubben folytatható le. 

(2) A kérelemben meg kell jelölni: 
a) az ellenfelet, ha pedig az ellenfél ismeretlen, ennek okát; 



b) a bizonyítani kívánt tényeket és az azokra vonatkozó bizonyítékokat; 
c) azokat a körülményeket, amelyeknek alapján elozetes bizonyításnak a 207. § értelmében helye van. 
(3) Azt, hogy az ellenfél ismeretlen, továbbá, hogy az elozetes bizonyítás elofeltételei fennállanak, valószínusíteni 

kell. 
209. § (1) A bíróság az elozetes bizonyítás elrendelése tárgyában - hacsak az ellenfél nem ismeretlen - az ellenfél 

meghallgatása után (113. §) határoz, sürgos esetben azonban enélkül is határozhat. A meghallgatás végett kituzött 
határnapra szóló idézéshez csatolni kell a kérelem egy példányát. Ha a bíróság az ellenfél meghallgatását mellozi, 
határozatát az ellenféllel csak elozetes bizonyítás elrendelése esetében kell közölnie; ilyenkor a kérelem egy 
példányát a határozathoz kell csatolni. 

(2) Az elozetes bizonyítás elrendelésének kérdésében fellebbezni csak a bíróság elutasító határozata ellen lehet. 
210. § (1) Az elozetes bizonyításra a bizonyítás általános szabályait kell megfeleloen alkalmazni. 
(2) A perbíróság az elozetes bizonyítást megkeresés útján is foganatosíthatja. 
(3)-(4) 

BH1993. 381. Az eljárás lényeges szabályait sérti meg a bíróság, ha az elozetes bizonyítás során kirendelt 
szakérto részére megállapított díj összegével kapcsolatban az indokolást mellozi [Pp. 220. § (1) bek. d) pont, 
221. § (1) bek., 222. § (1) bek., 187. § (2) bek., 210. § (1) bek.]. 

211. § (1) Az elozetes bizonyítás eredményét a perben bármelyik fél felhasználhatja. 
(2) 
(3) Az elozetes bizonyítás költségeire a perköltségre vonatkozó általános szabályok az irányadók. 

BH1989. 154. Fellebbezésnek kell tekinteni az elozetes bizonyítás során felmerült szakértoi díjat megállapító 
végzés összegszeruségének eltúlzottságára utaló beadványt [Pp. 3. § (1) bek., 187. § (2) bek., 211. § (3) bek., 
234. § (3) bek.]. 

XI. FEJEZET 

Határozatok 

212. § (1) A bíróság a per érdemében ítélettel, a per során felmerült minden más kérdésben - ideértve a per 
megszüntetését is - végzéssel határoz. 

(2) A bíróság ítéletét "A Magyar Köztársaság nevében" hozza. 
A fenti szabálytól eltéroen a bíróság a polgári eljárásban ítélettel, meghagyással vagy végzéssel határoz. 
a) Ítéletben akkor rendelkezik, ha a jogvita vagy annak egy része érdemben elbírálható. Azt, hogy valamely 
kérdés mikor érett meg az érdemi határozat meghozatalára, a bíróság a bizonyítás eredményéhez képest, 
belátása szerint dönti el. A per érdeme a keresettel, viszontkeresettel illetoleg beszámítási kifogással 
érvényesített anyagi jogi igény elbírálását jelenti. 
Az ítélet, a benne foglalt rendelkezés tartalmához képest megállapító, marasztaló vagy jogalakító lehet. A 
kereseti kérelem teljesítésétol függo osztályozás szerint pedig helyt adó, elutasító vagy vegyes. Annak 
vizsgálatával, hogy az ítélet mennyiben meríti ki a perbe vitt igényeket, megkülönböztetheto az ítélet, rész-, 
közbenso és kiegészíto ítélet. 
A bíróságnak az ügy érdemében mindig ítélettel kell határoznia. 
- Lényeges eljárási szabályt sért, ha az igazolási kérelemnek való helyt adás folytán tartott új tárgyalás 
eredménye alapján a korábban hozott ítélet hatályban tartásáról végzéssel határoz (BH1996. 217.). 
- Ha a fizetési meghagyásos eljárás, az ellentmondás folytán csak a perköltség tekintetében alakult át perré, a 
bíróságnak ebben a tárgyban ítéletet kell hoznia, mert a per érdemében ítélettel kell dönteni (BH1987. 374.). 
- A végrehajtás megszüntetése iránt indított per érdemében kell határozni akkor is, ha az alperes a kereseti 
kérelem jogszeruségét a tárgyalás során elismeri (BH1979. 73.). 
b) Meghagyás kibocsátására a 
- a Pp. 136. §-ának (2) bekezdésében irt feltételek fennállása esetén (bírósági meghagyás) és a 
- a Pp. XIX. fejezetében írtak alkalmazásával (fizetési meghagyás) kerülhet sor. 
c) A fentieket ide nem értve, a per során felmerült kérdésekben a bíróságnak végzéssel kell döntenie. 
Így 
- ha az elsofokú bíróság a végrehajtási eljárásban olyan kérdésben rendelkezik, amelynek tárgyában végzés 
hozatala kötelezo, a rendelkezés az alakszeru megjelölés hiánya ellenére is végzés és az ellene beadott 
fellebbezést a másodfokú bíróság érdemben köteles elbírálni. 



- lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, ha a bíróság a tárgyalásnak a perújító általi mulasztása esetén 
a perújítási kérelmet ítélettel utasítja el (BH1992. 473.). 
A másodfokú bíróságok a Pp. 212. §-ának (1) bekezdésében foglaltakkal részben ellentétes gyakorlatot 
folytatnak, amikor célszeruségi okok miatt, az egyes kereseti kérelmekrol rendelkezo részítéletbe foglalják a 
többi perbevitt kérelem tekintetében az új eljárás lefolytatására utasító döntésüket, a Pp. 252. §-ának 
eloírását mellozve. 
Az elso fokú gyakorlatban elofordul az is, hogy a bíróság az ítélet kijavításáról - annak szükségességét az 
írásbafoglaláskor észlelve - az ítéletben dönt, és az indokolásban a Pp. 224. §-ára utal. Ez a megoldás 
azonban lényeges eljárási szabályt sért, hiszen a bíróság a Pp. 227. §-ának (1) bekezdésébol következoen a 
saját határozatához, abban a perben amelyben azt hozta kötve van, mégpedig a határozat kihirdetésétol 
kezdve. Azt a kihirdetett tartalommal azonosan köteles tehát írásba foglalni, s e szabálytól csak a 
perrendtartás rendelkezései szerint térhet el (Pp. 224. §, Pp. 225. §). 
BH2000. 257. II. Nem sért jogszabályt a bíróság, ha az egyes elkülönítheto kereseti kérelmek felol 
részítélettel dönt, és ebbe foglalja - az egyébként végzéssel eldöntheto - hatályon kívül helyezo és egyes 
kereseti kérelmek tárgyában új eljárást elrendelo döntését is. Az ilyen rendelkezés felülvizsgálati kérelemmel 
nem támadható, ezért ellene csatlakozó felülvizsgálati kérelem sem terjesztheto elo [Pp. 164. § (1)-(2) bek., 
192. § (1) bek., 195. § (1) bek., 196. § (1) bek. d) pont, 206. § (1) bek., 212. § (1) bek., 213. § (2) bek., 235. § 
(1) bek., 239. §, 244. § (1) bek., 252. §, 270. § (1) bek., 274. § (3) bek.]. 
BH2000. 242. A sírhelyhasználati jog sajátos, kegyeleti jellegu intézmény, nem azonosítható a vagyoni jellegu 
használati jogokkal [Ptk. 84. § (1) bek. e) pont, 85. § (3) bek. 355. § (4) bek., 10/1970. (IV. 11.) ÉVM-EüM. r. 
37. §, Pp. 51. § a) pont, 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) pont, 212. § (1) bek.]. 
BH1998. 192. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha - az elotte folyamatban lévo olyan perek 
egyesítésérol, amelyeknek tárgya egymással összefügg, nem végzéssel határoz [Pp. 149. § (2) bek., 212. § (1) 
bek.]; - hanem errol az eljárást befejezo ítéletében - anélkül, hogy a korábban már berekesztett tárgyalást 
újból megnyitná - rendelkezik [Pp. 145. § (1) és (3) bek., 222. § (2) bek.]. 
BH1996. 217. I. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha az igazolási kérelemnek való helyt adás folytán 
tartott új tárgyalás eredménye alapján a korábban hozott ítélet hatályában tartásáról végzéssel határoz [Pp. 
109. § (4) bek., 212. § (1) bek., 219. § (1) bek., 234. § (1) bek.]. 
BH1995. 236. Ha a bíróság nem külön végzéssel határoz az egyes - elkülönítheto - kereseti igények 
újratárgyalásáról, hanem az érdemi döntését is tartalmazó részítéletbe foglalja a hatályon kívül helyezo 
részrendelkezését is, az ilyen rendelkezés ellen felülvizsgálati kérelem nem terjesztheto elo [Pp. 212. § (1) 
bek., 213. § (2) bek., 270. § (1)-(2) bek., 273. § (2) bek.]. 
BH1995. 165. Részítélet pénzbírságot kiszabó rendelkezése ellen nincs helye felülvizsgálatnak [Pp. 5. § (1)-
(2) és (4) bek., 120. §, 212. § (1) bek., 270. § (1)-(2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1993. 519. Visszvégrehajtás kizártsága, ha erre nem az ügy érdemében hozott olyan jogeros határozat 
alapján kerül sor, amely a felperes polgári jogi igényének alaptalanságát megállapítva a keresetet érdemben 
elutasította vagy a pert megszüntette [1979. évi 18. tvr. 10-13. §-ai, 21. §, 100. §, 101. §, 14/1979. (IX. 17.) 
IM r. 18. § (1) bek., Pp. 212. § (1) bek.]. 
BH1992. 473. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, ha a bíróság a tárgyalásnak a perújító általi 
mulasztása esetén a perújítási kérelmet ítélettel utasítja el [Pp. 212. § (1) bek., 265. §]. 
BH1992. 340. A felperest (jogosultat) terheli az alperes (kötelezett) lakcímének (székhelyének, telepének) 
bejelentési kötelezettsége. Az arra irányuló hiánypótlás elmulasztása esetén nincs lehetosége a bíróságnak az 
ügy érdemében való döntésre, hanem - a felperes (jogosult) elolegezett költségviselése mellett - az alperes 
(kötelezett) részére ügygondnokot kell kijelölnie [Pp. 74. §, 76. § (2) bek., 93. § (1) bek., 95. § (1) bek., 212. § 
(1) bek.]. 
BH1990. 473. II. A kapcsolattartás szabályozására, illetve e kérdésben hozott bírósági határozat 
megváltoztatására csak perben kerülhet sor [Pp. 11. § (1) bek., 212. § (1) bek., 4/1987. (VI. 14.) IM r. 46. § 
(2) bek.]. 
BH1987. 374. Ha a fizetési meghagyásos eljárás az ellentmondás folytán csak a perköltség tekintetében 
alakul át perré, a bíróságnak ebben a tárgyban ítéletet kell hoznia, mert a per érdemében ítélettel kell dönteni 
[Pp. 212. § (1) bek.]. 
BH1986. 109. Ha az elso fokú bíróság a végrehajtási eljárásban olyan kérdésben rendelkezik, amelynek 
tárgyában végzés hozatala kötelezo, a rendelkezés az alakszeru megjelölés hiánya ellenére is végzés, és az 
ellene beadott fellebbezést a másodfokú bíróság érdemben köteles elbírálni [Pp. 212. § (1) bek.]. 
BH1982. 109. A felperes olyan jognyilatkozatát, amely szerint "keresetét az illetékre szállítja le", a keresettol 
való elállásként kell értékelni és az illetékkövetkezményt ennek megfeleloen kell alkalmazni [Pp. 3. §, 157. § 



e) pont, 212. §, 78. § (2) bek., 11/1976. (VI. 29.) PM sz. r. 119/B. § (1) bek., 19/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 23. §, 
24. § (2) bek., Ptk. 4. §]. 
BH1979. 73. I. A végrehajtás megszüntetése iránt indított per érdemében kell határozni akkor is, ha az 
alperes a kereseti kérelem jogszeruségét a tárgyalás során elismeri [Pp. 212. § (1) bek., 1955. évi 21. tvr. 4. § 
(1) bek.]. 
BH1978. 93. Termeloszövetkezet magasabb vezetoi munkakört betölto alkalmazottját a közgyulés kötelezi 
kártérítésre. A közgyulés határozata ellen jogorvoslatért nem a szövetkezeti döntobizottsághoz, hanem 
keresettel közvetlenül a munkaügyi bírósághoz kell fordulni [1967. évi III. tv. 91. § (2) bek., 94. § (2) bek., 
35/1967. (X. 11.) Korm. sz. r. 31/C. § (1) bek., Pp. 129. § (1) bek., 157. § a) pont, 158. § (2) bek., 212. § (1) 
bek., 349. § (2) bek., 357. § (1) bek., MK 56. sz.].  
BH1977. 247. A per megszunése vagy megszüntetése nem eredményez ítélt dolgot (res iudicatát) [Pp. 381. § 
(2) bek., 212. § (1) bek., 229. § (1) bek.]. 

Ítélet 

213. § (1) Az ítéletben foglalt döntésnek ki kell terjednie a perben, illetoleg a 149. § alapján egyesített perekben 
érvényesített valamennyi kereseti kérelemre. 

GK 62. szám 

I. Ha a bíróság gazdálkodó szervezetek egymás elleni pereiben a keresetnek 
és a viszontkeresetnek is helyt ad, célszeru, ha a fizetések egyszerusítése 
érdekében csak a különbözeti összeg megfizetésére kötelezi azt a felet, 
amelyiknek a tartozása nagyobb összegu. 

A fenti eloírás szélesebb körben ró rendelkezési kötelezettséget a bíróságokra, mint ahogy az a törvény 
szövegébol kitunik. Az ítéletnek ugyanis a kereseti és viszontkereseti kérelmen túl, ki kell terjednie az 
ellenkérelemre, beszámítási, illetve más kifogásra de azokra a kérdésekre is, amelyek tekintetében a 
bíróságnak hivatalból (lásd a Pp. 215. §-ához fuzött magyarázatot) kell rendelkeznie. 
Ebbol következoen 
- ha a kereseti követelés vagy egyéb igények terjedelme kétséges, a bíróságnak a felet fel kell hívnia megfelelo 
nyilatkozattételre (BH1986. 518.); 
- ha a felperes többféle alapon terjesztett elo keresetet, azt valamennyi jogalap szempontjából vizsgálni kell. 
Ha a bíróság elmulasztotta valamelyik jogalap elbírálását, ítélete sérti a Pp. 213. §-ának (1) bekezdésében 
foglalt rendelkezést (Legfelsobb Bíróság Pf. IV. 21 156/1964.); 
- ha a felperes kereseti kérelmében több ténybeli alapból vagylagosan kéri a végrendelet érvénytelenségének 
a megállapítását, a bíróság döntésének ki kell terjednie a perben érvényesített valamennyi érvénytelenségi 
okra (BH1986. 150.); 
- a bíróság a beszámítási kifogás elbírálását nem háríthatja el magától azzal, hogy az alperes a követelését 
külön perben érvényesítheti, hanem a beszámítási kifogást érdemben kell elbírálnia (BH1973. 16.). Az e 
tárgyú rendelkezést azonban nem kell az ítélet rendelkezo részébe foglalnia; 
- nincs lehetoség arra sem - noha a gyakorlatban elofordul -, hogy a bíróság az egyes perbe vitt igények 
tekintetében az ítéletben rendelkezzen elkülönítésrol, mellozve az érdemi döntést. Ilyen - a Pp. 212. §-ának (1) 
bekezdésébe is ütközo - pervezetés körébe tartozó határozat meghozatalára ugyanis a tárgyalás berekesztése 
után nyilvánvalóan nincs mód. 
Az ítélet rendelkezo részébe foglalt döntésnek ki kell terjednie a perben érvényesített valamennyi kereseti 
kérelemre. A rendelkezo rész hiányosságát nem pótolja az ítélet indokolásában található okfejtés (BH1986. 
21.). A keresetrol és a viszonkeresetrol tehát a bíróságnak az ítélet rendelkezo részében kell döntenie, 
jogszabálysérto ha azokat részben vagy egészben az indokolásban utasítja el. A beszámítási, vagy egyéb 
kifogásra azonban, mint ahogy az ellenkérelemre is, csak az indokolásban kell kitérni. 
Amennyiben a bíróság az ítélet teljességének elvét sértve rendelkezett, az - a Pp. 225. §-ába foglalt 
feltételeknek megfeleloen - kiegészítheto. A kialakult gyakorlat szerint amikor ezt a másodfokú bíróság már a 
tárgyalás elokészítése során észleli és a kiegészítésnek hivatalból is helye van, a per iratait a megfelelo 



eljárás lefolytatása érdekében az elsofokú bíróságnak visszaküldi. Ha pedig ez az eljárás már folyamatban 
van, a perorvoslati eljárás felfüggesztésére kerül sor (Pp. 248. §). Olyankor, amikor az ítélet kiegészítésére 
nincs lehetoség, a hatályon kívül helyezés nem mellozheto [Pp. 252. § (2)]. 

(2) A bíróság egyes kereseti kérelmek felol vagy a kereseti kérelemnek önállóan elbírálható egyes részei felol 
külön ítélettel (részítélet) is határozhat, ha ebben a vonatkozásban további tárgyalásra nincs szükség, és ha a többi 
kereseti kérelem vagy a beszámítási kifogás eldöntése végett a tárgyalást el kell halasztani. A részítélet a késobb 
hozott ítélettel a beszámítási kifogásra, illetoleg a viszontkeresetre vonatkozó tárgyalás eredményéhez képest 
hatályon kívül helyezheto, vagy megfeleloen módosítható. 

3/2000. Polgári jogegységi határozat 

A bíróság részítélettel a kereset egészét is elbírálhatja, ha az alperes 
beszámítási kifogása miatt a tárgyalás elhalasztása szükséges. 

Részítélet meghozatalára akkor kerülhet sor, ha 
a) - több kereseti kérelmet terjesztettek elo, (például a fél a szerzodés teljesítésének meghiúsulása miatt a 
foglaló kétszeresének megfizetését és ezt meghaladó kárának a megtérítését is kéri) 
- vagy a kereset egyes részei önállóan elbírálhatók, (ennek tipikus esete amikor pénzkövetelésre irányuló 
marasztalás iránti kérelem kapcsán az alperes a tartozást részben elismeri) 
- vagy ha a több alperessel szemben eloterjesztett igény, némelyikük vagy egyikük esetében önállóan is 
eldöntheto, (így a több kivitelezo által épített ingatlan hibás teljesítése miatt indított szavatossági perben) és 
b) a külön eldönteni kívánt kereset (keresetrész) tekintetében további tárgyalásra nincs szükség, 
c) többi igény elbírálása érdekében azonban a tárgyalást el kell halasztani. 
Nem bírálható el részítélettel az a követelés, amely szerves és el nem választható része más követelésnek 
(BH1979. 261.). Azt, hogy egy igény a kereseti kérelem részének tekintheto-e, az anyagi jogszabályok alapján 
kell megállapítani. Ekként például a közös tulajdon megszüntetésével valamelyik tulajdonostárs illetoségének 
másik tulajdonostárs tulajdonába adása és az ellenérték megállapítása csak egyidejuleg történhet. E 
vonatkozásban részítélet hozatalának nincs helye (BH1978. 78.). 
Az ügy körülményeitol függoen a bíróság - a felek tartós jogviszonyaként - a fovállalkozási és generál-
kivitelezési szerzodést is módosíthatja. A szerzodés módosítása részítéletben is történhet (BH1995. 659.). 
Ha a viszontkereset elbírálása az eljárást nem hátráltatja, arról a keresettel együtt kell dönteni. A kereset 
tárgyában csak olyankor hozható részítélet, amikor annak megalapozottsága nem függ a viszontkeresettol 
(BH1988. 46.). 
Részítéletbe a fenti tartalmi kereteket meghaladó rendelkezés nem foglalható. Így például: az eljárás 
szünetelésérol a bíróságnak határozatot nem kell hoznia. Ha azonban mégis hoz, azt részítélet formában 
akkor sem teheti, ha az egyes kereseti kérelmek felol érdemben dönt (BH1995. 235.). Arra sincs lehetoség, 
hogy a kereseti igény jogalapjáról és részbeni marasztalásról együttesen döntsön. A gyakorlatban néha 
felbukkanó esetek ellenére tehát "rész- közbenso ítélet" meghozatalának nincs helye. 
A követeléssel szemben támasztott beszámítási kifogás tárgyában részítélet nem hozható. A beszámítási 
kifogást a vele szemben álló követeléssel együtt kell elbírálni (BH1989. 75.). 
Egyes kereseti kérelmek elkülönítése esetén a bíróság az elbírált igényre nézve nem ítéletet hanem részítéletet 
hoz, majd az elkülönített igények tárgyában az eljárást külön kérelem nélkül folytatja (BH1987. 56.). 
A részítélet meghozatalának egyébként nem elofeltétele, hogy a bíróság a Pp. 149. §-ának (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfeleloen eljárva egyes kereseti kérelmeket vagy a kereset egyes részeit elkülönítetten 
tárgyalja. 
A bíróság a részítélet meghozataláról - erre irányuló kérelemtol függetlenül - belátása szerint jogosult 
dönteni. A bíróság a részítéletben rendelkezhet a perköltségrol is, de ez nem történhet oly módon, hogy a 
bíróság csak a jogi képviselo munkadíjára vonatkozólag rendelkezzék (BH1995. 659.). 
A részítélet ellen fellebbezéssel lehet élni, a bíróságnak azonban a jogero bevárása nélkül kell folytatnia a 
tárgyalást. Ez a rendelkezést azonban a gyakorlat figyelmen kívül hagyja. A házassági perek kapcsán e 
szabállyal ellentétes rendelkezést tartalmaz a Pp. 292. §-ának (2) bekezdése. 
A részítélet az általános szabályok szerint emelkedik jogerore. Az azonban a beszámítási kifogás vagy 
viszontkereset tekintetében lefolytatott tárgyalás eredményéhez képest megváltoztatható. Ezzel a jogalkotó 
egyedi kivételt tesz az alaki és anyagi jogero szabályai alól, mivel a döntést hozó bíróságot jogosítja fel arra, 



hogy a már jogeros határozatot saját hatáskörében utóbb megváltoztassa. A részítélet hatályát a per 
szünetelés folytán bekövetkezett megszunése nem érinti [Pp. 137. § (4)]. 
A részítéletet követo eljárás eredményeként a bíróságnak a még elbírálandó kérdésekben nem újabb 
részítélettel, hanem ítélettel kell rendelkeznie. 
Részítélet meghozatalára a másodfokú eljárásban is sor kerülhet [Pp. 253. § (2)]. Ilyenkor az alperesek 
egyetemleges marasztalására vonatkozó kereseti kérelem esetén keletkezo, a Pp. 51. §-ának a) pontja szerinti 
pertársaság folytán az alperesek továbbra is a perben maradnak, ha a másodfokú bíróság az egyes kereseti 
kérelmek felol részítéletben jogerosen dönt, más kereseti igények tárgyában viszont új eljárást rendel el. 
(BH1995. 233.). 

(3) Ha a keresettel érvényesített jog fennállása és a felperest ennek alapján megilleto követelés összege 
(mennyisége) tekintetében a vita elkülönítheto, a bíróság a jog fennállását ítélettel elozetesen is megállapíthatja 
(közbenso ítélet). Ebben az esetben a tárgyalás a követelés összegére (mennyiségére) vonatkozóan csak a közbenso 
ítélet jogerore emelkedése után folytatható. 

PK 195. szám 

Ha a keresettel érvényesített jog fennállása és a felperest ennek alapján 
megilleto követelés összege (mennyisége) tekintetében a vita elkülönítheto, és 
a bíróság a jog fennállását elozetesen közbenso ítélettel állapítja meg. [Pp. 
213. § (3) bek.], a közbenso ítélettol utóbb akkor sem térhet el, ha a követelés 
összegének (mennyiségének) megállapítása iránt folytatott eljárás során 
felvett bizonyítás anyaga erre alapot adna. A jogeros közbenso ítélethez 
anyagi jogero [Pp. 229. § (1) bek.] fuzodik, s ezért azt csak perújítási 
kérelemmel vagy törvényességi óvással lehet megtámadni. A közbenso ítélet 
elleni perújítás esetén a bíróság az összegszeruség kérdésében folyó per 
tárgyalását a perújítási ügy befejezéséig felfüggesztheti [Pp. 152. § (2) bek.]. 

Közbenso ítélet meghozatalára akkor kerülhet sor, ha a követelés a jogalap és az összegszeruség tekintetében 
elkülönítheto. A bíróságok leggyakrabban a kártérítési és szerzodés érvénytelenségének megállapítására 
irányuló perekben élnek ezzel a lehetoséggel. 
A szerzodésen alapuló elállási jog közbenso ítélettel nem állapítható meg, ha az a fél akar elállási jogot 
gyakorolni, aki a már megkapott szolgáltatást nem vagy csak tetemesen csökkent értékben tudja 
visszaszolgáltatni (BH1993. 697). 
Egyes igények esetében a jogalap és az összegszeruség lényegében nem választható el egymástól. Ilyenek a 
házastársi vagyonközösségbol eredo követelések is, hiszen csak az összegszeruség ismeretében lehet dönteni 
arról, hogy a felperest házastársi vagyonközösség megszüntetése jogcímén illeti-e követelés vagy sem. 
Közbenso ítélet hozatalának nincs helye abban a kérdésben, hogy valamely vagyontárgy a házastársak közös 
vagy különvagyonába tartozik-e (BH1982. 11.). 
A bíróság hivatalból is jogosult közbenso ítélettel határozni és nem köti a felek ezirányú kérelme sem. Ekként 
szabadon bírálja el, hogy fennállnak-e a közbenso ítélet meghozatalának feltételei. Módja van erre akkor is, 
hogy a követelés jogalapjáról és összegérol nem a Pp. 149. §-ának (1) bekezdése szerint, azaz nem 
elkülönítetten tárgyal (BH1995. 421.). 
A törvényes feltételek fennállása esetén lényegében célszeruségi szempontokat kell még mérlegelni annak 
vizsgálatakor, hogy indokolt-e a jogalap körében a külön határozat meghozatala. Ha az összegszeruség 
tekintetében terjedelmes vagy költséges bizonyítás lefolytatása nélkül nem lehet dönteni, a közbenso ítélet 
meghozatala jogszeru. Ellenkezo esetben azonban az, a Pp. 3. §-ának (2) bekezdésében rögzített 
kötelezettségbol következoen jogszabályba ütközo, mivel a bíróságnak ésszeru idon belül kell gondoskodnia a 
perek befejezésérol. 
Ilyen határozat meghozatalára természetesen csak akkor van mód, ha a jogalappal szemben eloterjesztett 
valamennyi védekezés elbírálható. 



A bíróság csak a keresettel vagy viszontkeresettel érvényesített követelés tekintetében élhet a közbenso ítéletbe 
foglalt döntési jogával. Beszámítási kifogás tekintetében ilyen határozat hozatalára nem kerülhet sor. Nem 
hozhat közbenso ítéletet a bíróság az elévülési kifogás tárgyában sem (BH1991. 408.). 
A közbenso ítélet, az adott keresettel vagy viszontkeresettel érvényesített jog megalapozottságát tartalmazó 
megállapítás. Elutasító értelemszeruen azért nem lehet, mert akkor magát a marasztalásra irányuló igényt, 
azaz a keresetet kellene elutasítania. A közbenso ítélettel egyidejuleg a bíróság nem hozhat a felek 
bármelyikét marasztaló rendelkezést, mert ezzel az eljárás lényeges szabályait sérti meg (BH1993. 697.). 
A közbenso ítélet meghozatalával a bíróság az eljárást megakasztja. Az csak akkor folytatható, ha a közbenso 
ítélet jogerore emelkedett. A közbenso ítélettel jogerosen elbírált jogalapot a felek egymás között ismételten 
vitássá már nem tehetik, ahhoz anyagi jogero fuzodik (BH1993. 698.). Ennek megfeleloen mondta ki a 
Legfelsobb Bíróság, hogy "ha a keresettel érvényesített jog fennállása és a felperest ennek alapján megilleto 
követelés összege (mennyisége) tekintetében a vita elkülönítheto és a bíróság a jog fennállását elozetesen 
közbenso ítélettel állapítja meg [Pp. 213. § (3)] a közbenso ítélettol utóbb akkor sem térhet el, ha a követelés 
összegének (mennyiségének) megállapítása iránt folytatott eljárás során felvett bizonyítás anyaga erre alapot 
ad. A jogeros közbenso ítélethez anyagi jogero fuzodik, s ezért azt csak perújítási kérelemmel lehet 
megtámadni. A közbenso ítélet elleni perújítás esetén a bíróság az összegszeruség kérdésében folyó per 
tárgyalását a perújítási ügy befejezéséig felfüggesztheti." (PK 195. számú állásfoglalás). A közbenso ítélet 
jogerejére utal a Pp. 137. §-ának (4) bekezdése is. 
BH2004. 21. II. A szerzodés jó erkölcsbe ütközésére történt hivatkozás esetén vizsgálandó körülmények; a 
jóerkölcsbe ütközés meghatározása körében irányadó szempontok [Ptk. 200. § (2) bek., 207. § (1) bek., 237. § 
(1) bek., 1960. évi 11. tvr. 36/A. §, 1989. évi XIII. tv. 21. § (1) és (2) bek., Pp. 4. § (1), bek., 213. § (1) bek., 
215. §, 247. § (2) bek., 253. § (3) bek.]. 
BH2003. 347. A felperes keresetében olyan jogszabálysértésekre is hivatkozhat, amelyeket a közigazgatási 
eljárásban eloterjesztett fellebbezésében nem sérelmezett (1957. évi IV. tv. 66., 72. §, Pp. 213. §). 
BH2003. 248. A bizományossal adásvételi szerzodés alapján kapcsolatban álló vevo az adásvételi 
szerzodésbol eredo igényeit a megbízóval szemben nem, kizárólag a bizományossal szemben érvényesítheti 
[Ptk. 201. § (2) bek., 210. § (4) bek., 236. § (1) és (2) bek., 237. § (2) bek., 479. § (3) bek., 507. §, 509. § (1) 
bek., 513. § (2) bek., Pp. 95. § (2) bek., 121. § (1) bek., 213. § (2) bek.]. 
BH2003. 193. A közös tulajdon megszüntetése iránti kereset elutasítása jogszabálysérto, ha a felek között 
csak az árverési feltételek tekintetében van vita. [Ptk. 148. § (3) bek., Csjt. 77. § (1) bek., Pp. 213. § (1) bek., 
215. §]. 
BH2003. 190. Az adásvételi szerzodés alanyainak meghatározása vásárláshoz kapcsolódó 
nyereményakcióban - harmadik személy vásárlói kártyájának felhasználásával - való részvétel esetén [Ptk. 
117. § (2) bek., 193. § (1) bek., 365. §, 474. §, 584. § (3) bek., 1991. évi XXXIV. tv. 23. § (1) bek., Pp. 213. § 
(1)-(2) bek.]. 
BH2002. 449. I. A törvényességi felügyeleti eljárásban a kérelemhez kötöttség annyiban érvényesül, hogy a 
cégbíróságnak valamennyi kérelemrol dönteni kell. Nem jelenti azonban azt, hogy a jogkövetkezmények 
alkalmazása körében a kérelemhez kötve van [Pp. 213. § (1) bek., 215. §, 1997. évi CXLV. tv. 49. § (1) bek., 
54. § (1) bek.]. 
BH2001. 405. Mezogazdasági exporttámogatás 1993. március 20. után kizárólag banki átutalással teljesített 
fizetés esetén veheto igénybe [11/1991. (I. 18.) Korm. r. 1. mell. 2. pont, 9/1993. (III. 12.) PM-NGKM együttes 
r. 2. § (1) bek., 4. § (1) bek., Pp. 213. § (1) bek.]. 
BH2001. 388. Annak elbírálása, hogy a felperes igényérvényesítési jogosultsága (kereshetoségi joga) az 
általa nevezett alperesekkel szemben fennáll-e, az ügy érdemére tartozó olyan anyagi jogi kérdés, amelynek 
tárgyában a bíróságnak ítélettel kell határoznia. Ez esetben nem kerülhet sor sem a keresetlevél idézés 
kibocsátása nélküli elutasítására, sem a per megszüntetésére [Ptk. 200. § (1) bek., 339. §, 349. §, 1991. évi 
LXIX. tv. 16. § (1) bek., 53. § (5) és (6) bek., 1988. évi VI. tv.  321. §, 328. § (1) bek., 329. § (1) bek., 330. §, 
1957. évi IV. tv. 72. § (1) bek., Pp. 2. § (1) bek., 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) pont, 213. § (2) bek.]. 
BH2001. 181. II. A kereseti kérelemhez kötöttség és a keresetváltoztatás körében vizsgálandó körülmények 
[Pp. 121. § (1) bek e) pont, 213. § (1) bek., 220. § (1) bek. d) pont, 221. § (1) bek., 247. §]. 
BH2001. 73. Jogsérto az olyan cégnév használata, amelyrol a versenytársat szokták felismerni, függetlenül 
attól, hogy a versenytárs a cégnevében használta-e a kifogásolt nevet [1996. évi LVII. tv. 6. §, 86. § (2) bek., 
88. § (1)-(2) bek., 95. § (1) bek., 1990. évi LXXXVI. tv. 7. §, Ptk. 77. §, Pp. 213. § (2) és (3) bek.] 
BH2000. 257. II. Nem sért jogszabályt a bíróság, ha az egyes elkülönítheto kereseti kérelmek felol 
részítélettel dönt, és ebbe foglalja - az egyébként végzéssel eldöntheto - hatályon kívül helyezo és egyes 
kereseti kérelmek tárgyában új eljárást elrendelo döntését is. Az ilyen rendelkezés felülvizsgálati kérelemmel 



nem támadható, ezért ellene csatlakozó felülvizsgálati kérelem sem terjesztheto elo [Pp. 164. § (1)-(2) bek., 
192. § (1) bek., 195. § (1) bek., 196. § (1) bek. d) pont, 206. § (1) bek., 212. § (1) bek., 213. § (2) bek., 235. § 
(1) bek., 239. §, 244. § (1) bek., 252. §, 270. § (1) bek., 274. § (3) bek.]. 
BH1999. 516. Termeloszövetkezeti tagként alkalmazotti munkát végzo természetes személyt nem illeti meg 
végkielégítés, ha a tagsági viszonyának - jogszabály erejénél fogva - munkaviszonnyá történt átalakulásától a 
felszámoló részérol történt felmondásáig 3 év még nem telt el. A tagsági viszonyban az adósnál eltöltött 
munkaido nem számítható be a munkaviszonyban eltöltött idotartamba [1967. évi III. tv.  28. § (1) és (3) bek. 
a) pont, 1971. évi III. tv.  30. § (1) bek., 31. § a) pont, 1992. évi I. tv. 65. §, 1992. évi II. tv. 55. §, 1992. évi 
XXII. tv. 95. § (4) bek a) pont., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. 38. § (3) bek., Pp. 213. § 
(1) bek.]. 
BH1999. 448. II. Közbenso ítélet hozatala a személyiségijog-sértés megállapítása iránt indított perben [Ptk. 
84. § (1) bek. a) és e) pontjai, Pp. 213. § (3) bek.]. 
BH1999. 313. Egyesített perben a közbenso ítélet és a részítélet elhatárolása [Pp. 213. § (1)-(3) bek.]. 
BH1999. 202. Birtokháborításhoz kapcsolódó kártérítési felelosség körében a kártérítés módjának 
meghatározása [Ptk. 188. §, 339. § (1) bek. 355. §, 359. § (1) bek., Pp. 182. § (3) bek., 213. § (3) bek.]. 
BH1999. 133. A gazdasági társaság tagjegyzékében - pl. üzletrész-átruházás folytán - bekövetkezett változás 
esetén a hatályos tagjegyzéket az ügyvezeto köteles a cégbírósághoz benyújtani. Ennek elmulasztását akár a 
volt, akár az új tag sérelmezheti és törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet [1988. évi VI. tv. 11. §, 
44. § (1) bek., 174. § (3) bek., 201. § (1) és (3) bek., Pp. 213. §, 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 14. § (1) bek., 16. §, 
18/B. § (1) bek. a)-b) pont, 19. § (3) és (5) bek., 25. § (1) bek., 13/1989. (XII. 16.) IM r. (Cr.) 10. § (1) bek. ca) 
pont és (2) bek., 12. § (5) bek.]. 
BH1998. 478. A védjegy törlése iránti ügyben az egyes törlési okok önálló vizsgálata [1969. évi IX. tv. (Vt.) 1. 
§, 2. § (1) bek., 3. § (1) bek. a) pont, (3) bek. c) pont, 40. §, Pp. 213. § (1) bek., 215. §]. 
BH1998. 435. I. A közbenso ítélet e jellege kizárja, hogy a bíróság a konkrét követelés összege (mennyisége) 
tekintetében akár részben is rendelkezzen. Nincs tehát eljárásjogi lehetoség arra, hogy az öröklési szerzodést 
megszünteto közbenso ítéletben a bíróság a jogviszony felszámolása körébe tartozó marasztaló vagy kötelezo 
rendelkezést hozzon [Pp. 213. § (3) bek.]. 
BH1998. 298. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha eljárása eredményeként megállapítja, hogy a 
felperes által megjelölt jogcímen a követelés alaptalan, de az más jogcímen alapos lehet, és erre 
hivatkozással közbenso ítélettel a jog fennállását megállapítja [Pp. 213. § (3) bek., Ptk. 237. § (1)-(2) bek., 
239. § (2) bek., 339. §]. 
BH1998. 88. A gyámhatóság megkeresésével, a gondnokság alá helyezésnek a bíróság által vezetett 
betusoros névjegyzékbe történo bevezetésével, valamint az errol szóló hirdetmény kibocsátásával és 
kifüggesztésével kapcsolatos bírói intézkedések tényleges megtétele nem pótolja az említett intézkedéseknek az 
ítélet rendelkezo részében történo feltüntetését. Errol a bíróságnak hivatalból kell határoznia [Pp. 213. § (1) 
bek., 304. § (2) bek., 309. § (1) és (3) bek.]. 
BH1997. 530. A jogcím téves megjelölése miatt a kártérítésre irányuló kereseti követelés nem utasítható el 
[Ptk. 310. §, 339. § (1) bek, Pp. 213. §, 215. §]. 
BH1997. 139. Nem ad alapot a bíróság ítéletében a kötelezettség teljesítésére vonatkozó határido 
megállapításának mellozésére, továbbá teljesítés helyett megállapítás követelésére az, hogy a per során az 
alperes ellen felszámolási eljárás indult [Pp. 123. §, 213. § (1) bek., 217. § (1) bek., 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 
38. § (2) bek.]. 
BH1995. 702. II. Bérleti szerzodés érvénytelensége miatt a szerzodéskötés elotti helyzet visszaállítása esetén 
a bérlemény kiürítése és az ellenszolgáltatás elszámolásától függo fizetési kötelezettség vonatkozásában az 
egyideju teljesítés elrendelése indokolt [Ptk. 237. § (1) bek., Pp. 213. § (3) bek.]. 
BH1995. 659. I. Az ügy körülményeitol függoen a bíróság - a felek tartós jogviszonyaként - a fovállalkozási és 
generálkivitelezési szerzodést is módosítja; a szerzodés módosítása részítéletben is történhet [Ptk. 241. §, Pp. 
213. § (2) bek.]. 
BH1995. 659. II. A bíróság a részítéletben rendelkezhet a perköltségrol is, de ez nem történhet oly módon, 
hogy a bíróság csak a jogi képviselo munkadíjára vonatkozólag rendelkezik [Pp. 75. §, 77. §, 213. § (2) bek.]. 
BH1995. 527. A vállalkozói díj arányos része - hibás teljesítésen alapuló - visszatartásának jogi 
következményei. Az arányos rész meghatározásánál irányadó szempontok [Ptk. 306. § (5) bek., Pp. 130. § (1) 
bek., 157. §, 213. § (2) bek.]. 
BH1995. 421. II. Ha a felperes keresete marasztalásra irányul, a bíróság jogosult dönteni abban a 
kérdésben, hogy adott esetben a közbenso ítélet hozatalának feltételei - pl. az összegszeruség 
megállapításához további bizonyításra van szükség - megvannak-e. Ezért nem sért jogszabályt az elso- vagy a 



másodfokú bíróság, ha a fél kérelme ellenére - mivel a közbenso ítélet hozatalának feltételeit nem látja 
megállapíthatónak - az ügyben ítéletet hoz [Pp. 213. § (1)-(2) bek.]. 
BH1995. 303. A részítélettel való döntés feltételei [Pp. 213. § (2) bek] 
BH1995. 236. Ha a bíróság nem külön végzéssel határoz az egyes - elkülönítheto - kereseti igények 
újratárgyalásáról, hanem az érdemi döntését is tartalmazó részítéletbe foglalja a hatályon kívül helyezo 
részrendelkezését is, az ilyen rendelkezés ellen felülvizsgálati kérelem nem terjesztheto elo [Pp. 212. § (1) 
bek., 213. § (2) bek., 270. § (1)-(2) bek., 273. § (2) bek.]. 
BH1995. 235. Az eljárás szünetelésérol - a fellebbezési eljárás kivételével - a bíróságnak határozatot nem kell 
hoznia; ha ilyen határozatot hoz, azt részítélet formájában akkor sem teheti, ha az egyes kereseti kérelmek 
felol érdemi döntést hoz [Pp. 137. § (1) bek. a)-d) pont, 213. § (2) bek.]. 
BH1995. 233. Az alperesek egyetemleges marasztalására vonatkozó kereseti kérelem esetén keletkezo, a Pp. 
51. §-ának a) pontja szerinti pertársaság folytán az alperesek továbbra is a perben maradnak, ha a 
másodfokú bíróság az egyes kereseti kérelmek felol részítéletében jogerosen dönt, más kereseti igények 
tárgyában viszont új eljárást rendel el [Pp. 51. § a) pont, Pp. 213. § (2) bek.]. 
BH1994. 591. Tartalma szerint részítéletnek minosülo közbenso ítélet elleni felülvizsgálati kéretem 
elbírálásának szempontjai [Pp. 213. § (2) bek., 275/A. § (1) bek.]. 
BH1994. 272. Az ítélet indokolása sem terjeszkedhet túl a kereseti kérelmen [Pp. 213. § (1) bek., 215. §, 220. 
§ (1) bek., 221. § (1) és (2) bek.]. 
BH1994. 139. Ügyvédi irodából kiváló tag vagyonrészének kiadása iránti igény esetén közbenso ítélet téves 
hozatala [1991. évi XXIII. tv. 39. § (2) bek., Pp. 213. § (3) bek.]. 
BH1993. 698. A közbenso ítélettel jogerosen elbírált jogalapot a felek egymás között ismételten vitássá már 
nem tehetik, ahhoz anyagi jogero fuzodik [Pp. 213. § (3) bek., 229. § (1) bek., PK 195.]. 
BH1993. 697. I. Az eljárás lényeges szabályainak megsértése közbenso ítélet hozatala esetén, különös 
tekintettel arra, hogy a közbenso ítélettel egyidejuleg a bíróság nem hozhat a felek bármelyikét marasztaló 
rendelkezést [Pp. 213. § (3) bek.]. 
BH1993. 697. II. A szerzodésen alapuló elállási jog közbenso ítélettel nem állapítható meg, ha az a fél akar 
elállási jogot gyakorolni, aki a már megkapott szolgáltatást nem vagy csak tetemesen csökkent értékben tudja 
visszaszolgáltatni [Ptk. 320 § (3) bek., Pp. 213. § (3) bek.]. 
BH1993. 474. A bíróság az eljárása alapján hozott ítéletében köteles a perben érvényesített valamennyi 
kereseti kérelem tárgyában dönteni. Ha az érintett fél kéri az ítélet kiegészítését, és a bíróság e kérelemnek 
helyt ad, kiegészíto ítéletet kell hoznia. Ellenkezo esetben a kérelmet végzéssel utasítja el [Pp. 213. § (1) bek., 
225. § (3) és (4) bek.]. 
BH1993. 333. II. Ha a keresettel érvényesített jog fennállása és a jogosultat ennek alapján megilleto 
követelés összege tekintetében a jogvita elkülönítheto, a bíróságnak a jog fennállását közbenso ítélettel és nem 
részítélettel kell eldöntenie [1992. évi XXII. tv. 205. § (1) bek., Pp. 213. § (3) bek., 233. § (1) bek., 349 §]. 
BH1992. 647. Az élettárs szívességi lakáshasználati jogának megszüntetése iránti igény a felek közötti 
vagyonközösség felszámolásától elkülönítve is elbírálható [Pp. 213. § (2) bek., Ptk. 578/G. §., 1/1971. (II. 8.) 
Korm. r. 123. § (1) bek., 1/1971. (II. 8.) ÉVM. r. 90. § (2) bek.]. 
BH1992. 343. Ha a felek haszonbérleti szerzodés elemeit is magában foglaló szerzodést kötöttek, és a 
szerzodés egyes részei egymástól nem különíthetok el, a haszonbérleti szerzodés felmondása tárgyában 
részítélet nem hozható [Pp. 213. § (2) bek.]. 
BH1992. 124. II. Ha a jog fennállása bizonyításának szükségessége merül fel, a perben közbenso ítélet nem 
hozható [Pp. 213. § (3) bek.]. 
BH1991. 408. Az elvülési kifogás tárgyában a bíróság nem hozhat közbenso ítéletet [Pp. 213. § (3) bek.]. 
BH1989. 284. A bíróság a felek egyezséget csak akkor hagyhatja jóvá, ha a perköltség mikénti viselésében a 
felek megállapodtak, vagy közösen kérték, hogy ebben a kérdésben a bíróság döntsön. Lényeges eljárási 
szabályt sért a bíróság a fentieknek meg nem felelo egyezség jóváhagyásával [Pp. 78. § (2) bek., 148. § (3) 
bek., 213. § (1) bek., 384. §, 6/1986. (VI. 26.) IM sz. r. 13. § (3) bek.]. 
BH1989. 75. A követeléssel szemben támasztott beszámítási kifogás tárgyában részítélet nem hozható. A 
beszámítási kifogást a vele szemben álló követeléssel együtt kell elbírálni [Pp 213. §. (2) bek., Ptk 296. §. (1)-
(2) bek.]. 
BH1988. 466. II. Ha a dolgozót a fegyelmi eljárás során az állásától felfüggesztették, az átlagkeresetének 
legfeljebb 50%-át lehet egy hónapig visszatartani. Ha a munkáltató ennél többet tartott vissza, a fegyelmi 
határozat kézbesítésének idopontjáig számított különbözetet abban az esetben is tartozik a dolgozónak 
megfizetni, ha a fegyelmi büntetés elbocsátás volt és az errol rendelkezo határozat jogerore emelkedett 
[48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 76. § (1) bek., Pp. 213. § (1) bek.]. 



BH1988. 409. I. A bíróság gazdasági bírság kiszabására irányuló eljárásban is hozhat részítéletet, ha az 
indítvány nem egy cselekménnyel megvalósuló, hanem elkülönítheto, részeiben önállóan is elbírálható 
magatartássorozatot kifogásol [32/1984. (X. 31.) MT sz. r. 7. § (1) bek., Pp. 213. § (2) bek.]. 
BH1988. 357. Részítélet hozatalának feltételei [Pp. 213. § (2) bek.]. 
BH1988. 155. A bíróság az alperes által eloterjesztett - a Pp. 147. §-ának (1) bekezdésében irt fogalmi 
jegyeknek megfelelo - viszontkeresetnek "önálló kereseti igényként történo elbírálását" és más bírósághoz 
való áttételét nem rendelheti el [Pp. 147. §, 213. § (2) bek., 382. (1) bek.]. 
BH1988. 46. Ha a viszontkereset elbírálása az eljárást nem hátráltatja, azt a keresettel együttesen kell 
elbírálni; a kereset tárgyában csak akkor lehet külön ítélettel (részítélettel) dönteni, ha annak a 
megalapozottsága tekintetében a viszontkereset elbírálása nélkül is dönteni lehet [Pp. 147. §, 164. § (2) bek., 
213. § (1) és (2) bek., 382. § (1) bek.]. 
BH1987. 100. A bíróság marasztaló ítéletének egyértelmuen kell meghatároznia a kötelezettségeket. Az ítéleti 
rendelkezés nem tartalmazhat olyan bizonytalan elemet, amelynek folytán az végrehajthatatlan [Pp. 213. § (1) 
bek.]. 
BH1987. 56. Egyes kereseti kérelmek elkülönítése esetén a bíróság az elbírált igényre nézve nem ítéletet, 
hanem részítéletet hoz, majd az elkülönített igények tárgyában az eljárást külön kérelem nélkül folytatja [Pp. 
213. § (2) bek.]. 
BH1986. 518. A bíróság ítéleti döntésének ki kell terjednie a kereseti követelés egészére. Ha kétséges a 
kereseti kérelem terjedelme, a bíróságnak a felperest fel kell hívnia megfelelo nyilatkozattételre [Pp. 3. § (1) 
bek., 213. § (1) bek.]. 
BH1986. 300. III. A munkaügyi bíróságnak az ítéletében valamennyi kereseti kérelem felöl döntenie kell [Pp. 
213. § (1) bek.]. 
BH1986. 248. II. A bíróságnak a lejárt kamatkövetelést összegszeruen kell megítélnie [Pp. 123. §, 213. § (1) 
bek., 391-393. §, 16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 24. § (1) bek.]. 
BH1986. 150. Ha a felperes kereseti kérelmében több ténybeli alapból vagylagosan kéri a végrendelet 
érvénytelenségének a megállapítását, a bíróság döntésének ki kell terjednie a perben érvényesített valamennyi 
érvénytelenségi okra [Pp. 213. § (1) bek., Ptk. 629., 632., 649. §]. 
BH1986. 21. Az ítélet rendelkezo részébe foglalt döntésnek ki kell terjednie a perben érvényesített valamennyi 
kereseti kérelemre. A rendelkezo rész hiányosságát nem pótolja az ítélet indoklásában található okfejtés [Pp. 
213. § (1) bek.]. 
BH1985. 248. III. A túlmunkáért ellenértékre jogosult dolgozót a munkaszüneti napon végzett munkáért az e 
napra számított átlagkeresetén felül az aznapi munkáért járó díjazás is megilleti [1967. évi II. törvény 41. § 
(2) bek., 17/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 39. § (2) bek., Pp. 213. § (1) bek.]. 
BH1985. 118. Amíg az azonos hiba miatt a tervezo és a kivitelezo ellen folyó perben a bíróság nem döntött a 
tervezo elleni igény tárgyában, addig a kivitelezovel szemben támasztott igény felöl általában nem hozhat 
kelloen megalapozott részítéletet [Pp. 213. § (2) bek., Ptk. 305. §, 306. § (1) bek.]. 
BH1985. 107. Találmányi díj megfizetése iránt indított perben a jog fennállásának elozetesen közbenso 
ítélettel történo megállapításához szükséges mindazoknak a tényeknek a szabatos meghatározása, amelyekre 
a díjkövetelést alapítják, továbbá annak a vizsgálata, hogy ezek a tények a találmány értékesítésének 
minosülnek-e s végül az állásfoglalás a tekintetben, hogy a megállapított értékesítés után megilleti-e a 
felpereseket találmányi díj [Pp. 213. § (3) bek.]. 
BH1984. 421. Az olyan kereseti kérelem tárgyában, amelyre nézve nem történt meg a tényállás szükséges 
mértéku felderítése, nem részítélet hozatalának, hanem csak az eljárási szabály által lehetové tett ideiglenes 
intézkedésnek van helye [Pp. 213. § (2) bek., 378. § (1) bek.]. 
BH1983. 251. II. Nincs helye közbenso ítélet hozatalának, ha a peresített jog fennállásának tisztázásához 
bizonyítás elrendelésére van szükség [Pp. 213. § (3) bek.]. 
BH1982. 11. Közbenso ítélet hozatalának nincs helye abban a kérdésben, hogy valamely vagyontárgy a 
házastársak közös vagy különvagyonába tartozik-e [Pp. 213. § (3) bek., 10. sz. Irányelv 9. pont]. 
BH1981. 119. Ha az ítélethozatal elott az adós a fokövetelést kifizette, az ítéletben a kamatot összegszeruen 
kell meghatározni, és nem hozható olyan rendelkezés, amely szerint "a kamatnak a kifizetésig járó összegét a 
feleknek kell kiszámítaniuk" [Pp. 213. §]. 
BH1979. 261. III. Nem bírálható el részítélettel az a követelés, amely szerves és el nem választható része más 
követelésnek [Pp. 213. § (2) bek.]. 
BH1979. 205. III. Az ítéletben foglalt döntésnek ki kell terjednie a perben érvényesített valamennyi kereseti 
kérelemre [Pp. 213. § (1) bek.]. 



BH1978. 217. A másodfokú bíróság nem hozhat kiegészíto határozatot olyan kereseti kérelem tárgyában, 
amelyet az elso fokú bíróság érdemben nem bírált el [Pp. 213. § (1) bek., 225. § (1) bek., (6) bek., 387. § (1) 
bek., 44/1967. (XI. 5.) Korm. sz. r. 2., 18., 21. §-ai, Ptk. 246. § (4) bek., 303. § (3) bek.]. 
BH1978. 215. Az a körülmény, hogy az ellenérték egy részének megfizetésére irányuló kereset érdemi 
elbírálásának elokérdéseként a vállalkozói díj helyes összegének a meghatározása szükséges, nem teszi a 
keresetet megállapításra irányulóvá. Ellenérték megfizetésére irányuló perben nem tekintheto a kereseti 
kérelem érdemi elbírálásának az olyan bírósági határozat, amely szerint a felek a bíróság által módosított 
vállalati összeg alapján kötelesek elszámolni [Pp. 122., 123., 213. §, 56/1967. (XII. 19.) Korm. sz. r. 24. §]. 
BH1978. 78. Közös tulajdon megszüntetésével valamelyik tulajdonostárs illetoségének másik tulajdonostárs 
tulajdonába adása és az ellenérték megállapítása csak egyidejuleg történhet. E vonatkozásban részítélet 
hozatalának nincs helye [Pp. 213. § (2) bek., Ptk. 148. § (2) bek.]. 
BH1977. 129. II. A munkaügyi bíróság ítéletének a perben érvényesített valamennyi kereseti kérelemre ki kell 
terjednie [Pp. 213. § (1) bek.]. 

Határozathozatal 

214. § (1) A bíróság a határozatát - ha tanácsban jár el - zárt tanácskozás után szavazással hozza meg. 
Egyhangúság hiányában a határozatot szavazattöbbséggel dönti el. 

(2) A fiatalabb bíró az idosebbet megelozoen szavaz, az elnök utolsónak adja le szavazatát. A szavazásnál 
kisebbségben maradó bíró jogosult írásbafoglalt különvéleményét zárt borítékban az okirathoz csatolni. A 
tanácskozásról készült jegyzokönyvet és a különvéleményt csak a perorvoslat tárgyában eljáró bíróság, a fegyelmi 
eljárás kezdeményezésére jogosult személy, - fegyelmi eljárás során - a fegyelmi bíróság, valamint a Legfelsobb 
Bíróság jogegységi eljárás kezdeményezésére jogosult, illetve a jogegységi eljárást lefolytató tanácsa tekintheti meg. 

Ha a bíróság az ügyben tanácsban jár el, a határozatát zárt tanácskozásban és szavazással hozza meg. 
A tanácskozás és a szavazás is titkos, annál a tanács tagjain és a jegyzokönyvvezeton kívül más nem lehet 
jelen. Ha azonban a tárgyaláson a tanácsnak kisebb jelentoségu kérdést kell eldöntenie, a tanács a 
határozatát halk tanácskozás és szavazás mellett is meghozhatja (Büsz. 8. §). 
A tanácskozásról - a tanács döntése szerint - készítheto külön jegyzokönyv is. A külön jegyzokönyv ilyenkor a 
tanácskozás során történteket, a tanács tagjainak röviden összefoglalt érdemi álláspontját rögzíti. Bár arra 
nincs külön eloírás, a külön jegyzokönyvet a tanács tagjainak alá kell írniuk. 
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 szavazatok leadásának rangsorában a tanács tagjai szavaznak eloször, mégpedig eloször az életkora szerint 
fiatalabb, majd az idosebb tanácstag. Utoljára a tanács elnöke adja le a szavazatát. 
Szótöbbséggel elfogadott határozat esetén a tanácsnak kisebbségben maradt tagja jogosult különvéleményt 
készíteni. 
Mind a tanácskozásról készült külön jegyzokönyvet, mind az írásba foglalt különvéleményt zárt borítékban 
kell elhelyezni. A borítékon fel kell tüntetni, hogy az mit (különvéleményt vagy tanácskozási jegyzokönyvet) 
tartalmaz, valamint az ügyszámot és sorszámot is, és azt a tárgyalási jegyzokönyvhöz kell csatolni. 
A külön jegyzokönyv 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 

215. § A döntés nem terjedhet túl a kereseti kérelmen, illetoleg az ellenkérelmen; ez a szabály a fokövetelés 
járulékaira (kamat, költség stb.) is kiterjed. 

PK 29. szám 



A bíróság a Ptké. 27. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint a hasznok, 
károk és költségek kérdésében erre irányuló kereseti kérelem nélkül akkor 
köteles határozni, ha az illetékes jegyzo nem csak a birtoklás, hanem a 
hasznok, károk és költségek kérdésében is határozott, az érdekelt fél csak a 
birtoklás kérdésében indított keresetet. 

MK 2. szám 

A munkaügyi bíróság - a Pp. 215. §-ában foglaltak figyelembevételével - a 
kereseti kérelem tárgyában akkor is érdemben dönthet, ha a munkavállaló 
kártérítési felelosségét más jogi minosítés alapján látja megállapíthatónak. 

PK 44. szám 

A bíróság a kártérítés módjának megállapításánál nincs kötve a felek 
kérelméhez, ebben a vonatkozásban tehát a kereseti kérelemhez kötöttség nem 
érvényesül. 

PK 50. szám 

A kártérítési összeg után kamat a károsodás bekövetkeztétol jár, a bíróság 
azonban csak a kereseti kérelemnek megfelelo idoponttól ítélhet meg kamatot. 

PK 78. szám 

A tartási szerzodésbol eredo perekben a kereseti kérelemhez, illetoleg 
ellenkérelemhez való kötöttség merev értelmezésének és alkalmazásának nincs 
helye, a bíróság azonban nem alkalmazhat olyan megoldást, amely ellen a 
felek mindegyike tiltakozik. 

A Pp. 4. §-ából is következoen a bíróság érdemi döntésének kereteit a kereset és az ellenkérelem szabja meg. 
Ekként a bíróság nem ítélhet meg többet, mint amit a felperes keresetében (az alperes a viszonkeresetében) 
kér, de kevesebbet sem annál, mint amit az alperes (viszontkereset esetében a felperes) elismer. Ez a 
rendelkezés a marasztaló, megállapító, illetve a jogalakító ítéletek esetében egyaránt irányadó és kiterjed a 
fokövetelések járulékaira is. Van, hogy az egy eljárásban érvényesítheto keresetekrol (pl. sajtó-helyreigazítási 
perek, házassági perek stb.) a viszontkereset indításának lehetoségérol (pl. sajtó-helyreigazítási per, 
közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti per stb.) a törvény külön rendelkezik. Ilyenkor, ezt is szem elott 
tartva kell vizsgálni az érdemi döntés korlátait. 
Így: 
- A kártérítési összeg után kamat a károsodás bekövetkezésétol jár, a bíróság azonban csak a kereseti 
kérelemnek megfelelo idoponttól ítélhet meg kamatot (PK 50. számú állásfoglalás). 
- A kereseti kérelemhez kötöttség a közigazgatási perekben is érvényesül. Ha a bíróság a keresetlevélben 
megjelölt jogszabálysértést nem állapíthatja meg, más - a megjelölttol érdemben eltéro - jogszabálysértésre a 
közigazgatási határozat hatályon kívül helyezését vagy megváltoztatását nem alapíthatja (KK 34. számú 
állásfoglalás). 



- A felperesek a keresetükben csupán megállapítást és ennek eredményeként a tulajdonjoguk ingatlan-
nyilvántartási bejegyzését kérték, kiürítésre és birtokba bocsátásra irányuló kérelmet nem terjesztettek elo. 
Túlterjeszkedett tehát a kereseten az elsofokú bíróság, amikor erre irányuló kereseti kérelem nélkül az 
alperest kiürítésre és birtokbabocsátásra kötelezte (Legfelsobb Bíróság P. törv. III. 21 050/1966.). 
- Az alperes által érvényesített beszámítási kifogás - viszontkereset hiányában - csak a felperesi követelés 
erejéig veheto figyelembe, ezt meghaladóan a bíróság megállapítás formájában sem hozhat ítéletet (BH1975. 
320.). 
- Keresetleszállítás esetén, a leszállított kereset összegét meghaladó részre a bíróság nem hozhat érdemi 
(elutasító) határozatot (BH1979. 195.). 
- Minthogy a bíróság döntése nem terjedhet túl a kereseti kérelmen, s mert a sajtó-helyreigazítási keresetet 
nem lehet más keresettel összekapcsolni vagy egyesíteni, a bíróság a sajtó-helyreigazítás iránt indított perben 
nem határozhat a személyhez fuzodo jogok megsértésének egyéb jogkövetkezményei iránt támasztott igény 
tekintetében. 
- Az ítélet indokolása sem terjeszkedhet túl a kereseti kérelmen (BH1994. 272.). Ekként a Pp. 220. §-ának (1) 
bekezdés d) pontjában és a Pp. 221. §-ának (1) bekezdésében írtakra is tekintettel nincs lehetoség arra, hogy 
a bíróság az indokolásban a perben nem érvényesített igény tekintetében megállapításokat tegyen. 
A kereseti kérelembol fakadó korlátozás csak az összegszeruség (mennyiség) vonatkozásában érvényesül 
töretlenül a bírói gyakorlatban. Ennek megfeleloen rögzítette a Legfelsobb Bíróság egyik eseti döntésében, 
hogy a kereseti kérelemhez való kötöttség nem eredményezi egyúttal a jogcímhez való kötöttséget is. A 
bíróság feladata a kereseti kérelem alapjául szolgáló jogviszony elbírálása és a döntést nem akadályozhatja 
az, hogy a felperes követelésének jogcímét helytelenül jelölte meg (BH1980. 341.). Így az a körülmény tehát, 
hogy a felperes a pénzkövetelését szerzodésre alapítja, nem zárja ki, hogy a bíróság az igényt a jogalap 
nélküli gazdagodás szabályai szerint bírálja el (BH1990. 30.). A munkaügyi bíróság - a Pp. 215. §-ában 
foglaltak figyelembevételével - akkor is érdemben dönthet, ha a munkavállaló felelosségét más minosítés 
alapján látja megállapíthatónak (MK 2. számú állásfoglalás). 
A bírói gyakorlat a többen a kevesebb elvét követve nem tekinti a kereseti kérelmen való túlterjeszkedésnek, 
ha az ítélet 
- a kért marasztalás helyett - a Pp. 123. §-ában irt feltételek meglétében - megállapítást tartalmaz, 
- eltéro számítási móddal egyes tételeket magasabban értékel, de a keresetben igényelt összeget nem lépi túl, 
- feltétlen teljesítés helyett feltételhez kötött, azonnali helyett jövobeni teljesítést ír elo vagy kizárólagos 
birtokbabocsátás helyett közös birtokbabocsátást rendel el, 
- pénzbeli marasztalás helyett természetbeli szolgáltatásra kötelez vagy a követelt dolog helyett pénzbeli 
kárpótlást nyújt. Ennek megfeleloen mondta ki a Legfelsobb Bíróság Polgári Kollégiuma a PK 44. számú 
állásfoglalásban, hogy a bíróság a kártérítés módjának megállapításánál nincs kötve a felek kérelméhez, 
ebben a vonatkozásban tehát a kereseti kérelemhez kötöttség nem érvényesül, 
- a szerzodés érvénytelenségének megállapítása vagy megszüntetése helyett azt módosítja [például a Ptk. 201. 
§-a (2) bekezdésének, Ptk. 202. §-ának, Ptk. 241. §-ának alkalmazása során]. E körbe illesztheto a Legfelsobb 
Bíróság PK 78. számú állásfoglalása is, amely kimondja, hogy a tartási szerzodésbol eredo perekben a 
kereseti kérelemhez illetoleg ellenkérelemhez való kötöttség merev értelmezésének és alkalmazásának nincs 
helye, a bíróság azonban nem alkalmazhat olyan megoldást, amely ellen a felek mindegyike tiltakozott, 
- az ingatlan közös tulajdonának megszüntetése iránti perben nem a kért megszüntetési módot rendeli, hanem 
a Ptk. 148. §-ában rögzített lehetoségek közül azt a legmegfeleloebbet írja elo, amely ellen egyik 
tulajdonostárs se tiltakozott (Legfelsobb Bíróság PK 10. számú állásfoglalás). 
A közös tulajdonnak természetben történo megosztással való megszüntetése esetén elofordulhat, hogy a 
tulajdonostársak nem kapnak egyenlo értéku ingatlanokat és ilyenkor értékkiegyenlítésnek van helye. Arra is 
sor kerülhet, hogy a közös tulajdonban maradó részen a tulajdoni arány módosítása válik szükségessé. 
Mindezek iránt azonban nem kell külön kereseti kérelmet eloterjeszteni, elegendo, ha a kereset a közös 
tulajdon megszüntetésére irányul. Ha ugyanis a bíróság a keresetnek helyt ad, az említett értékkülönbözet, 
illetoleg a tulajdoni arányok módosítása iránt hivatalból intézkedik (LB.P. törv. I. 20.920/1975.). 
- a teljes hagyatékra irányuló igény ellenére a köteles rész tekintetében rendelkezik. A kötelesrész iránti 
igényt, az egész hagyatékra támasztott igénybe bennefoglaltnak kell tekinteni (BH1959. 2176.). Ha tehát a 
felperes a végrendelet érvénytelenségére hivatkozva a törvényes öröklés címén igényli magáénak a 
hagyatékot, a bíróság azonban a végrendeletet érvényesnek találja, de úgy látja, hogy az sérti a felperes 
kötelesrészét, akkor az egész hagyaték helyett csak a kötelesrészt fogja a felperesnek megítélni (BH1977. 
195.), 
- végrehajtás megszüntetése helyett azt korlátozza, 



- tartásdíj fizetési kötelezettség megszüntetése helyett a tartásdíj összegét leszállítja. 
A Polgári perrendtartás módosításáról szóló 1995. évi LX. törvény megszületése óta a bírói gyakorlatban a 
fentiekkel ellentétes tendenciák is megmutatkoznak, a Pp. 3. §-ának (1) bekezdésében bekövetkezett és a 
bíróság kitanítási kötelezettségét érinto változás, s vélhetoen az ehhez fuzött miniszteri indokolás hatására. 
Kialakulónak látszik egy olyan gyakorlat, amely szigorúan a felek által eloterjesztett kérelmekhez kötötten és 
azok keretei között dönti el a jogvitát. Megfontolandó azonban a fentiek szerint követett korábbi felfogás 
fenntartása, mert a bíróságnak - noha a Pp. 3. §-a elott az igazság érvényesülésének biztosítására utaló cím a 
módosítás eredményeként már nem kerül feltüntetésre - továbbra is eminens feladata, hogy az igazság 
kiderítésére törekedjék. Az ez irányú jogszabály-értelmezésnek a kitanítási kötelezettség szuk köre nem vethet 
gátat. 
A kereseti kérelemhez való kötöttséget több esetben eljárásjogi, illetve anyagi jogi szabály oldja fel, a bíróság 
hivatalból való döntési kötelezettségét kimondva. Így az nem érvényesül 
- a Pp. 290. §-ának (1) bekezdése alapján a házasság érvénytelenítése vagy felbontása esetén, mikor is a 
bíróságnak a közös kiskorú gyermek elhelyezése és tartása felol - szükség esetén - erre irányuló kereseti 
kérelem hiányában is határoznia kell; 
- az 1952. évi IV. törvény. 76. §-ának (1) bekezdése értelmében, ha a szüloknél történo elhelyezés a gyermek 
érdekét veszélyeztetni, mert a bíróság a gyermeket - erre irányuló kérelemtol függetlenül - máshol is 
elhelyezheti; 
- a 1960. évi 11. törvényereju rendelet 27. §-ának (3) bekezdésébol következoen sem. A bíróság ugyanis a 
hasznok, károk és költségek kérdésében erre irányuló kereseti kérelem nélkül akkor is köteles határozni, ha az 
illetékes szakigazgatási szerv nemcsak a birtoklás, hanem a hasznok károk és költségek kérdésében is 
határozott, de az érdekelt fél csak a birtoklás kérdésében indított keresetet (PK 29. számú állásfoglalás); 
- ha a per tárgyát képezo szerzodés semmissége bizonyítottá válik. A bíróság ilyenkor a kereseti-, 
viszontkereseti, illetve ellenkérelem tartalmától függetlenül köteles e tényt figyelembe venni és annak 
következményeit levonni [Ptk. 234. § (1)]. Elofordulhat tehát, hogy a szerzodés teljesítése iránt indult 
eljárásban a döntés az eredeti állapot helyreállításáról szól; 
- a szerzodés érvénytelensége esetén, mert a gyakorlat hivatalból rendeli el a szerzodéskötés elott fennállott 
helyzet visszaállítását (Ptk. 237. §); 
- a Pp. 78. §-ából kitunoen, hiszen a bíróság a perköltség tekintetében hivatalból határoz; 
- az államnak járó költségek megállapításánál, a bíróság ugyanis hivatalból intézkedik a meg nem fizetett 
illetéknek és állam által elolegezett költségnek a megtérítésérol is [Pp. 78. § (2); 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 
15. §]; 
- a Pp. 231. §-ában jelölt esetekben, az elozetes végrehajthatóság kérdésében; 
- a Pp. 216. §-ban írtaknak megfeleloen, mivel kérelem nélkül is döntenie kell a vagyoni felelosség 
korlátozásáról, ha annak anyagi jogi feltételei fennállnak. 
A Pp. 215. §-ának rendelkezése a nem peres eljárásokban is megfeleloen irányadó [105/1952. (XII. 28.) MT 
rendelet 13. § (3)]. 
E körbe vonhatóan, lényeges eljárási szabályt sért a cégbíróság, ha a bejegyzés iránti kérelmen 
túlterjeszkedve, abban nem szereplo adatok - ide nem értve a jogszabályban eloírt kötelezo tartalmi adatokat - 
bejegyzését rendeli el (BH1990. 344.). 
Ha a bíróság ítélete a kereseten túlterjeszkedett, a hiba fellebbezéssel, vagy felülvizsgálati kérelemmel 
orvosolható. Ilyenkor a perorvoslat során eljáró bíróság az ítéletet a keresetet meghaladó részben hatályon 
kívül helyezi. A másodfokú eljárásban a jogorvoslat történhet úgy is - ha erre a Pp. 247. §-ának (1) bekezdése 
lehetoséget ad -, hogy a fél a keresetét módosítja, s ez adott esetben az elso fokú ítélet helybenhagyását is 
eredményezheti (például a keresettol eltéroen megítélt kamat tekintetében a keresetet a fél felemeli). 
A kereseti kérelmen való túlterjeszkedés törvénysértést jelent ugyan, ez azonban perújítási okként nem 
szolgálhat (BH1992. 454.) ide nem értve azt az esetet, amikor a perújítás eloterjesztésének feltételei a Pp. 
260. §-ának (1) bekezdésében megkívánt módon a túlterjeszkedett rész tekintetében fennállnak. 
BH2004. 21. II. A szerzodés jó erkölcsbe ütközésére történt hivatkozás esetén vizsgálandó körülmények; a 
jóerkölcsbe ütközés meghatározása körében irányadó szempontok [Ptk. 200. § (2) bek., 207. § (1) bek., 237. § 
(1) bek., 1960. évi 11. tvr. 36/A. §, 1989. évi XIII. tv. 21. § (1) és (2) bek., Pp. 4. § (1), bek., 213. § (1) bek., 
215. §, 247. § (2) bek., 253. § (3) bek.]. 
BH2003. 374. Értékpapír (államkötvény) forgalmazásakor a vételár egységes egész, amelyet a forgalmazó 
határoz meg az eloírásszeruen közzétett árfolyamtáblázatában. A szerzodés feltuno értékaránytalanságra 
alapított megtámadásakor a teljes vételárat kell vizsgálni. Nincs jogalapja annak, hogy a forgalmazó az 
általa képzett napi árnak a felhalmozott kamatra vonatkozó része értékaránytalanságát önállóan, a teljes 



ártól elkülönülten eredményesen támadhassa meg [Ptk. 4. § (4) bek., 201. § (1) és (2) bek., 1996. évi CXI. tv. 
69. § (1) bek., Pp. 215. §, PK. 267. sz. állásfoglalás]. 
BH2003. 279. II. A keresethez való kötöttség nem jelent jogcímhez való kötöttséget (Pp. 215. §). 
BH2003. 193. A közös tulajdon megszüntetése iránti kereset elutasítása jogszabálysérto, ha a felek között 
csak az árverési feltételek tekintetében van vita. [Ptk. 148. § (3) bek., Csjt. 77. § (1) bek., Pp. 213. § (1) bek., 
215. §]. 
BH2003. 20. A megbízási és fovállalkozói szerzodés elhatárolása [Ptk. 401. §, 474-475 §-ok, 7/1978. (II. 1.) 
MT r., Pp. 215. §, 252. § (3) bek.]. 
BH2002. 449. I. A törvényességi felügyeleti eljárásban a kérelemhez kötöttség annyiban érvényesül, hogy a 
cégbíróságnak valamennyi kérelemrol dönteni kell. Nem jelenti azonban azt, hogy a jogkövetkezmények 
alkalmazása körében a kérelemhez kötve van [Pp. 213. § (1) bek., 215. §, 1997. évi CXLV. tv. 49. § (1) bek., 
54. § (1) bek.]. 
BH2002. 276. A részvényekre vonatkozó adásvételi szerzodés megtámadása esetén a felek közös téves 
feltevésének megállapítása körében vizsgálandó és irányadó szempontok [Ptk. 210. § (1), (3) és (4) bek., 237. 
§ (1) bek., 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 238. § (2) bek., 325. § a) pont, 328. § (2) bek., Pp. 3. §, 4. §, 121. § (1) 
bek., 206. §, 215. §, 253. § (3) bek., 1996. évi CXI. tv.  48-53. §-ai]. 
BH2002. 238. Ha a felmentett felszámoló a felszámolási zárómérleg beterjesztéséig felszámolói díja 
megállapítását nem kéri, a bíróság a részére hivatalból felszámolói díjat nem állapíthat meg [1993. évi 
LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 6. § (2) bek., 
59. § (1) bek., 60. § (1) bek., Pp. 215. §]. 
BH2002. 105. A törvény a tisztességtelen általános szerzodési feltételhez (kikötéshez) nem a semmisség, 
hanem a megtámadhatóság jogkövetkezményét fuzi [Ptk. 209. § (1) bek., 236. § (2) bek. c) pont, (3) bek., Pp. 
215. § (1) bek., 36/1993. (XII. 29.) PM-BM r. 5. §]. 
BH2002. 57. A házastársi vagyonközösséget kizáró vagyonjogi szerzodés a házastárs korlátozott helytállási 
kötelezettségét kizárja [Csjt. 27. § (1) és (2) bek., 30. § (2) bek., Ptk. 200. § (1) bek., Pp. 206. § (1) bek., 215. 
§]. 
BH2001. 491. II. A hitelezo által eloterjesztett több kifogás közül az elsofokú bíróságnak csak azok tárgyában 
kell dönteni, amelyeket a hitelezo az eljárás során fenntartott. Arra pedig nincs jogszabályi lehetoség, hogy a 
hitelezo a fellebbezési eljárás során új kifogást vagy olyan kifogást terjesszen elo, amelytol az elsofokú eljárás 
során elállt [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször 
mód. Cstv.) 51. § (1) és (3) bek., Pp. 215. §, 247. §]. 
BH2001. 374. Nem terjeszkedik túl a kereseti kérelmen a bíróság, ha a gyermektartásdíj megszüntetésére 
irányuló kereset alapján a tartásdíj mértékét leszállítja [Csjt. 60. § (2) bek., 62. § (1) bek., 69. §, Pp. 215. §, 
XXIX. PED]. 
BH2000. 549. Bírósági meghagyás ellen eloterjesztett perújítási kérelem elbírálásánál a bizonyítás körének 
meghatározása [Pp. 136. § (2) bek., 164. § (1) bek., 215. §, 260. § (1) bek. a) pont, Ptk. 242. § (1) bek.]. 
BH2000. 326. Az NDK rendori szervek által elrendelt kényszergyógykezelés nem tartozik a személyi 
kárpótlást biztosító jogszabályi rendelkezések hatálya alá [1992. évi XXXII. tv. 3. § (1) és (3) bek., Pp. 215. §, 
PK 34.] 
BH1999. 192. A felülvizsgálati kérelmet nem lehet a keresetben fel nem hozott jogszabálysértésre alapozni 
[Pp. 215. §, KK 34. sz.]. 
BH1998. 478. A védjegy törlése iránti ügyben az egyes törlési okok önálló vizsgálata [1969. évi IX. tv. (Vt.) 1. 
§, 2. § (1) bek., 3. § (1) bek. a) pont, (3) bek. c) pont, 40. §, Pp. 213. § (1) bek., 215. §]. 
BH1998. 288. II. A perben nem érvényesített igény tekintetében a felülvizsgálati eljárásban jogszabálysértés 
megállapítására nem kerülhet sor [Pp. 215. §, 270. § (1) bek.]. 
BH1998. 108. A kereseti kérelmen túlterjeszkedik a bíróság, ha az ítélet indokolásában az alperesi 
jogszabálysértés tekintetében olyan körülményre hivatkozik, amelyre a felperes keresete nem terjedt ki (Pp. 
215. §). 
BH1998. 51. A rendkívüli felmondás olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely a másik fél hozzájárulása nélkül a 
munkaviszonyt azonnali hatállyal megszünteti. E jognyilatkozat visszavonására csak a másik fél kifejezett, 
egyértelmu hozzájáruló nyilatkozata alapján van lehetoség [1992. évi XXII. törvény 8. § (1) bek., 9. §, 96. § 
(1) bek. a) pont, 100. §, Pp. 3. § (1) bek., 206. § (1) bek., 215. §]. 
BH1997. 530. A jogcím téves megjelölése miatt a kártérítésre irányuló kereseti követelés nem utasítható el 
[Ptk. 310. §, 339. § (1) bek, Pp. 213. §, 215. §]. 
BH1997. 485. II. A fellebbezésben viszonkereset nem terjesztheto elo [Pp. 147. § (1) bek., 215. §]. 



BH1997. 18. A szövetkezetbol kiváló tagnak nincs alanyi joga arra, hogy igénye kizárólag az általa megjelölt 
ingó vagy ingatlan vagyontárgy kiadása vagy pedig üzletrészei értékének készpénzben történo kifizetése útján 
kerüljön kielégítésre [1992. évi II. tv. 35. § (2) bek., Pp. 215. §]. 
BH1996. 307. II. Nincs akadálya annak, hogy a felek a jogvita végérvényes lezárása érdekében a bizonytalan 
vagy csak a jövoben bekövetkezo kár viselésében is megállapodjanak [Pp. 148. § (1) bek., 215. §]. 
BH1995. 128. A kérelemhez kötöttség követelménye a közigazgatási perben is érvényesül, nem hagyható tehát 
figyelmen kívül, hogy a fél a közigazgatási határozat megváltoztatását milyen okból, milyen tartalommal kéri 
[Pp. 215. § és 324. § (1) bek.]. 
BH1994. 670. I. Nincs eljárási jogi lehetosége annak, hogy a bíróság az alperes öröklésbol való kiesését erre 
irányuló kereseti kérelem nélkül hivatalból állapítsa meg [Ptk. 601. § (2) és (3) bek., Pp. 215. §]. 
BH1994. 633. Az érdemi döntés meghozatalánál a bíróság a kereseti kérelemhez kötve van, közigazgatási 
perben a fellebbezésben, illetoleg a felülvizsgálati kérelemben nem lehet olyan jogszabálysértésre hivatkozni, 
amit a felperes kereseti kérelme nem tartalmazott [Pp. 215. §, 247. §, 273. § (5) bek.]. 
BH1994. 272. Az ítélet indokolása sem terjeszkedhet túl a kereseti kérelmen [Pp. 213. § (1) bek., 215. §, 220. 
§ (1) bek., 221. § (1) és (2) bek.]. 
BH1993. 559. I. A kérelemhez kötöttség elvének érvényesülése az Országos Találmányi Hivatal 
határozatának megváltoztatása iránti nem peres eljárásban [Pp. 215. §, 1969. évi II. tv (Szt.) 60. § (1) bek.]. 
BH1993. 508. A kereseti kérelmen való túlterjeszkedés tilalma. (Pp 215 §) 
BH1993. 111. I. A kereseti jogcím változtatása alapján történo döntés nem eredményezi a kereseti kérelmen 
való túlterjeszkedést. - A megalapozott kereseti követelés a jogcím helytelen megnevezése miatt nem 
utasítható el [Pp. 215. §]. 
BH1992. 545. A kereseti kérelmen való túlterjeszkedés törvénysértést jelent ugyan, ez azonban perújítási 
okként nem szolgálhat [Pp. 215. §, 260. § (1) bek.]. 
BH1991. 287. II. A bíróság döntése túlterjed a kereseti kérelmen és ezért jogszabálysérto, ha a kamatfizetés 
kezdo idopontját a kereseti kérelemben megjelöltnél korábbi idopontban határozza meg [Pp. 4. §, 215. §]. 
BH1990. 433. II. Lényeges eljárási szabályt sért a cégbíróság, ha a bejegyzés iránti kérelem túlterjeszkedve, 
abban nem szereplo adatok - ide nem értve a jogszabályban eloirt kötelezo tartalmi adatokat - bejegyzését 
rendeli el [Pp. 215. §, 1989. évi 23. tvr. 25. § (1) bek.]. 
BH1990. 30. Az a körülmény, hogy a felperes a pénzkövetelését szerzodésre alapítja, nem zárja ki, hogy a 
bíróság az igényt a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint bírálja el [Pp. 215. §]. 
BH1989. 359. A lakás elhagyására kötelezett házastárs a használati jog ellenértékére csak akkor tarthat 
igényt, ha ilyen irányú kérelmet terjesztett elo. Arra azonban nincs szükség, hogy térítési igényét 
viszontkeresettel érvényesítse [Csjt. 31/C. §, Pp. 215. §]. 
BH1989. 117. Gazdasági munkaközösség a tevékenységét nem szüneteltetheti ennek cégjegyzékbe való 
bejegyzését nem kérheti. Lényeges eljárási szabályt sért viszont a cégbíróság, ha az ilyen kérelmen 
túlterjeszkedve - és a jogszabályban eloírt eljárás lefolytatását megelozve - a cég megszunését állapítva meg, 
azt a cégjegyzékbol törli [Ptk 573. § (3) bek., 574. § (4) bek., 1985. évi 16. sz. tvr. 7. § (4) bek., 6/1985. (XI. 
6.) IM sz. r. 24. §, Pp 215. §, 227. § (1) bek.]. 
BH1986. 272. II. Minthogy a bíróság döntése nem terjedhet túl a kereseti kérelmen, s mert a 
sajtóhelyreigazítás iránti keresetet nem lehet más keresettel összekapcsolni vagy egyesíteni, a bíróság a 
sajtóhelyreigazítás iránt indított perben nem határozhat a személyhez fuzodo jogok megsértésének egyéb 
jogkövetkezményei iránt támasztott igény tekintetében [Pp. 343. § (2) bek., 215. §]. 
BH1986. 168. Ha a fél a nem vagyoni kárpótlás iránti igényét irreálisan alacsony mértékben határozta meg, 
a munkaügyi bíróságnak a felet a kereseti kérelem megváltoztatásának lehetoségérol abban az esetben is 
tájékoztatnia kell, ha a félnek jogi képviseloje van [Pp. 3., 4. §, 146. § (3) bek., 215. §, 247. § (1) bek. b) pont 
48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 83. § (5) bek., PK 398. sz.]. 
BH1985. 434. Ha a bíróság a tulajdonjog megállapítására irányuló keresetet valamilyen okból nem találja 
teljesíthetonek, de az igénylo javára pénzbeli követelés megállapítható, akkor e követelés felöl pénzbeli 
marasztalásra irányuló külön kereseti, illetoleg viszontkereseti kérelem hiányában is érdemben kell dönteni 
[Pp. 215. §]. 
BH1984. 371. Az anyagi jogero szempontjából akkor is fennáll az érvényesített jog azonossága, ha a korábbi 
perben szavatossági igény tárgyalásában döntött a bíróság, az újabb perben pedig a fél azonos követelésének 
jogcímét kártérítésben jelölte meg [Pp. 229. § (1) bek., 215. § ]. 
BH1981. 529. II. A munkaügyi bíróság az ítéletben csak azoknak a társadalombiztosítási ellátásoknak a 
megtérítése kérdésében rendelkezhet, amelyeket a társadalombiztosítás szerve a fizetési meghagyásban 
érvényesített [Pp. 215. §]. 



BH1981. 184. A bíróság a bünteto eljárásban nem terjeszkedhet túl a polgári jogi igény keretein, sem a 
fokövetelés, sem annak járulékai tekintetében [Be. 56. §, 215. §, Pp. 215. §]. 
BH1980. 341. A kereseti kérelemhez kötöttség nem jelenti egyúttal a jogcímhez való kötöttséget is. A bíróság 
feladata a kereseti kérelem alapjául szolgáló jogviszony elbírálása, és a döntést nem akadályozhatja az, hogy 
a felperes követelésének jogcímét helytelenül jelölte meg [Pp. 215. §]. 
BH1979. 304. Ha a kereseti kérelem nem meríti ki a felperest megilleto jogokat, a bíróságnak erre 
figyelmeztetnie kell a felet, de arra nincs lehetosége, hogy a kereseti kérelmen túlmeno érdemi döntést hozzon 
[Pp. 146. § (3) bek., 215. §]. 
BH1979. 198. II. Ha a munkaügyi döntobizottságnak a fegyelmi büntetést enyhíto határozata ellen csak a 
vállalat él keresettel, a munkaügyi bíróság nem hozhat olyan határozatot, amelyben a fegyelmi büntetést 
mérsékli vagy annak kiszabását mellozi [Pp. 215. §, 349. § (1) bek.]. 
BH1979. 195. Keresetleszállítás esetén a leszállított kereset összegét meghaladó részre a bíróság nem hozhat 
érdemi (elutasító) határozatot [Pp. 215. §] 
BH1979. 171. II. Ha a munkaügyi döntobizottságnak a fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztését 
elrendelo határozata ellen csak a vállalat élt keresettel, a munkaügyi bíróság a vállalat által kiszabott 
fegyelmi büntetést - a kereseti kérelemhez kötöttsége folytán - nem enyhítheti [ Pp. 215. §, 349. § (1) bek.]. 
BH1979. 130. II. Ha a felperes keresete kizárólag az áthelyezés fegyelmi büntetés végrehajtása 
felfüggesztésének mellozésére irányult, az alperes pedig a fegyelmi büntetés további enyhítésére nem 
terjesztett elo keresetet, a munkaügyi bíróság az áthelyezés helyett nem szabhat ki más fegyelmi büntetést [Pp 
215. §, 349. § (1) bek.]. 
BH1978. 180. A munkaügyi bíróságot a kereseti kérelem és ellenkérelem korlátai abban az esetben is kötik, 
ha a döntobizottság határozatát nem változtatja meg, csupán a nak hiányait pótolja [Pp. 215. §]. 
BH1978. 92. III. A fegyelmi eljárás alá vont dolgozónak a felfüggesztés idejére járó átlagkeresetét a 
munkaügyi bíróság - a fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése vagy megváltoztatása esetén - csak 
kifejezetten erre irányuló kereseti kérelem esetén ítélheti meg. A munkaügyi bíróság azonban köteles a 
dolgozót az e tekintetben fennálló jogairól tájékoztatni [Pp. 2. § (1) bek., 3. § (1) bek., 215. §, 34/1967. (X. 8.) 
Korm. rendelet 92. § (2) bek.]. 
BH1977. 119. Az a szocialista szervezet, amely a megtérítésre kötelezett dolgozója munkabérébol a levonást 
elmulasztja, a dolgozó kötelezettségének mértékével azonos kezesi helytállással tartozik. [Ptk. 274. §, 1955. 
évi 21. sz. tvr. 135. § (2) bek., 152. §, 1967. évi II. tv. (Mt.) 47. § (2) bek., 98. §, 111. §, 34/1967. (X. 8.) Korm. 
sz. r. (Mt. V.) 69. §, 71. § (1) bek., 98. § (4) bek., 111. § (2) bek., 115. §, 7/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 30. § (1) 
bek., 31. § (1) és (2) bek., 9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 53., 54. §-a, Pp. 215. §]. 

216. § Ha a kereseti követelés a polgári jog szabályai szerint az alperes vagyonának csupán valamely részébol 
hajtható be, a bíróságnak ezt a részt határozatában meg kell jelölnie. 

PK 192. szám 

A hagyaték tárgyaival és annak hasznaival való felelosség esetén a 
marasztaló ítélet rendelkezo részében meg kell jelölni azokat a 
vagyontárgyakat, amelyekbol, illetoleg amelyeknek hasznaiból a hagyatéki 
hitelezo - végrehajtás útján - kielégítést kereshet. 

A magyar jogrendszerben a vagyoni felelosség foszabályként korlátlan. A Pp. 216. §-ának rendelkezése a 
vagyoni felelosség anyagi jogszabályokon nyugvó kivételes korlátozásának eljárásjogi érvényesülését 
szolgálja. Ilyen korlátozás a gyakorlatban tipikusan az örökös (Ptk. 679. §), a házastárs [1952. évi IV. 
törvény 30. § (3)] vagy a munkavállaló (Munka tv. 167. §) felelossége kapcsán érvényesül. 
A Legfelsobb Bíróság Polgári Kollégiuma, az örökös kétféle felelosségi módjáról szólva a PK 192. számú 
állásfoglalásban kimondta, hogy a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival való felelosség esetén (cum 
viribus felelosség) a marasztaló ítélet rendelkezo részében meg kell jelölni azokat a vagyontárgyakat, 
amelyekbol, illetoleg amelyeknek hasznaiból a hagyatéki hitelezo - végrehajtás útján - kielégítést kereshet. 
Az örökség értéke erejéig (pro viribus felelosség) való felelosség esetén az ítélet rendelkezo részében nem kell 
megjelölni sem a hagyatéki vagyontárgyakat, sem azok értékét, és arra sem kell utalni, hogy az örökös 
felelossége milyen "érték" erejéig áll fenn. Mindez az ítélet indokolására tartozik, s az ítélet rendelkezo 



részében az örököst meghatározott összeg fizetésére kell kötelezni minden korlátozás nélkül, úgy azonban, 
hogy a marasztalás összege nem haladhatja meg az örökség értékét. 
A Pp. 216. §-ának eloírásait a bíróság hivatalból köteles alkalmazni. 
Ha az ítélet a hagyaték tárgyaival, hasznaival való felelosség körében a helytállás alapját képezo 
vagyontárgyakat nem jelöli meg, e hiány a Pp. 225. §-ának alkalmazásával, az ítélet kiegészítésével 
pótolható. 
A fenti állásfoglalás más korlátozott vagyoni felelosség esetében is megfeleloen irányadó, noha a Legfelsobb 
Bíróság a BH1995. 221. szám alatt közzétett eseti döntésének indokolásában ettol eltéro álláspontot képviselt. 
A házastárs Csjt. 30. §-ának (2) bekezdésén alapuló marasztalása kapcsán ugyanis kifejtette, hogy az 
ítéletben a keresetben jelölt és jogszeru teljes követelést meg kell ítélni, függetlenül attól, hogy az 
ügyletkötésben részt nem vett házastárs jutó vagyona azt fedezi-e vagy sem. Ezt a rendelkezést a Csjt. 30. §-
ának (3) bekezdése nem zárja ki, az ugyanis felelosségi szabály, amely azt határozza meg adott esetben, hogy 
a felperes teljes követeléséért az alperes felelossége a házastársi közös vagyonból reá eso rész erejéig áll 
fenn. A felelosségnek ekként meghatározott korlátozott mértékét az ítélet rendelkezo részének ugyancsak 
tartalmaznia kell, ez következik a Pp. 216. §-ának rendelkezésébol is. 
A gyakorlat pro viribus felelosség esetén, illetve, ha a kötelezett helytállási kötelezettsége egyéb törvényhely 
értelmében csak meghatározott érték erejéig áll fenn, a fenti ismertetett eseti döntés álláspontját fogadta el. A 
hagyaték tárgyaival való helytállás esetén pedig gyakori - a Legfelsobb Bíróság eseti döntéseivel is elismerten 
-, hogy a kielégítés alapját képezo vagyontárgyakra kizárólag a hagyaték átadó végzés nevesítésével utal. 
BH1996. 261. A felelosség korlátozására vonatkozó anyagi jogi szabályok érvényesülése az elhunyt 
kölcsönvevo örököseivel és özvegyével szemben a kölcsön visszafizetése iránt indított perben [Ptk. 679. §, 
Csjt. 30. § (3) bek. Pp. 216. §, PK 192. sz.]. 
BH1995. 221. I. Az ügyletkötésben részt nem vett házastárssal szemben érvényesített igény elbírálásának 
szempontjai [Csjt. 30. § (2)-(3) bek., Pp., 216. §]. 
BH1995. 221. II. A hagyaték tárgyaival és annak hasznaival való felelosség esetén a marasztaló ítélet 
rendelkezo részében meg kell jelölni azokat a vagyontárgyakat, amelyekbol, illetoleg amelyek hasznaiból a 
hagyatéki hitelezo kielégítést nyerhet [Ptk. 679. § (1) bek., Pp. 216. §, PK 192. sz.]. 
BH1992. 397. Az örökösöket a hitelezovel szemben terhelo korlátozott és egyetemleges felelosség 
megállapításának módja [Ptk. 677. § (1) bek., 679. § (1) bek., 683. § (1) bek., Pp. 216. §, PK 192. sz.]. 
BH1992. 180. Nincs helye fizetési meghagyás kibocsátásának az örökösökkel szemben, ha a követelés 
megfizetésére az örökhagyót jogeros fizetési meghagyás kötelezte [Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 216. §, 229. § 
(1) bek., 316. § (1) bek., 14/1979. (IX. 17.) IM r. 4. § (1) bek., Ptk. 678. § (1) bek., 679. § (1) bek.]. 
BH1991. 20. Örökség reményében nyújtott szolgáltatások megítélésének szempontjai [Ptk. 677. §, 679. §, Pp. 
216. §, PK. 89. sz.] 
BH1981. 106. Ha az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel, az 
ítélet rendelkezo részében meg kell jelölni azokat a vagyontárgyakat, amelyekbol, illetoleg amelyeknek 
hasznaiból a hitelezo végrehajtás utján kielégítést kereshet. Amennyiben a kielégítés alapjául szolgáló 
hagyatéki vagyont haszonélvezeti jog terheli, az ítéletben az alperesként perbe vont haszonélvezot turésre kell 
kötelezni [Pp. 216. §, Ptk. 677. § (1) bek. c) pont, 679. § (1) és (3) bek., PK 270. sz.]. 

Teljesítési határido 

217. § (1) A határozatban megállapított kötelezettség teljesítésére rendszerint tizenöt napos határidot kell szabni. 
(2) A bíróság tizenöt napnál rövidebb, illetoleg hosszabb teljesítési határidot is megállapíthat, ha ez a felek 

méltányos érdekeinek mérlegelése alapján vagy a kötelezettség természetére való tekintettel indokoltnak mutatkozik. 
A teljesítési határido megállapításánál figyelembe kell venni a feleknek a per vitelében megnyilvánult jó- vagy 
rosszhiszemuségét is. 

(3) A bíróság a kötelezettségnek részletekben való teljesítését is elrendelheti. Kivételes esetekben a határozat 
jogerore emelkedése után az elso fokon eljárt bíróság a részletekben való teljesítést, illetoleg a részletekben való 
teljesítés módosítását bármelyik fél erre irányuló indokolt kérelme alapján - az ellenérdeku fél meghallgatása után - 
végzésben engedélyezheti. A bíróság e végzését tárgyaláson kívül hozza meg, de határozathozatal elott a másik felet 
köteles meghallgatni (113. §). Részletekben való teljesítés engedélyezése esetében a bíróság azt is kimondhatja, hogy 
bármely részlet megfizetésének elmulasztása esetében az egész tartozás esedékessé válik. 

(4) Birtokperben a birtokállapot helyreállítására, illetoleg a birtoklás zavarásának megszüntetésére az alperest a 
felperes kérelmére azonnali hatállyal kell kötelezni. Váltóperben a teljesítési határidot három napban kell 
megállapítani. 



(5) Az ingatlan kiürítését elrendelo határozatban a kötelezett kérelmére különös méltánylást érdemlo esetben 
legfeljebb hat hónapig terjedo teljesítési határido állapítható meg, ha 

a) az ingatlan a kötelezett lakóhelye, egyúttal az o és közvetlen családtagjainak egyedüli lakóingatlana, 
b) a kérelemben a kötelezett valószínusítette, hogy a saját és családja elhelyezését ideiglenesen sem tudja 

biztosítani, 
c) a per során bírsággal nem sújtották, és a per vitele során nem tanúsított rosszhiszemu magatartást, 
d) nem önkényesen elfoglalt lakást kell kiüríteni. 
(6) A teljesítés határideje a határozat közlését (219. §) követo napon kezdodik. 
(7) Le nem járt szolgáltatásokra vonatkozó marasztalás esetében [122. § (2) bek.] a teljesítés napjául a lejárat 

napját kell meghatározni. 

PK 187. szám 

Az ítéletben megszabott kötelezettség teljesítési határidejének 
megállapításánál (Pp. 217. §) az eset összes körülményeit kell figyelembe 
venni. Dönto tényezo lehet a követelés jogcíme, rendeltetése, a felek helyzete 
és perbeli magatartása stb. 

PK 188. szám 

A Pp. 217. §-nak (3) bekezdése alapján az utólagos részletfizetési 
kedvezmény nemcsak a végrehajtás elrendelése elott, hanem a végrehajtási 
eljárás késobbi szakaszában is engedélyezheto mindaddig, amíg a 
marasztalási összeget teljesen nem fizették ki (nem hajtották be). A 
részletfizetés engedélyezése azonban nem a végrehajtást foganasító, hanem a 
végrehajtást elrendelo bíróság hatáskörébe tartozik. 

A teljesítési határidonek a végrehajthatóság szempontjából van dönto jelentosége, hiszen a végrehajtás - az 
egyéb feltételek megléte esetén is - csak akkor rendelheto el, ha a teljesítés határideje már letelt [1994. évi 
LIII. törvény 13. § (1) c)]. 
Vannak azonban olyan esetek amikor a teljesítési határido eltelte anyagi jogi jogkövetkezményt is kivált, 
tipikusan a késedelmi kamatfizetés kötelezettségét [Ptk. 301. § (1)]. Olyankor, amikor a jogviszony 
sajátosságai folytán az ítélet meghozatalakor a késedelem kérdése fel sem merülhet (pl. vagyonközösségi 
perben, ahol a vagyonközösséget a bíróság ítélete szünteti meg, vagy például tartásdíj iránti perben a jövoben 
esedékes havi tartásdíjakat illetoen), az ítélet szerinti teljesítési határido elmulasztásának ténye a kötelezett 
késedelembe esését jelenti a késedelmi kamat fizetési kötelezettségének beálltával együtt. 
A bíróságnak a kötelezést tartalmazó határozatában (ítélet vagy végzés) hivatalból kell rendelkeznie a 
teljesítés határidejérol. Ha ezt a bíróság elmulasztotta, határozatát utóbb határidohöz kötöttség nélkül 
ugyancsak hivatalból kell kiegészítenie [Pp. 225. § (6)]. 
A meghozott határozathoz kötöttség szabálya alól [Pp. 221. § (1)] a jogszabály általános kivételt nem tesz, 
ezért nincs eljárásjogi lehetoség arra, hogy a bíróság utóbb e körben a saját határozatát bármilyen indokra 
figyelemmel megváltoztassa. A határozat jogerore emelkedése után kizárólag az utólagos részletfizetés 
engedélyezése esetén módosulhat a teljesítés határideje (BH1982. 379.) 
A fizetési meghagyásos eljárásban a Pp. 319. § (2) bekezdése értelmében azonban lehetoség van arra, hogy 
az ellentmondásra nyitva álló határidon belül eloterjesztett és a fizetésre halasztást kéro kötelezetti kérelem 
alapossága esetén a bíróság a meghagyásban közölt teljesítési határidot utóbb külön végzéssel maga 
változtassa meg. 
Az (5) bekezdés - 2001. szeptember 1-jétol (6) bekezdés - értelmében a teljesítési határidot a határozat 
írásbeli kézbesítésének idopontját, ha pedig azt a kihirdetéssel közöltnek kell tekinteni, e napot követo naptól 
kell számítani. E rendelkezés helyes értelmezéséhez azonban figyelembe kell venni a Pp. 228. § (1)-(3) 



bekezdésében foglalt szabályokat is. Ennek megfeleloen a teljesítés határidejének kezdo napja a jogeros 
határozat közlését követo nap (BH1984. 372.). 
A teljesítés határidejének megállapítását a törvény 
- kötelezo jelleggel - (4) és (6) [2001. szeptember 1-jétol (7)] bekezdés - 
- mérlegelést engedo - (2) és (3), valamint 2001. szeptember 1-jétol az (5) bekezdés - és 
- általában irányadó - (1) bekezdés - 
szabály megfogalmazásával rendezi, amely egyúttal a döntéshozatalnál a vizsgálat rangsorát is jelenti a 
bíróság számára. 
Azokban az esetekben tehát ahol a törvény a teljesítési határidot úgy rögzíti, hogy az attól eltérésre 
felhatalmazást nem ad, a bíróság csak ennek megfelelo tartalommal rendelkezhet. Ha nincs ilyen szabály de a 
részletekben való teljesítés iránt kérelmet terjesztettek elo, a bíróságnak annak alaposságáról kell eloször 
döntenie. Ha a kérelem alaptalan vagy ilyen kérelemmel a fél nem élt, a bíróságnak elsosorban a (2) 
bekezdésben foglaltak szerint kell mérlegelnie, hogy adott esetben indokolt-e a 15 napos teljesítési határidotol 
eltérni. Ha az eltérésre alapot adó ok nem áll fenn, az (1) bekezdés szabályát alkalmazva kell rendelkezni a 
teljesítés határidejérol. 
Kötelezoen alkalmazandó teljesítési határidorol rendelkezik a törvény a váltóperben [Pp. 217. § (4), BH1993. 
569.], valamint azokban az esetekben, amikor a bíróság az anyagi jog szabályai szerint még le nem járt 
szolgáltatásra kötelezi a pervesztes felet. Ez utóbbi esetben a teljesítés határideje a lejárat napjával azonos, 
pontos idopont és nem idotartam [Pp. 217. § (4), (6) - 2001. szeptember 1-jétol (7)]. 
Ilyen tartalmú a törvény szabálya a birtokvédelmi perben akkor, ha a felperes az eredeti birtokállapot 
helyreállítására vagy a zavarás megszüntetésére azonnali hatállyal kéri az alperes kötelezését [Pp. 217. § 
(4)]. Ha azonban a felperes ilyen kérelmet nem terjeszt elo, vagy az ítélet nem az itt szabályozott 
marasztalásra vonatkozik, a bíróság az általános szabályok szerint állapítja meg a teljesítés határidejét. 
Ezekben az esetekben nemcsak az (1)-(2) bekezdés alkalmazása, de a (3) bekezdésben szabályozott 
részletekben történo teljesítés elrendelése is kizárt. Annak azonban nincs törvényi akadálya, hogy a bíróság 
ezekben az esetekben utólag részletfizetést engedélyezzen - a birtokvédelemmel kapcsolatos fenti tartalmú 
érdemi döntést kivéve, ahol a kötelezettség jellege miatt ez fel sem merülhet. 
A (2) bekezdés határozza meg azt a három legfontosabb körülményt, amelyet a bíróságnak együttesen kell 
mérlegelnie annak eldöntésekor, hogy az adott esetben indokolt-e az általánostól eltéro teljesítési határido 
meghatározása. A kötelezettség természete a követelés jogcímét, rendeltetését és az ítéletben foglalt 
marasztalás teljesítésének esetleges sajátos körülményeit is felöleli. Önmagában azonban az a körülmény, 
hogy a teljesítés nyilvánvalóan több idot igényel mint 15 nap, csak akkor eredményezheti a hosszabb határido 
megállapítását, ha azt a figyelembe veendo egyéb körülmények is indokolttá teszik. A felek méltányos érdeke 
körében nemcsak a teljesítéshez fuzodo érdeket kell mérlegelni, de azokat a körülményeket is, amelyek a 
kötelezett oldalán merültek fel. A pervitel milyenségének figyelembevétele lényegesen befolyásolja az elozo 
szempontok szerint indokolható teljesítési határidot. Így például a per elhúzására törekvo, sorozatos 
mulasztásokat elköveto fél esetén e perbeli magatartása súlytalanná teheti a szolgáltatás természetébol eredo 
és a hosszabb teljesítési határidot indokló körülményeket. Összességében tehát a bíróságnak a helyes 
döntéséhez az ügy összes körülményét és a teljesítés határidejére befolyással bíró valamennyi tényezot kell 
együttesen mérlegelnie (PK 187. számú állásfoglalás). 
A 2000. évi CXXXVI. 169. §-a 2001. szeptember 1. napjától kezdodo hatállyal iktatta be az (5) bekezdés 
rendelkezését, mely - az önkényesen elfoglalt lakás kivételével [(5) bekezdés d) pontja) az ingatlan kiürítésére 
kötelezés esetén legfeljebb hat hónapos teljesítési határido megállapítására ad a bíróságnak lehetoséget. A 
módosító törvénynek a hatálybalépésre vonatkozó rendelkezéseibol kitunoen e rendezést a 2001. szeptember 
1. napján már folyamatos ügyekben is alkalmazni kell. 
A törvény az általános teljesítési határidotol való eltérést a kötelezett fél különös méltánylást érdemlo 
helyzetéhez, és több együttes feltétel meglétéhez köti, melyek bármelyikének hiányában e törvényhely 
alkalmazására nem kerülhet sor. 
Objektív feltétel, hogy a kiürítendo ingatlan a kötelezett és közvetlen családtagjainak egyetlen ingatlana, és 
egyúttal a kötelezett lakóhelye legyen, és emellett a kötelezettnek megfeleloen valószínusítenie kell, hogy maga 
és családtagjai elhelyezését ideiglenesen sem képes megoldani. Ha e feltételek fennállnak, az általánostól 
eltéro hosszabb teljesítési határido csak akkor állapítható meg, ha a kötelezett pervitele nem sértette a Pp. 8. 
§-ában foglaltakat, azaz nem tanúsított rosszhiszemu pervitelt. 
A bíróság hivatalból nem, csak a kötelezett erre irányuló kérelme esetén dönthet a teljesítési határido e 
bekezdés szerinti meghatározásáról. 



A feltételek megléte esetén a bíróságnak nem csak a kötelezett, de a (2) bekezdésben foglaltak alapján a 
jogosult méltányolható érdekeit is mérlegelnie kell, s ezen érdekek egybevetésével határozza meg, hogy a 
kötelezettet a - legfeljebb hat hónapig terjedhetoen - milyen teljesítési határidovel kötelezi az ingatlan 
kiürítésére. 
A (3) bekezdés elso fordulata a határozathozatalakor elrendelt részletekben teljesítést, második fordulata 
pedig a határozat jogerore emelkedését követoen - azaz utólag - engedélyezheto részletfizetés szabályait 
tartalmazza. 
A törvény az elso esetben az elrendelés, a második esetben az engedélyezés szóhasználatot alkalmazza, azaz a 
fél ezirányú kérelmét mint elofeltételt csak az utólagos engedélyezés körében kívánja meg. Természetesen ez 
nem zárja ki, hogy a fél az eljárás folyamán részletfizetési kérelmet terjesszen elo, de a törvény a bíróság 
ilyen tartalmú döntéséhez feltételként a kérelem meglétét nem kívánja meg. A gyakorlatban a bíróságok a 
felek méltányos érdekeinek mérlegelésével (BH1996. 207.) csak a gyermektartásdíj iránti perekben az 
ítélethozatalig lejárt hátralékos vagy túlfizetett tartásdíj megfizetésére, illetve beszámítására vonatkozó 
rendelkezés körében látnak lehetoséget kérelem nélkül a részletekben történo teljesítés elrendelésére. 
Meghaladóan egységes a gyakorlat abban, hogy csak az arra irányuló kérelem megléte esetén vizsgálják az 
ilyen módon történo teljesítés elrendelésének indokoltságát. Ez a gyakorlat nem kifogásolható. A részletfizetés 
elrendeléséhez szükséges - késobb ismertetendo - körülmények együttes mérlegeléséhez nélkülözhetetlen 
vagyoni, jövedelmi helyzetre és a kötelezett oldalán jelentkezo méltánylandó körülményekre ugyanis általában 
a per adataiból - a döntéshez szükséges mélységben - nem lehet következtetni. De indokolja ezt a gyakorlatot 
az is, hogy a kérelem eloterjesztésének hiánya általában azt jelzi, hogy maga a fél ítéli meg úgy a helyzetét, 
hogy az nem ad kello alapot a részletekben történo teljesítésre. 
A törvényi rendelkezésbol az is következik, hogy ha a bíróság az eljárás során eloterjesztett kérelmet 
alaposnak ítéli, a határozatában a részletekben történo teljesítés elrendelésérol és nem a részletfizetés 
engedélyezésérol kell határoznia. Ha a bíróság a kérelmet nem tartja alaposnak, azt a határozatában nem kell 
elutasítania. A határozat rendelkezo része ebben az esetben azt a teljesítési határidot tartalmazza, amelyet a 
bíróság megállapított, s az ítélet indokolására tartozó kérdés, hogy e körben a kötelezett kérelmét miért nem 
látta alaposnak. 
A gyakorlatban nemegyszer fordul elo e rendelkezés pontatlan értelmezése folytán, hogy az elso fokú 
eljárásban eloterjesztett ilyen kérelemrol a bíróság nem dönt arra hivatkozással, hogy azt a fél csak a 
határozat jogerore emelkedését követoen terjesztheti elo. 
Egyes esetekben gondot okoz a kérelem minosítése, illetve az is, hogy a kérelem tárgyában melyik bíróság 
jogosult dönteni. Leggyakrabban e kérdés akkor merül fel, amikor a bíróság már az elso fokú kötelezo 
határozatát meghozta, és a fél az annak kézhezvételét követoen terjeszti elo a részletfizetési kérelmet. A 
kérelem helyes minosítése a határozat elleni fellebbezés lehetoségétol vagy kizártságától függ. 
- Ha a határozat (ítélet, végzés) ellen fellebbezésnek van helye és a fél a fellebbezési határidon belül terjeszt 
elo részletfizetési kérelmet, azt a Pp. 234. § (3) bekezdésének értelmében fellebbezésnek kell tekinteni. E 
törvényi rendelkezés alapján akkor sem tekintheti a bíróság a kérelmet utólagos részletfizetési kérelemnek, ha 
annak benyújtásával egyidejuleg a fél bejelenti a fellebbezés jogáról lemondását. A joglemondás ilyenkor 
csak a határozat egyéb rendelkezéseit érintoen értelmezheto. 
Ebben az esetben tehát a részletfizetési kérelem megnevezésétol függetlenül fellebbezésnek minosül, s ezért 
annak elbírálására a másodfokú bíróság jogosult. 
A fizetési meghagyásos eljárásban a Pp. 234. § (3) bekezdésében foglaltakhoz hasonlóan rendelkezik a Pp. 
319. § (1) bekezdése. A (2) bekezdés szabálya azonban az ellentmondásra nyitva álló határido alatt 
eloterjesztett részletfizetési kérelem esetére ez alól kivételt tesz. E rendelkezés annyiban sajátos, hogy a 
bíróság csak kérelem alapján határozhat, és a kérelem elbírálásánál a Pp. 157. § (3) bekezdésének elso 
fordulatát alkalmazza. A fizetési meghagyás jogerore emelkedése után benyújtott kérelemre az utólagos 
kérelem szabályai az irányadóak. Mindkét esetben a kérelemrol az elsofokú bíróságnak kell határoznia. 
- Ha a kötelezést tartalmazó határozat ellen a fellebbezés kizárt, a határozat a kihirdetésekor jogeros [Pp. 
228. § (1)]. Az ezt követoen eloterjesztett részletfizetési kérelem ezért mindig utólagos kérelem, amelynek 
tárgyában az elsofokú bíróság jogosult dönteni. 
- Ha a fél a határozat elleni fellebbezésében ilyen kérelemmel nem élt, a másodfokú eljárásban eloterjesztett 
részletfizetési kérelme a fellebbezés meg nem engedett kiterjesztésének [Pp. 247. § (2)] minosül. E kérelem 
tárgyában ezért a másodfokú bíróság nem, csak az elsofokú bíróság jogosult érdemben dönteni mégpedig az 
utólagos részletfizetési kérelemre irányadó szabályok szerint. Ugyancsak az elsofokú bíróság bírálja el az 
utólagos részletfizetési kérelmet, ha a határozat ellen fellebbezéssel nem élo fél a másodfokú eljárásban 
terjeszti azt elo. 



Ha a fél az eljárás során kérelemmel él, bíróságnak mindazon körülmények, adatok eloadását és szükség 
szerint annak igazolását meg kell követelnie, amelyeknek az érdemi elbírálásánál szerepük van. Így 
nyilatkoznia kell jövedelmi és teljes körben a vagyoni helyzetérol, méltányolható egyéb körülményeirol 
amelyekre figyelemmel az egyösszegu teljesítésre nem képes, illetve méltányosságból nem kötelezheto. Meg 
kell jelölnie azt is, hogy mikortól és milyen havi részletek teljesítésének elrendelését kéri. A felet a bíróság e 
körben a kérelem hiányainak pótlására felhívhatja, a hiánypótlási kötelezettség elmulasztása esetén azonban 
a kérelmet nem utasíthatja el. A mulasztás tényét a bíróságnak a teljesítési határido meghatározása során kell 
értékelnie. 
A törvény a részletekben történo teljesítés elrendelésénél értékelendo körülményekrol nem rendelkezik. Ennek 
az a magyarázata, hogy a részlet-teljesítés nem a határozat többlet-rendelkezése, hanem a teljesítés 
határidejére vonatkozó bírósági döntés. Miután az ilyen teljesítés az általában irányadó 15 napos határidotol 
eltérést jelenti, az érdemi döntésre a (2) bekezdésben foglaltak az irányadóak (BH1995. 538., PK 187. számú 
állásfoglalás). 
Az eljárás során eloterjesztett részletfizetési kérelem tárgyában az ellenérdeku fél meghallgatása nem 
mellozheto. A teljesítés határidejérol történo hivatalbóli döntés tényére figyelemmel merül fel, hogy 
érvényesül-e ebben a körben a kérelemhez (ellenkérelemhez) kötöttség általános szabálya. Álláspontunk 
szerint igen. Ha a fél kérelemmel élt, a bíróság az abban foglaltaknál kedvezobb részletekben történo 
teljesítést akkor sem rendelhet el, ha egyébként azt a mérlegelése alapján indokoltnak ítélné. Ha az 
ellenérdeku fél a kérelem teljesítését nem ellenezte (vagy ahhoz eltéro feltétellel de hozzájárult), e 
nyilatkozathoz is kötve van a bíróság. Ha a bíróság a hozzájárulást meghaladóan a kérelmet alaptalannak 
ítéli, a részletekben való teljesítést a jogosult hozzájárulásával azonos tartalommal kell elrendelnie. 
A részletfizetés sajátosságából fakadóan a mérlegelendo szempontok is mutatnak sajátosságot. A felek 
méltánylandó érdekei körében kiemelt jelentoséget kell tulajdonítani a kérelmezo jövedelmi és vagyoni 
viszonyainak, a jogosult oldalán pedig a teljesítéshez fuzodo érdekének. Nem mellozheto annak értékelése, 
hogy mikor és milyen okokból keletkezett a tartozás, a lejárat után a kötelezett mutatott-e az önkéntes 
teljesítésre hajlandóságot, illetve, hogy a felajánlott részletek mellett a követelés teljes megtérülése az eredeti 
teljesítési határidot milyen idotartammal növeli. A tartozás keletkezésének körülményei adott esetben 
önmagukban is kizárhatják a részletekben való teljesítés elrendelését. Így például ha a tartozás egy összegben 
azért vált esedékessé, mert a kötelezett az eredetileg is részletekben történo teljesítést mulasztotta el, vagy 
például akkor, amikor a szerzodés részletfizetési kedvezményt biztosító rendelkezése a kérelmezo 
szerzodésszegése folytán szunt meg (BH1988. 116.). 
Ügyelnie kell a bíróságnak arra is, hogy az ilyen tartalommal hozott döntése ne okozzon a jogosultnak 
nagyobb érdeksérelmet, mint annak mellozése a kötelezettnek. 
A házastársi közös vagyon megosztása során az értékkülönbözet megtérítése, illetve a közös tulajdon magához 
váltással történo megszüntetése során a gyakorlat általában kizártnak tekinti a részletekben történo teljesítés 
elrendelését. Ennek az az indoka, hogy a vagyontárgyak értékét - ritka kivételtol eltekintve - az életközösség 
megszakadásakori értéken kell számításba venni, az ingatlant érinto közös tulajdon megszüntetése során 
pedig a megváltási ár alapja az ingatlan ítélethozatalkori értéke. Emiatt a részletekben történo teljesítés 
elrendelése nyilvánvalóan sérti a vagyontárgyat nem birtokló, az ingatlan tulajdoni hányadrészét elveszto 
felet, hiszen a meghatározott értéken számított járandóságához kamatmentesen és sokszor csak hosszabb ido 
elteltével juthatna. Ha az adott ügyben feltárt és értékelendo egyéb körülmények azt indokolják, természetesen 
a bíróság ilyen perekben is rendelkezhet a részletekben való teljesítésrol. 
A (3) bekezdés utolsó mondata értelmében - éppen az ellenérdeku fél érdekeinek védelmében - a bíróság a 
határozatában kimondhatja bármely részlet elmulasztása esetére e kedvezmény elvesztését. Ki kell itt 
hangsúlyozni, hogy a törvény a mérlegelés lehetoségét e körben a rendelkezés alkalmazása vagy mellozése 
tekintetében engedi, nem pedig abban a körben, hogy melyik (pl. elso részlet) vagy hány részlet 
elmulasztásához fuzze a bíróság az egész tartozás esedékessé válását. Ezért ha a mulasztáshoz fuzodo 
jogkövetkezmény kimondását a bíróság indokoltnak ítéli, azt a törvényben eloírt tartalommal kell megtennie. 
A (3) bekezdés második fordulata a határozat jogerore emelkedését követoen a részletekben való teljesítést 
érinto bírói rendelkezések körét és azok feltételeit szabályozza (utólagos részletfizetés). Eszerint az elsofokú 
bíróság 
- kötelezett kérelme alapján kivételes esetben részletfizetést engedélyezhet vagy indokolt esetben az e körben 
korábban hozott határozatát megváltoztathatja (a részleteket mérsékelheti), 
- a jogosult indokolt kérelme alapján pedig a korábbi határozatát akár a részletek módosításával, akár a 
részletekben történo teljesítés mellozésével megváltoztathatja. 
A fenti körbe sorolható valamennyi kérelemre vonatkozik, hogy 



- a félnek abban részletesen elo kell adnia (szükség esetén igazolnia) a kérelem érdemi elbírálásához 
szükséges valamennyi körülményt. A hiányos kérelmet a bíróságnak hiánypótlásra kell visszaadnia. A 
kötelezettség elmulasztása a kérelem elutasításával jár; 
- ilyen kérelmet a fél a követelés teljes kiegyenlítéséig bármikor (így pl. a végrehajtási eljárás alatt is) 
eloterjeszthet; 
- a kérelem elbírálására kizárólag az elsofokú bíróság jogosult (a végrehajtási eljárás alatt eloterjesztett 
kérelem esetén is); 
- a bíróság köteles az ellenérdeku felet meghallgatni (írásbeli észrevételezés útján vagy a meghallgatásra 
tuzött határnapon); 
- a kérelemrol a bíróság tárgyaláson kívül végzéssel határoz; 
- a végzés ellen fellebbezésnek van helye; 
- a fél kérelméhez a bíróság minden esetben, az ellenkérelemhez pedig a kérelem teljesítéséhez hozzájárulás 
körében a bíróság kötve van; 
Az utólagos részletfizetés engedélyezését a törvény csak kivételes esetben engedi meg. A gyakorlat ez alatt a 
kivételes méltányosság alkalmazását indokoló feltételek meglétét érti. A kérelem érdemi elbírálásánál a 
bíróság a (2) bekezdésben foglaltak együttes mérlegelésével jár el azzal azonban, hogy nem az elso fokú 
eljárásban a részletekben történo teljesítés elrendelését indokolttá tevo feltételek meglétét, hanem ezt 
meghaladó olyan többletet (meghaladó indokoltságot) kíván meg, amely már alkalmas a kivételesség 
fennállásának megállapítására is. 
A kötelezett akkor is eloterjeszthet utólagos részletfizetési kérelmet, ha az alapeljárásban ez irányú kérelmét a 
bíróság elutasította. A bíróságok ebben az esetben az elozoektol eltéroen olyan rendkívüli méltányosságot 
érdemlo körülmények fennállását kívánják meg a kérelem teljesítéséhez, amelyek a határozat jogerore 
emelkedését követoen keletkeztek. 
Az utólagos kérelemnek helyt adó végzésében a bíróság a (3) bekezdés utolsó mondata szerinti tartalommal is 
rendelkezhet. A gyakorlatban a bíróságok minden esetben kimondják a mulasztáshoz fuzodo 
jogkövetkezményt. 
Az utólagos részletfizetési kérelem eloterjesztésének nincs halasztó hatálya a végrehajtás elrendelésére és 
nem akasztja meg a már folyó végrehajtási eljárást sem. A részletfizetést utólag engedélyezo végzés jogerore 
emelkedésével egyidejuleg a végrehajtás szünetel (1994. évi LIII. törvény 52. § c)]. A szünetelés tartama alatt 
eloterjesztett végrehajtási kérelem alapján a bíróság végrehajtást nem rendelhet el. 
A részletekben való teljesítés módosítása iránti kérelemnek a bíróság akkor adhat helyt, ha az indokolt. 
Ilyennek minosítheto minden olyan, a határozat meghozatalát követoen bekövetkezett változás, amelyre 
figyelemmel lényegesen módosulnak azok az érdek-arányok, amelyekre a bíróság annakidején a döntését 
alapította. 
Az általánostól eltéro szabályokat tartalmaz az illetékekrol szóló törvény a teljesítési határidot érinto 
kérelmekre. 
Illetékköteles a kérelem 
- ha a részletfizetést a fél a határozat jogerore emelkedése után kéri, illetve ha az 
- a részletekben elrendelt teljesítés módosítására irányul. 
Az illeték mértéke azonos a peres és nemperes eljárásban [Itv. 42. § (1) f)], mértéke pedig az illetékalap 1%-a 
de legalább 2000 Ft, legfeljebb 10 000 Ft. 
A fellebbezés minden esetben illetékköteles azaz akkor is, ha maga a kérelem nem esett ilyen kötelezettség alá. 
Ha a fellebbezés kizárólag a teljesítési határido megváltoztatására (ide értve a határozathozatal elott 
eloterjesztett részletfizetési kérelem mellozését sérelmezo fellebbezést is) vagy az engedélyezett részletfizetés 
módosítására (mellozésére) vonatkozik, az ítélet és a végzés elleni fellebbezés illetéke is egyaránt 3000 Ft (Itv. 
48. §). 
Az utólagos részletfizetési kérelmet elutasító végzés elleni fellebbezés illetéke az illetékalap 3%-a, de legalább 
3000 Ft, legfeljebb pedig 125 000 Ft [Itv. 47. § (1)]. 
BH2003. 18. A jogcím nélküli lakáshasználat e minosítését az idomúlás ténye nem változtatja meg, és a 
kiürítés iránti igény elévülését sem eredményezi [Ptk. 324. § (1) bek., 1993. évi LXXVIII. tv. 87. § (1) bek., 
1971. évi 10. tvr. 5. § (2) és (5) bek., 1/1971. (II. 8.) Korm. r. 102. § (2) bek., 6/1994. (IV. 30.) HM. r. 58. § (3) 
bek. a) pont, Pp. 123. §, 206. § (1) bek., 217. §, 253. § (3) bek.]. 
BH2001. 578. II. A megváltási ár részletekben való teljesítése csak akkor rendelheto el, ha az a jogosultra 
nézve nem méltánytalan [Pp. 217. § (3) bek.]. 



BH1999. 321. A polgármesteri hivatal szakigazgatási szerve által kiadott építési, használatbavételi engedély 
alapján a ráépítéssel való tulajdonszerzés nem állapítható meg [Ptk. 97. § (1)-(2) bek., 1964. évi III. tv. 26-
34. §-ai, 1997. évi LXXVIII. tv. 37. § (2) bek., Pp. 217. § (2) bek.]. 
BH1999. 205. A bíróság határozatában megszabott teljesítési határido lejártától esedékes késedelmi kamatot 
a hitelezo kérelmére akkor is fel kell tüntetni a végrehajtási lapon, ha errol az ítélet nem rendelkezett [Ptk. 
301. § (1) bek., Pp. 217. § (5) bek., 219. § (1) bek., 228. § (2)-(3) bek., PK 226. sz.]. 
BH1998. 485. Az általános kártérítés összegének meghatározása az államigazgatási jogkörben okozott kár 
megtérítésére irányuló perben [Ptk. 349. § (1) bek., 359. § (1) bek., 360. § (1)-(2) bek., Pp. 217. § (1)-(2) 
bek.]. 
BH1998. 339. A bíróság nem köteles tájékoztatni a jogi képviselo nélkül eljáró felet a perbe hívás 
lehetoségérol, ha a tájékoztatás elmaradása nem jár hátránnyal [Pp. 3. § (1) bek., 57. § (1) bek., 217. § (2) 
bek.]. 
BH1997. 594. II. A részletfizetési kedvezmény iránti kérelem bírósági elbírálási szempontjai [Pp. 217. § (3) 
bek, PK 187. sz.]. 
BH1997. 139. Nem ad alapot a bíróság ítéletében a kötelezettség teljesítésére vonatkozó határido 
megállapításának mellozésére, továbbá teljesítés helyett megállapítás követelésére az, hogy a per során az 
alperes ellen felszámolási eljárás indult [Pp. 123. §, 213. § (1) bek., 217. § (1) bek., 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 
38. § (2) bek.]. 
BH1996. 207. II. A hátralékos gyermektartásdíj részletekben való megfizetésének engedélyezésekor a felek 
méltányos és kölcsönös érdekeit kell egybevetni [Pp. 217. § (3) bek.]. 
BH1995. 538. A Részletfizetési kedvezmény megadásánál irányadó szempontok [Pp. 217. § (1)-(3) bek., PK 
187.]. 
BH1995. 241. II. Ha a kifogásnak helyt adó - a felszámolót fizetésre kötelezo - végzésben a bíróság nem 
rendelkezett a teljesítési idorol, a végzés kiegészítésének van helye [1991. évi IL. tv. 6. § (2) bek., Pp. 217. §, 
225. § (6) bek., 226. §]. 
BH1993. 569. III. A bíróságnak váltóperben hozott határozatában a teljesítési határidot 3 napban kell 
megállapítania [Pp. 217. § (4) bek.]. 
BH1992. 700. Nem részesítheto részletfizetési kedvezményben a határozat jogerore emelkedése után a 
kötelezett, ha ezt perbeli magatartása és a követelés jogcíme nem indokolja [Pp. 217. § (3) bek., PK 187. sz.]. 
BH1992. 598. II. Gazdasági perekben - ha a marasztalás pénzfizetésre szól - jog szerint jár el a bíróság, ha a 
fizetésre "haladéktalanul" határidot állapít meg [Pp. 217. §, 386. § (1) bek.]. 
BH1991. 280. A teljesítési határido megállapításánál irányadó szempontok üzlethelyiség és raktár kiürítése 
esetén [Pp. 217. § (1) bek., Ptk. 4. § (3) bek., 433. § (2) bek.]. 
BH1991. 114. A névviselési jog sérelmének orvoslása. - Az erre vonatkozó ítéleti rendelkezés teljesítésére 
határidot kell szabni [Ptk 84. § (1) bek. a), b), c) pont, Pp 217. § (1)-(2) bek.]. 
BH1990. 151. A kiszabott gazdasági bírság részletekben történo befizetésének engedélyezése nem az 
adóhatóság, hanem a bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 217. § (3) bek., 50/1987. (X. 14.) MT r. 18. § (1) 
bek.]. 
BH1989. 325. Ha a gazdasági bírság kiszabásának alapjául szolgáló magatartás egyben a gazdálkodó 
szervezet dolgozójának buncselekménye is, a bírság összege csak egészen kivételes esetekben mérsékelheto. 
[1984. évi IV. tv. 22. § (1) bek., 32/1984. (X. 31.) MT r. 5. § (1) bek., 6. §, Pp 217. § (3) bek.]. 
BH1988. 116. II. A kötelezettség részletekben való teljesítésének elrendelésénél irányadó szempontok [Pp. 
217. § (3) bek., 26/1971. (VI. 24.) PM-ÉVM-MüM sz. r., 6. §]. 
BH1987. 10. A vádlottat kártérítésre kötelezo rendelkezés esetén az utólagos részletfizetés engedélyezése a 
buntetti eljárásban a tanács elnökének a hatáskörébe tartozik [Be. 56. §, Pp. 12. § (2) bek., 113. §, 217. § (3) 
bek.] 
BH1984. 372. I. A bírósági határozatban kezdo idopont nélkül megjelölt teljesítési határido a jogeros 
határozat kézbesítését követo naptól kezdodik [Pp. 217. § (5) bek.]. 
BH1982. 379. A jogeros határozatban megállapított teljesítési határidot a bíróság utóbb nem módosíthatja, 
legfeljebb a részletekben történo teljesítést engedélyezheti [Pp. 217. § (2) és (3) bek.]. 
BH1980. 11. A kártérítés tárgyában hozott határozat jogerore emelkedése után a vádlott részérol 
eloterjesztett részletfizetés iránti kérelem elbírálása során a magánfél nyilatkozata a bíróságot nem köti. Ilyen 
esetben a bíróságnak hivatalból kell vizsgálnia, hogy a kártérítésnek egy összegben teljesítése a kötelezett 
anyagi romlását eredményezi-e, illetoleg az a jogosult megélhetését vagy gazdálkodásának rendjét 
veszélyezteti-e [Be. 56. §, Pp. 217. § (3) bek.]. 



BH1977. 274. II. A bíróság a közös tulajdon megszüntetése esetében a megváltási árnak részletekben történo 
megfizetését akkor engedélyezheti, ha az a jogosultra nem méltánytalan [Pp. 217. § (2) bek., PK 10. sz.]. 

A határozatok kihirdetése és közlése 

218. § (1) A tárgyalás folyamán hozott végzéseket és az ítéletet a tárgyalás napján ki kell hirdetni, s a kihirdetést 
csak az ítéletre nézve és csak akkor lehet - legfeljebb nyolc napra - elhalasztani, ha ez az ügy bonyolultsága miatt 
feltétlenül szükséges. A kihirdetés határnapját ilyen esetben nyomban ki kell tuzni, s a határozatot a kihirdetés 
napjáig írásba is kell foglalni. 

(2) A határozat rendelkezo részét a határozat kihirdetése elott írásba kell foglalni és azt a tanács tagjainak alá kell 
írniuk. 

(3) A határozatok kihirdetése a rendelkezo rész felolvasásából és az indokok rövid ismertetésébol áll; az utóbbi 
elmarad, ha a határozatot a törvény szerint nem kell megindokolni. 

A törvényi rendelkezések a bíróság számára két alapveto kötelezettséget fogalmaznak meg. Egyrészt azt, hogy 
a bíróságnak az ügyben hozott valamennyi határozatát határidon belül írásba kell foglalnia, másrészt pedig 
azt, hogy a meghozott határozatát az érdekeltek tudomására kell hoznia. 
A tudomásra hozatal történhet szóban a határozat kihirdetésével vagy az írásba foglalt határozat 
kézbesítésével. Az ezzel összefüggo rendelkezések azt írják elo, hogy a bíróságnak az adott határozatát milyen 
módon kell a fél (érdekelt) tudomására hoznia ahhoz, hogy az közöltnek legyen tekintheto. Az érdekeltek 
szempontjából a közléshez fuzodo legfontosabb jogkövetkezmény, hogy az annak megtörténtét követo naptól 
kell számítani minden határidot [Pp. 103. § (2)]. 
A közlésre vonatkozó szabályok alapján lényeges különbség van a tárgyaláson és a tárgyaláson kívül hozott 
határozatok között annyiban, hogy a határozat kihirdetésére csak a tárgyaláson hozott végzések és ítélet 
esetében kerül sor. A tárgyaláson kívül hozott valamennyi határozatát a bíróság az érintettekkel kézbesítés 
útján közli [Pp. 219. § (1) d)]. 
A Pp. 218. § (1) bekezdése értelmében a tárgyaláson hozott valamennyi határozatát a bíróságnak ki kell 
hirdetnie. A (2) bekezdésnek a kihirdetés módját szabályozó rendelkezésébol kitunoen a bíróságnak a 
tárgyaláson hozott határozata (végzés vagy ítélet) rendelkezo részét a meghozatalakor írásba kell foglalnia, 
és a kihirdetés ennek felolvasásával történik meg. Az írásba foglalt határozati rendelkezo részt a bírónak, ha 
a bíróság tanácsban járt el, a tanács tagjainak alá kell írnia, és annak tartalmaznia kell a határozathozatal 
helyét és idopontját is. 
A kihirdetésnek része az indokok szóbeli ismertetése de csak abban az esetben, ha a bíróság a határozatát 
indokolni köteles. Az olyan végzések esetén, amelyek ellen a törvény külön fellebbezést nem enged [Pp. 233. § 
(2) b)] a kihirdetés azonos a rendelkezo rész felolvasásával. A rövid szóbeli indokolás kötelezettsége akkor is 
terheli a bíróságot, ha a határozatát annak meghozatalakor teljes terjedelmében - azaz az indokolásra is 
kiterjedoen - írásba foglalta, tehát az ítélethirdetésre halasztott tárgyaláson is. 
A határozat kihirdetését a bíróság csak ítélet esetén és legfeljebb nyolc napra halaszthatja el. A törvény e 
lehetoséget kivételesen indokolt esetben biztosítja a bíróságnak azzal a kötelezettséggel azonban, hogy ebben 
az esetben a kihirdetéséig az ítéletet a bíróság köteles írásba foglalni. A halasztás törvényi leghosszabb 
idotartama alól eltérésre nincs lehetoség csak akkor, ha a nyolcadik nap munkaszüneti napra esik (BH1992. 
598.). Ilyenkor a bíróságnak az ítéletét a munkaszüneti napot követo elso munkanapon kell kihirdetnie. A 
határozathirdetésre tuzött határnap is tárgyalás, ezért a bíróság arról jegyzokönyvet köteles készíteni [Pp. 
115. § (1)]. 
A tárgyaláson hozott határozat kihirdetésének mellozése olyan lényeges eljárásjogi szabálysértés, amely ítélet 
esetében annak hatályon kívül helyezését vonja maga után [Pp. 252. § (2), BH1988. 323.]. 
A határozat kihirdetésétol kezdodoen a bíróság ahhoz kötve van, s annak megváltoztatására (módosítására 
vagy hatályon kívül helyezésére) csak a törvényben szabályozott esetekben jogosult (Pp. 224. §, Pp. 225. §, 
Pp. 227. §). 
A tárgyaláson kihirdetett határozatok két csoportba sorolhatók attól függoen, hogy azokat a kihirdetéssel 
közöltnek kell-e tekinteni, vagy a közlés a kihirdetett határozat kézbesítésének tényéhez fuzodik-e. 
- Az ítéletet a bíróságnak minden esetben kézbesítés útján kell a felekkel közölnie [Pp. 219. § a)], tehát a 
részítéletet, a közbenso ítéletet és a kiegészíto ítéletet is. 
- A végzés közlésének módja a fél a tárgyalási jelenlétéhez vagy távolmaradásához kötodik. A jelen levo fél 
esetében a végzést a kihirdetéssel közöltnek kell tekinteni [Pp. 219. § (3)]. Ha a végzés ellen a törvény 
fellebbezést enged, az arra nyitva álló határidot a jelen levo féllel szemben a kihirdetést követo naptól kell 
számítani, ezért a bíróság a végzésében ennek megfelelo tartalommal köteles a felet tájékoztatni. 



Elofordul a gyakorlatban, hogy a bíróság ilyen esetben a felet tévesen arról tájékoztatja, hogy a fellebbezést a 
kézbesítéstol számított 15 nap alatt terjesztheti elo. Ha a fél e tájékoztatás alapján a kézbesítést követo 15 
napon belül fellebbezéssel él, de annak eloterjesztéséig a törvény szerinti kezdo naptól számítva a határido 
letelt, a fellebbezést nem lehet elkésettnek kell tekinteni (BH1977. 27.). 
Annak a félnek, aki szabályszeru idézés hiányában nem jelent meg a tárgyaláson, az ott hozott minden 
végzést, annak pedig aki a tárgyalást elmulasztotta, a fellebbezéssel támadható és az újabb tárgyalás 
idopontját kituzo végzést kell kézbesítés útján közölni [Pp. 219. § (1) b)-c)]. Értelemszeruen a bíróság ez 
utóbbi esetben a mulasztó féllel kézbesítés útján közli azokat a végzéseit is, amelyek rá nézve bármilyen 
intézkedést vagy határidoben teljesítendo cselekményre felhívást tartalmaznak. 
Ha a fél az ügyben képviselovel jár el, a fenti szabályok helyes alkalmazásánál a Pp. 97. §-ában foglaltakat 
kell figyelembe venni. Ha a tárgyaláson a fél megjelent, de képviseloje nem, a kihirdetéssel közöltnek csak az 
olyan végzést lehet tekinteni, amelyet a bíróság jogszeruen intézhet közvetlenül a félhez (pl. az újabb 
tárgyalásra a bíróság a jelenlévo felet személyes megjelenés kötelezettségével idézi). Ezt meghaladóan a 
közlés a végzésnek a képviselo részére történo kézbesítésével történik. 
Pertársaság esetén - függetlenül annak formájától - a közlési szabályokat minden egyes pertársra külön-külön 
kell alkalmazni. 
A Pp. 64. § (3) bekezdése a törvény erejénél fogva félnek tekinti azt, akinek érdekében az arra feljogosított 
szervezet (vagy az ügyész) a pert megindította. A Pp. 219. § (1) bekezdése e) pontjának kötelezo 
rendelkezésébol kitunik, hogy e személy a határozatok közlése szempontjából nem esik a felekre irányadó 
általános szabályok alá, hanem részére minden határozatot kézbesítéssel kell közölni függetlenül attól, hogy 
jelen volt-e a tárgyaláson vagy sem, illetve, hogy távolmaradása milyen okra vezetheto vissza. 
A Pp. 219. § (5) bekezdése értelmében az elozoekben szabályozott módon jár el a bíróság akkor is, ha a 
határozatát nem a féllel (képviselojével), hanem más érdekelttel kell közölnie (beavatkozó, perbehívott, tanú, 
szakérto stb.). Külön közlési kötelezettséget ír elo a törvény a házasság érvénytelenítése iránt indított perben, 
ahol a bíróságnak az ítéletét az ügyésszel is [Pp. 290. § (5)], illetve a gondnokság alá helyezést elrendelo 
vagy az azt megszünteto jogeros ítélet esetében, amelyet bíróságnak a gyámhatósággal kell közölnie [Pp. 309. 
§ (1)]. 
A határozat írásba foglalásának végso határidejét a törvény a 2000. január 1. napján már folyamatban lévo 
ügyekben nyolc napban, a 2000. január 1. napja után indult ügyekre irányadóan pedig tizenöt napban 
határozza meg. Ennél rövidebb határido alatt kell azonban az ítéletet írásba foglalni a 2000. január 1. napján 
már folyamatos ügyekben akkor, ha a bíróság annak kihirdetését a törvényi 8 napnál rövidebb határnapra 
halasztotta el [Pp. 218. § (1)]. 
Az 1999. évi CX. törvény módosító rendelkezése nem érintette a határozathirdetésre halasztás legfeljebb 8 
napos idotartamát, és az ezzel egyideju írásba foglalási kötelezettséget. Ebbol következoen ha a bíróság a 
2000. január 1. napja után indult ügyben annak bonyolultsága miatt él az ítélet kihirdetésének halasztási 
lehetoségével, úgy az ítélet írásba foglalására az általában irányadó 15 nap helyett csak 8 nap áll a 
rendelkezésére. Feltételezheto, hogy emiatt a határozathirdetésre halasztás jogintézménye csak elméleti, és 
nem gyakorlati szabálya lesz a jövoben a törvénynek, ami elkerülheto lett volna akkor, ha a jogalkotó a 
határozathirdetésre halasztás idotartamát is módosítja 15 napra. 
Törvényi határido vonatkozik az írásba foglalt határozat kézbesítésére is a 2000. január 1. napja után indult 
ügyekben. A Pp. 219. §-ának módosított rendelkezése értelmében a 15 napon belül történo kézbesítési 
kötelezettséget a határozat írásba foglalásának napjától kell számítani. 
A törvény egyes esetekben eloírja a bíróságnak, hogy az ügyben hozott határozatát más szerv részére is küldje 
meg. 
Ilyen kötelezettség terheli a bíróságot házassági és apasági (származás megállapítása iránti) perben a 
keresetnek helyt adó jogeros ítélet tekintetében, amelyet az illetékes anyakönyvvezetonek [Pp. 290. § (7), Pp. 
293. § (1)], valamint az igényperben hozott jogeros határozat esetében, amelyet a végrehajtónak, az ingatlant 
érinto igényper esetén pedig a földhivatalnak is meg kell küldenie (Pp. 383. §). 
A 2001. évi CV. törvény módosító rendelkezése - a megelozo gyakorlattal azonosan - speciális kézbesítési 
módot ír elo, ha az a fél (érdekelt), akinek részére a határozatot kézbesíteni kell, büntetés-végrehajtási 
intézetben vagy rendorségi fogdában van fogva tartva. Ilyen esetben a bíróságnak a kézbesítést az intézet 
parancsnokához címzett kézbesítési megkereséssel kell elrendelnie [Pp. 219. § 2002. január 1-tol hatályos új 
(4) bekezdése]. 
BH1992. 598. I. Nem sért eljárási szabályt a bíróság, ha a bonyolultabb ügyben az ítélet hirdetésre nyolc 
napon túli idopontra tuz ki határnapot, feltéve, hogy a 8. nap munkaszüneti napra esik. Ilyenkor a bíróság a 
következo munkanapra tuzheti ki az ügyet ítélethirdetésre [Pp. 218. § (1) bek.]. 



BH1992. 275. Végrehajtási lap a jogeros határozat rendelkezo részében foglaltak alapján állítható ki, 
illetoleg végrehajtás ennek alapján foganatosítható [Pp. 218. § (2) bek., 228. § (1) bek., 1979. évi 18. tvr. 12. 
§ (2) bek., 43. § (2)-(3) bek.]. 
BH1988. 323. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a tárgyaláson hozott ítéletet nem hirdeti ki, vagy - 
ha az ügy bonyolultsága ezt szükségessé teszi - 8 napon belüli idopontra az ítélethirdetésre nyomban nem tuz 
határnapot [Pp. 218. §]. 
BH1988. 286. A pénzbírságot kiszabó végzés ellen a közléstol számított 15 nap alatt lehet fellebbezést 
benyújtani [Pp. 218. §, 219. § (1) bek., (3) bek., 234. § (1) bek.]. 
BH1984. 422. I. Ítélet kihirdetése után nincs helye a tárgyalás újból való megnyitásának [Pp. 218. §]. 
BH1977. 27. A bírósági határozat elleni fellebbezés határidejére vonatkozóan a bíróság által adott 
tájékoztatás hiányossága vagy pontatlansága miatt a felet nem érheti hátrány [Pp. 218. § (1) bek., 219. § (1), 
(3) bek., 220. § (3) bek., 222. § (1) bek., 234. § (1) bek.]. 

219. § (1) Kézbesítés útján kell közölni: 
a) az ítéletet a felekkel; 
b) a tárgyaláson hozott végzést azzal a féllel, aki a tárgyalásra nem volt szabályszeruen megidézve; 
c) a tárgyalás folyamán hozott olyan végzést, amely új határnap kituzésére vonatkozik, vagy amely ellen külön 

fellebbezésnek van helye, azzal a féllel, aki a tárgyalást elmulasztotta (135. §); 
d) a tárgyaláson kívül hozott végzést az érdekelt féllel; 
e) az eljárás során hozott minden határozatot azzal a személlyel, akinek érdekében az ügyész, illetoleg a külön 

jogszabállyal erre feljogosított szervezet az eljárást megindította. 
(2) A határozatot - kivéve, ha annak kihirdetését a bíróság elhalasztotta [218. § (1) bek.] - annak meghozatalától 

számított legkésobb tizenöt napon belül kell írásba foglalni és az írásba foglalást követo tizenöt napon belül 
kézbesíteni kell. A felek részére a határozatnak nemcsak a rendelkezo részét, hanem indokolását is kézbesíteni kell, 
kivéve, ha a határozatot a törvény szerint nem kell megindokolni. 

(3) Az olyan határozatot, amely nem esik az (1) bekezdés alá, már a kihirdetéssel közöltnek kell tekinteni. 
(4) A büntetés-végrehajtási intézetben vagy rendorségi fogdában fogvatartott részére a büntetés-végrehajtási 

intézet parancsnoka, illetve a fogda parancsnoka útján kell az iratot kézbesíteni. 
(5) A jelen § rendelkezéseit kell megfeleloen alkalmazni akkor is, ha a határozatot nem a felekkel, hanem más 

érdekelttel kell közölni. 

PK 190. szám 

A tárgyaláson hozott és kihirdetett permegszünteto végzés ellen a Pp. 233. §-
a szerinti fellebbezésnek van helye. Ezért a Pp. 219. §-a (1) bekezdésének c) 
pontja szerint az ilyen végzést azzal a féllel, aki a tárgyalást elmulasztotta, 
kézbesítés útján kell közölni. 

PK 191. szám 

A peres eljárás során a Pp. 156. §-a alapján hozott ideiglenes intézkedést 
tartalmazó végzést a Pp. 219. §-a (1) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése 
értelmében már a kihirdetés által közöltnek kell tekinteni, s ezért nem kell 
kézbesíteni annak a félnek, aki elott azt tárgyaláson kihirdették. A fellebbezési 
határidot az ilyen féllel szemben a Pp. 228. §-ának (1) bekezdése szerint a 
kihirdetéstol kell számítani. A fellebbezés határidejérol a feleket ennek 
megfeleloen kell tájékoztatni [Pp. 220. § (2) bek. és 222. § (1) bek.]. 

BH1999. 205. A bíróság határozatában megszabott teljesítési határido lejártától esedékes késedelmi kamatot 
a hitelezo kérelmére akkor is fel kell tüntetni a végrehajtási lapon, ha errol az ítélet nem rendelkezett [Ptk. 
301. § (1) bek., Pp. 217. § (5) bek., 219. § (1) bek., 228. § (2)-(3) bek., PK 226. sz.]. 



BH1996. 333. II. Ha a bíróság a beavatkozóval a beavatkozás lehetoségét megtagadó határozatot 
szabályszeru kézbesítés útján nem közli, s ezzel kizárja a beavatkozó jogorvoslati lehetoségét, lényeges 
eljárási szabályt sért. Ha azonban a beavatkozó az általa támogatott fél fellebbezése folytán a másodfokú 
eljárásban részt vesz és jogait az általa támogatott féllel együttmuködve érvényesítheti, az eljárás 
megismétlése szükségtelen [Pp. 56. § (3) bek., 219. § (1) bek. c) pont, 252. § (2) bek.]. 
BH1996. 217. I. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha az igazolási kérelemnek való helyt adás folytán 
tartott új tárgyalás eredménye alapján a korábban hozott ítélet hatályában tartásáról végzéssel határoz [Pp. 
109. § (4) bek., 212. § (1) bek., 219. § (1) bek., 234. § (1) bek.]. 
BH1994. 210. A fellebbezés határideje akkor is a határozat kihirdetésétol számított tizenöt nap, ha a 
határozatot már a kihirdetéssel közöltnek kell tekinteni, de a bíróság határozata szerint az ellen a 
kézhezvételétol számított tizenöt nap alatt lehet fellebbezéssel élni. Ilyen esetben azonban a határozat 
kézhezvételétol számított tizenöt nap alatt eloterjesztett fellebbezés és igazolási kérelem alapot ad a 
fellebbezési határido elmulasztásának igazolására [Pp. 109. § (1) és (4) bek., 219. § (3) bek., 234. § (1) bek.]. 
BH1993. 509. II. A tértivevény adatainak értékelése a postai kézbesítés idejének megállapításánál [Pp. 219. 
§, 234. § (1) bek.]. 
BH1991. 207. A felszámolási eljárás - jogszabályoknak megfelelo - lefolytatásának irányadó szempontjai 
[Pp. 219. § (1) bek. d) pont, 235. § (1) bek., 247. § (2) bek., 1986. évi 11. tvr. 3. § (3) bek., 7. § (1)-(2) bek., 
14. §, 15. § (1) bek., 24. § (2) bek., 26. § (1) bek., 28. § (2) bek., 29. § (1)-(2) bek., 40/A. §]. 
BH1988. 286. A pénzbírságot kiszabó végzés ellen a közléstol számított 15 nap alatt lehet fellebbezést 
benyújtani [Pp. 218. §, 219. § (1) bek., (3) bek., 234. § (1) bek.]. 
BH1988. 243. A perben az alperes megnevezése a felperes kizárólagos joga. Ha a bíróság a felperes 
bejelentése alapján - a korábbi alperest a perbol elbocsátja, az erre vonatkozó végzését az új alperes 
fellebbezéssel nem támadhatja. A meg nem engedett fellebbezést már az elsofokú bíróságnak el kell utasítania 
[Pp. 64. § (2) bek., 65. §, 219. § (1) bek. d) pont, 237. §]. 
BH1987. 139. A perújítási határidot a jogeros határozatnak a féllel történt közlésétol kell számítani. [Pp. 
219. §, 228. § (1) bek., 261. § (3) bek., 390. §]. 
BH1979. 45. II. A perújítási kérelem eloterjesztésére megszabott határido a jogeros határozatnak a féllel 
történt közlésével veszi kezdetét [Pp. 219. §, 228. § (1) bek., 261. § (1) bek., 265. § ]. 
BH1977. 27. A bírósági határozat elleni fellebbezés határidejére vonatkozóan a bíróság által adott 
tájékoztatás hiányossága vagy pontatlansága miatt a felet nem érheti hátrány [Pp. 218. § (1) bek., 219. § (1), 
(3) bek., 220. § (3) bek., 222. § (1) bek., 234. § (1) bek.]. 

A határozatok tartalma 

220. § (1) Az írásbafoglalt ítéletnek tartalmaznia kell: 
a) a bíróság megjelölését és a bírósági ügyszámot; 
b) a feleknek és képviseloiknek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; 
c) a per tárgyának megjelölését; 
d) az ítélet rendelkezo részét és indokolását; 
e) az ítélethozatal helyének és idejének megfelelo keltezést. 
(2) 
(3) Az ítéletnek a rendelkezo részt követoen tájékoztatást kell nyújtania arról, hogy az ítélet ellen van-e helye 

fellebbezésnek és hogy azt hol és mennyi ido alatt kell benyújtani. A feleket tájékoztatni kell a 256/B-256/E. §-ok 
szerint elbírálandó fellebbezés kötelezo tartalmi elemeirol, illetve az ezek hiányából adódó jogkövetkezményekrol. A 
feleket tájékoztatni kell arról is, hogy a 256/A. § (1) bekezdésének b)-d) pontjaiban felsorolt esetekben tárgyalás 
tartását kérhetik, illetve a fellebbezési határido lejárta elott eloterjesztett közös kérelmük alapján a fellebbezés 
tárgyaláson kívüli elbírálása kérheto. 

Az írásba foglalt ítélet öt szerkezeti részre tagolható. 
1. fejrész 
2. rendelkezo rész 
3. fellebbezési záradék 
4. indokolás 
5. záró rész. 
A fejrész tartalmazza az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban feltüntetetteket. Az ügyszám az ügycsoport betujelébol, 
a lajstromszámból, és az ügyirat érkezésének évébol áll. Az adott bíróság elnökének rendelkezése alapján az 
ügyszám részeként kell feltüntetni az eljáró tanács számát, valamint - ha azt a Fovárosi Bíróság elnöke 



elrendelte - az érintett fovárosi kerületi bíróságnál a kerületet [Büsz. 55. § (1)-(3)]. Nem az eljárásjogi 
törvény, hanem a Büsz. 56. § (1) bekezdése írja elo, hogy a bíróságnak az ügyben hozott határozatain 
(jegyzokönyvein) az ügyszám mellett annak sorszámát is fel kell tüntetnie. A bíróság által hozott határozat 
mindig annak az iratnak a sorszámát kapja, amelyikre az vonatkozik. Az ítéletnek - a tárgyaláson kívül hozott 
ítélet kivételével - ezért mindig ugyanaz a sorszáma, mint annak a jegyzokönyvnek, amelyet a bíróság arról a 
tárgyalásról vett fel, amelyen az ítéletet kihirdette. Ha a bíróság ugyanakkor több határozatot hoz [Büsz. 56. 
§ (3)], e tényt a bíróságnak a sorszám után az intézkedés számát római számmal jelölve kell feltüntetnie a 
hozatal sorrendjének megfeleloen (pl. ha a bíróság a tárgyaláson a szakérto díját megállapította és ítéletet is 
hozott, a díjmegállapító végzés az adott sorszám alatt az I., az ítélet a II. jelzést kapja). 
Bár az (1) bekezdés b) pontja csak a felek tekintetében tartalmaz rendelkezést, a bíróságnak a fejrészben a 
felekre vonatkozó szabályok szerint fel kell tüntetnie a perben résztvevo más személyeket is, mégpedig a 
részvételi minoségük megjelölésével (beavatkozó, perbehívott, fellépo ügyész stb.). A felek perbeli állása 
(felperes, alperes) nevesítheto többletet csak akkor tartalmazhat, ha bármelyik oldalon pertársaság áll fenn, 
illetve a perújított eljárásban hozott határozatnál, ahol a perállás mellett a bíróság az érintett fél perújító 
vagy perújított voltát is jelöli. Nincs más olyan eset, amikor a bíróság a fél perállását további jelzovel 
illethetné. Így például nem utalhat e körben a bíróság a perbeli jogutódlás tényére - sem a fél felperesi vagy 
alperesi jogutódkénti jelölésével, sem pedig akként, hogy például a per során elhunyt felet is nevesíti. De a 
gyakorlatban elofordult az is, hogy a bíróság a felek megjelölésénél kifejezésre akarta juttatni a keresetet 
elutasító, a viszontkeresetnek helyt adó érdemi döntését, és ezért a felek perbeli állását "felperesi alperes" és 
"alperesi felperes" feltüntetéssel eszközölte. 
A per tárgyának megjelölése azonos a keresettel érvényesített követelés jogcímével vagy az érvényesített 
joggal. A határozott összeg megfizetésére irányuló követelés esetében ezért a per tárgyát a jogcím (vagy 
összeg és jogcím) szerint kell feltüntetni. A perújítás ténye a per tárgyának megjelölésén nem változtat, ezért 
téves az a gyakorlat, hogy az ítélet a per tárgyának feltüntetését mellozve csak magára a perújítási eljárásra 
utal. 
Ha a bíróság az eljárás során a perek egyesítését rendelte el, az ítélet fejrészbol e ténynek ki kell tunnie, 
hiszen az egyesítés a több per együttes tárgyalásának elrendelését jelenti és a perek önállóságát nem szünteti 
meg. 
A rendelkezo rész a bíróság döntését tartalmazza. A (3) bekezdés szabályára figyelemmel a gyakorlat a 
rendelkezo rész elemeként nevesíti a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást is (ún. fellebbezési záradék), amely 
azonban értelemszeruen nem része az érdemi döntésnek. Az egybefoglaló szóhasználat azért alakult ki, mert a 
határozat szerkezetét tekintve e tájékoztatást az ítéletnek az érdemi döntést követoen, és az indokolást 
megelozoen kell tartalmaznia. 
Az érdemi döntés részletes szabályairól a Pp. 213. § és Pp. 215. §-ai rendelkeznek, ezért itt csak az alábbiakat 
emeljük ki. 
A bíróságnak gondosan, körültekintoen és szabatosan kell megfogalmaznia az érdemi döntését annak 
érdekében, hogy az a felek számára egyértelmu legyen, és a késobbi végrehajtás során se okozzon 
problémákat. A perköltség viselésére vonatkozó rendelkezések során (Pp. 81. §) már utaltunk arra a téves 
gyakorlatra, hogy a bíróságok külön-külön marasztalják a feleket egymás javára perköltség megfizetésére. Az 
is elofordul, hogy a bíróság a kölcsönös követelések egybeszámítását vagy beszámítását eloíró, vagy azt nem 
tiltó anyagi és eljárásjogi szabályokat félretéve fogalmazza meg az ítélet rendelkezo részét (például a 
házastársi közös vagyon megosztása iránti perben az ingó értékkülönbözet és a különbözo megtérítési igények 
szerinti "bontásban" történt a felek teljesítésre kötelezése egymás javára). 
A § (2) bekezdésének rendelkezését ugyan az 1995. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdése hatályon kívül 
helyezte, a hatályba lépteto rendelkezés értelmében azonban azt az 1995. augusztus 29. napján folyamatban 
lévo perekben a bíróságnak továbbra is alkalmaznia kell. Ezért ezekben a perekben az ügyvéd vagy ügyvédi 
iroda által képviselt felet megilleto perköltség megfizetésére a bíróságnak az ellenérdeku felet úgy kell 
köteleznie, hogy azt az ügyvéd kezéhez vagy az ügyvédi irodához fizesse be. A gyakorlat azt igazolja, hogy a 
bíróságok túlnyomó része az érdemi döntésnél a hatálybalépteto rendelkezés tartalmát figyelmen kívül hagyja. 
Elofordul a gyakorlatban, hogy a bíróságok az ügyvéd (ügyvédi iroda) által képviselt fél esetében a felet 
megilleto követelés teljesítésére az ellenérdeku felet az ügyvéd kezéhez (ügyvédi irodához) történo 
megfizetéssel kötelezik. E téves gyakorlat a Pp. 70. § (2) bekezdésének helytelen értelmezésébol fakad. A per 
vitelére szóló meghatalmazás (erre vonatkozó korlátozás hiányában) a képviselot - mint megbízottat - 
feljogosítja a peres pénz vagy dolog átvételére, de nem minosíti (nem minosítheti) ot a követelés jogosultjává. 
A bíróság ezért ítéletében csak az anyagi jogi jogosult javára szóló teljesítésrol rendelkezhet. A korlátozás 



nélküli meghatalmazás ténye a teljesítésre kötelezett szempontjából bír csak jelentoséggel annyiban, hogy 
jogszeruen teljesíthet akár a jogosult, akár annak meghatalmazottja kezéhez. 
A fellebbezési záradékot a bíróságnak a Pp. 220. § (3) bekezdésében foglalt valamennyi tartalmi elemre 
kiterjedoen, és az arra irányadó külön szabályok szerint kell megfogalmaznia. A fellebbezés jogáról tehát a 
Pp. 233. §-ában, a fellebbezés eloterjesztésének helyérol a Pp. 234. § (2) bekezdésében, idejérol a Pp. 234. § 
(1) bekezdésében és a Pp. 218-219. §-ában szabályozottak helyes értelmezésével kell a felet tájékoztatni. 
Egységes a gyakorlat abban, hogy a bíróságok a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálásának eseteirol [Pp. 
256/A. § (1) b)-d)] - a közérthetoség érdekében - nem a jogszabályhely feltüntetésével, hanem annak tartalmát 
ismertetve adják meg a tájékoztatást. A fellebbezést érinto valamennyi ismertetett eljárásjogi szabály közös 
sajátossága, hogy azok kötelezo jellegu, az eltérést meg nem engedo rendelkezések. Ezért ha a fellebbezés 
jogáról ad téves tájékoztatást a bíróság (a törvény által kizárt esetben fellebbezést engedo, illetve 
fellebbezheto határozat esetén az e jogot kizáró tartalommal rendelkezik), a törvényi szabályok 
érvényesülnek. Ha azonban a jogorvoslat határidejérol, vagy annak kezdo napjáról rendelkezik tévesen a 
bíróság, az ennek megfelelo fellebbezés hivatalbóli elutasítására nem kerülhet sor. 
A fellebbezési záradékra vonatkozó rendelkezést az 1997. évi LXXII. törvény 16. § (1) bekezdése 1998. január 
hó 1. napjától kezdodo hatállyal, de csak a hatálybalépést követoen indult ügyekben alkalmazandóan 
annyiban egészítette ki, hogy a záradékban a feleket a törvény újonnan beiktatott Pp. 256/B-256/E. §-aiban 
szabályozott kötelezo tartalmi elemekrol és az ennek hiányában alkalmazandó jogkövetkezményrol - azaz a 
Pp. 256/D. § rendelkezésérol - is tájékoztatni kell. Az. ún. kis perértéku ügyekre vonatkozó fellebbezési 
szabályok csak vagyonjogi perekben kerülhetnek alkalmazásra. A kis perérték a törvény értelmében 200 000 
Ft alatti perérték. Ennek számítási alapját azonban az 1999. évi CX. törvény 2000. január 1. napjától kezdodo 
hatállyal alapvetoen megváltoztatta, és e szabályok alkalmazását kiterjesztette egy további esetre is. Ezen 
újabb rendelkezéseket nem csak a hatálybalépést követoen, de mindazokban a folyamatos ügyekben 
alkalmazni kell, amelyekben 2000. január 1. napjáig az elsofokú bíróság még nem hozott ítéletet. 
Az 1998. január 1. napja után indult, és elso fokon 2000. január 1-ig ítélettel már befejezett ügyekben a kis 
perérték nem a fellebbezés perértéke szerint, hanem az elso fokú ítélet rendelkezése szerint volt számítandó. 
Ebbol következoen ezekben az ügyekben a bíróságnak kellett az ítélete meghozatalakor elvégeznie a Pp. 
256/B. § szerinti számítást. Ha ennek eredményeként az ügy megfelelt az új törvényi eloírásoknak, a 
fellebbezési záradékot az általános, és az erre az esetre irányadó speciális szabályokra kiterjedo tartalommal 
kellett megfogalmaznia. A gyakorlati tapasztalatok azt igazolták, hogy nem csak a számítás módja, de a 
vagyonjogi perekben a kétféle fellebbezési tájékoztatás tartalmi elhatárolása, helyes megfogalmazása komoly 
gondot jelentett, s az elso fokú gyakorlat bíróságonként is eltért egymástól. 
Az 1998. január 1. után indult azon vagyonjogi perekben, melyekben 2000. január 1. napján még az elsofokú 
bíróság nem hozott ítéletet, a vagyonjogi perben - a tartási illetve járadék jellegu követelések kivételével - 
eloterjesztett fellebbezés akkor esik a kis perértéku ügyekre irányadó szabályok alá, 
- ha a fellebbezés perértékéke nem haladja meg a 200 000 Ft-ot, de akkor is, 
- ha a fellebbezésben vitatott érték nem haladja meg a kereseti kérelemben megjelölt követelés 10%-át. Ez 
utóbbi esetben a fellebbezés perértéke értelemszeruen nem kötodik értékhatárhoz. 
E módosítás folytán vagyonjogi perekben a fellebbezési záradékban foglalt tájékoztatás most már minden 
esetben azonos tartalmú. 
BH2003. 501. A nagyszülo lakásbérleti jogának folytatására az unoka akkor jogosult, ha szülojét a bérlo 
befogadta, az unoka az együttélés alatt "oda született", és azóta életvitelszeruen ott lakik. Ez a jog akkor is 
megilleti az unokát, ha szüloje a bérlo halálakor már nem lakott a lakásban [1993. évi LXXVIII. tv. 21. § (2) 
bek., 32. § (2) bek., 76. § (4) bek., Pp. 220-221. §). 
BH2001. 181. II. A kereseti kérelemhez kötöttség és a keresetváltoztatás körében vizsgálandó körülmények 
[Pp. 121. § (1) bek e) pont, 213. § (1) bek., 220. § (1) bek. d) pont, 221. § (1) bek., 247. §]. 
BH2001. 181. IV. A perköltség viselésére való kötelezés esetén a pernyertesség-pervesztesség arányának 
meghatározásánál irányadó szempontok [Pp. 81. § (1) bek., 220. § (1) bek. d) pont, 12/1991. (IX. 29.) IM r. 1. 
§ (1) bek. b) pont, (2) bek.]. 
BH1999. 122. Hatályon kívül helyezés a birtokháborítás megszüntetésére irányuló jogeros ítélet 
végrehajthatóságának hiánya miatt [Pp. 220-221. §-ai, Vht. 10-11. §-ai]. 
BH1996. 383. Az eljárás lényeges szabályait sérti meg a bíróság, ha a pénzkövetelés végrehajtására 
vonatkozó átutalási végzését, amely ellen fellebbezésnek van helye, nem indokolja meg [1994. évi LIII. tv. 
(Vht.) 81. § (2) bek., 224. §, Pp. 220. § (1) bek. d) pont, 222. § (1) bek.]. 
BH1994. 272. Az ítélet indokolása sem terjeszkedhet túl a kereseti kérelmen [Pp. 213. § (1) bek., 215. §, 220. 
§ (1) bek., 221. § (1) és (2) bek.]. 



BH1993. 381. Az eljárás lényeges szabályait sérti meg a bíróság, ha az elozetes bizonyítás során kirendelt 
szakérto részére megállapított díj összegével kapcsolatban az indokolást mellozi [Pp. 220. § (1) bek. d) pont, 
221. § (1) bek., 222. § (1) bek., 187. § (2) bek., 210. § (1) bek.]. 
BH1990. 193. II. Ha a bíróság a gazdálkodó szerv részére az illeték-feljegyzési jogot nem engedélyezi, az 
errol szóló határozatot indokolni köteles. E határozat ellen külön fellebbezésnek van helye [Pp. 220. § (3) 
bek., 222. § (1) bek., 1986. évi I. tv. 49. §, 6/1986. (VI. 26.) IM r. 5. § (1) bek., 16. § a) pont]. 
BH1989. 243. A bíróság köteles a szakértoi díjat megállapító végzését megindokolni [Pp. 220. § (1) bek., 222. 
§ (1) bek.]. 
BH1988. 460. I. A szakértoi díjat megállapító végzés indokolásának elmulasztása olyan lényeges eljárási 
szabálysértés, amely a végzés hatályon kívül helyezését vonja maga után [Pp. 187. § (2) bek., 220. § (1) bek. 
d) pont, 222. § (1) bek.]. 
BH1985. 325. Az ítélet rendelkezo részének olyan világosan érthetonek és minden kétséget kizárónak kell 
lennie, hogy annak szövege a végrehajtás során ne okozzon nehézséget [Pp. 220. § (1) bek.]. 
BH1985. 66. A tárgyalási jegyzokönyvben foglalt olyan végzéssel kapcsolatban, amely ellen fellebbezésnek 
van helye, a bíróság köteles a fellebbezés lehetoségérol tájékoztatást adni, és ennek megtörténtét a 
jegyzokönyvben feltüntetni. Ha a tájékoztatás elmaradása folytán az elso fokú bíróság végzését nem lehet 
szabályosan közöltnek tekinteni, ennek a végzésnek az írásban kézbesített ítélet elleni fellebbezéssel történt 
egyideju megtámadása nem késett el [Pp. 220. § (3) bek., 222. § (1), (2) bek., 234. § (3) bek., 3. § (1) bek.]. 
BH1977. 27. A bírósági határozat elleni fellebbezés határidejére vonatkozóan a bíróság által adott 
tájékoztatás hiányossága vagy pontatlansága miatt a felet nem érheti hátrány [Pp. 218. § (1) bek., 219. § (1), 
(3) bek., 220. § (3) bek., 222. § (1) bek., 234. § (1) bek.]. 

221. § (1) Az ítélet indokolásában röviden elo kell adni a bíróság által megállapított tényállást az arra vonatkozó 
bizonyítékok megjelölésével, hivatkozni kell azokra a jogszabályokra, amelyeken a bíróság ítélete alapszik. Meg kell 
röviden említeni azokat a körülményeket, amelyeket a bíróság a bizonyítékok mérlegelésénél irányadónak vett, végül 
utalni kell azokra az okokra, amelyek miatt a bíróság valamely tényt nem talált bizonyítottnak, vagy amelyek miatt a 
felajánlott bizonyítást mellozte. 

(2) A jogról való lemondás, illetoleg a jog elismerése alapján hozott ítélet indokolásában a tényállás rövid leírása 
mellett csak a lemondásra, illetoleg az elismerésre kell utalni. Az eljárás folyamán hozott határozatokat csak 
annyiban kell megindokolni, amennyiben azok csak az ítélet elleni fellebbezésben támadhatók meg. 

(3) Ha az ügy ténybeli és jogi megítélése egyszeru, az ítélet indokolásának csak a megállapított tényállás rövid 
leírását kell tartalmaznia, valamint - utalásként - az alkalmazott jogszabályokat kell feltüntetnie. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltak az irányadók abban az esetben is, ha a határozat kihirdetése alkalmával a 
fellebbezésre jogosultak e jogukról valamennyien lemondtak. 

E § az ítélet indokolásának szabályairól rendelkezik. Ennek értelmében a bíróság az ítéletét teljes köruen 
köteles indokolni, kivéve ha a törvény az ettol való eltérésre lehetoséget ad. Ez utóbbi eseteket a gyakorlat az 
ún. rövidített ítéletre vonatkozó szabályként nevesíti [Pp. 221. § (2)-(4) bekezdés, másodfokú eljárásban Pp. 
254. § (3)]. 
Az indokolást tekinthetjük az ítélet legfontosabb, meghatározó részének, hiszen a rendelkezo részben foglalt 
érdemi döntés ténybeli és jogi megalapozására szolgál. Ebbol következik, hogy ha a bíróság ítéletét nem, vagy 
nem mindenre kiterjedoen indokolja, ezt a tényt általában olyan lényeges eljárásjogi szabálysértésnek kell 
tekinteni, amelyre figyelemmel az ítélet hatályon kívül helyezésére is sor kerülhet (PK 206. számú 
állásfoglalás, BH1985. 326.). 
Az általános szabályok szerint az ítélet írásba foglalt indokolásnak vannak kötelezo és eshetoleges részei. 
Kötelezo elemek: a tényállás megállapítása, az ún. jogi indokolás és a bizonyítékok értékelése. Ha az eljárás 
során a bíróság hozott olyan végzést, amelyet a fél csak az ítélet elleni fellebbezésében sérelmezhet (pl. 
hatásköri vagy illetékességi kifogást elutasító, az eljárás szabálytalansága miatti kifogás tárgyában hozott, 
vagy az igazolási kérelemnek helyt adó végzés), vagy a bíróság a felajánlott bizonyítást mellozte, e 
határozatait, illetve a mellozés indokait is tartalmaznia kell az írásbafoglalt indokolásnak (eshetoleges 
részek). A felajánlott bizonyítás mellozését illetoen a Pp. szabálya lényegesen eltér a bünteto eljárás 
szabályától, mégis többször fordul elo a gyakorlatban, hogy a bíróságok a kötelezo ítéleti indokolás helyett a 
további bizonyítás mellozésérol - tévesen - külön végzéssel rendelkeznek. 
A tényállást a bíróságnak az arra vonatkozó bizonyítékokra utalással kell megállapítania. A tényállás 
egyrészt a perbe vitt jogvita elbírálásához szükséges események és tények rögzítése. A bizonyítékokra történo 
hivatkozás kötelezettsége e körben terheli a bíróságot, azaz a perbeli valamennyi bizonyíték közül a 
bíróságnak csak azokat kell itt megjelölnie, amelyekre a tényállás adott részét alapította. Általánosnak 
nevezheto az a gyakorlat, hogy a tényállási részt a bíróságok a perbeni valamennyi bizonyítékra 



hivatkozással, vagy azok tételes felsorolásával nyitják meg. Ez a megoldás csak akkor felel meg a törvényi 
eloírásnak, ha nem volt az eljárás során olyan bizonyíték, amelyet a bíróság a mérlegelése során a tényállás 
megállapítása szempontjából mellozött, vagy más ellentétes bizonyítékokra figyelemmel nem talált 
értékelhetonek. 
A tényállásnak van pertörténeti eleme is. E körbe tartozik a kereseti, viszontkereseti kérelem, ellenkérelem, 
beszámítási és egyéb kifogás ismertetése. A kérelem per alatti változását a bíróságnak csak akkor, és abban a 
körben kell a tényállás részeként megemlítenie, ha annak az érdemi döntés bármely eleme szempontjából (pl. 
perköltség, a fél perbeli magatartásának minosítése stb.) jelentosége van. Ugyanez vonatkozik minden más 
perbeli esemény tényállási részben történo feltüntetésére is. 
A jogi indokolás az érdemi döntés valamennyi elemét érinti, és kiterjed az alkalmazott jogszabály 
megjelölésén túl annak szükség szerinti értelmezésére is. A jogi indokolás természetébol fakad, hogy az nem 
önálló szerkezeti része az indokolásnak, hanem a döntés egyes elemeihez kapcsolódik. 
A bizonyítékok mérlegelése körében a bíróságnak többirányú indokolási kötelezettsége van. Egyrészt 
magyarázattal kell szolgálnia arra, hogy milyen szempontok szerint alapította a tényállást az ott megjelölt 
bizonyítékokra másrészt arra is, hogy milyen okok indokolták egy-egy bizonyíték figyelmen kívül hagyását. 
Lényeges e körben az a kötelezettség is, hogy a bíróság adja magyarázatát annak, hogy a kérelemben 
(ellenkérelemben) foglalt egyes hivatkozásokat miért ítélt tévesnek, illetve, hogy a felek tényeloadásait 
mennyiben és milyen okból nem látta bizonyítottnak. 
Rövidített indokolással foglalhatja a bíróság az ítéletét írásba, ha 
- annak kihirdetése után valamennyi fél lemondott a fellebbezés jogáról 
- a bíróság azt joglemondásra vagy jog elismerésére alapította vagy 
- az ügy megítélése mind jogi, mind ténybeli szempontból egyszerunek minosült. 
Ezekben az esetekben az indokolásnak a rövid tényállást, ezen felül a második esetben a lemondás vagy 
elismerés tényét, az elso és harmadik esetben pedig az alkalmazott jogszabályokat kell tartalmaznia. Az 
alkalmazott jogszabályok körébe tartozik annak a törvényhelynek a felhívása is, amelyre alapítva a bíróság az 
ítélet részletes indokolásának írásbafoglalását mellozte. Bár a törvény errol nem rendelkezik, de ez utóbbi 
jogszabályra a bíróságnak akkor is utalnia kell, ha a jogról lemondás vagy jogelismerés alapján foglalta 
rövidített tartalommal írásba az ítéletet. 
A másodfokú eljárásban is sor kerülhet rövidítetten írásbafoglalt indokolásra akkor, ha a bíróság az elso fokú 
ítéletet annak helyes indokai alapján hagyta helyben [Pp. 254. § (3)]. 
Rövid indokolással kell írásba foglalnia a bíróságnak azokat az eljárás folyamán hozott végzéseit, amelyek 
ellen fellebbezésnek nincs helye, de az érdemi határozat elleni fellebbezésben sérelmezhetoek. 
BH2004. 22. A felszámoló kártérítési felelosségének elbírálása körében irányadó szempontok [Ptk. 339. § (1) 
bek., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. 54. §, Pp. 221. § (1) bek.]. 
BH2003. 501. A nagyszülo lakásbérleti jogának folytatására az unoka akkor jogosult, ha szülojét a bérlo 
befogadta, az unoka az együttélés alatt "oda született", és azóta életvitelszeruen ott lakik. Ez a jog akkor is 
megilleti az unokát, ha szüloje a bérlo halálakor már nem lakott a lakásban [1993. évi LXXVIII. tv. 21. § (2) 
bek., 32. § (2) bek., 76. § (4) bek., Pp. 220-221. §). 
BH2003. 410. Lakásingatlan vétele esetén mindazok a körülmények befolyásolják a szerzodési akaratot, 
amelyek az ingatlan rendeltetésszeru használatát érintik e körben a közüzemi szolgáltatások zavartalansága 
lényeges körülménynek minosül [Ptk. 205. §, 210. § (3) bek., 221. § (1) bek., 237. § (1) bek., Pp. 221. § (1) 
bek.]. 
BH2003. 356. A szakértoi bizottság testületi véleményének alapját képezo szak- és korreferensi vélemények 
elokészíto anyagnak minosülnek, amelyekre az érintett információs önrendelkezési joga nem terjed ki, ezért 
ezek kiadását, megismerését az adatvédelmi szabályokra hivatkozással nem kérheti. A szakértoi testület 
kizárólag arról köteles és jogosult felvilágosítást adni, hogy a bizottsághoz érkezett ügyek miként állnak, 
illetve kik a szakeloadók [Ptk. 75. § (1) bek., 76-83. §, 1992. évi LXIII. tv. 2. § 1. pont, 2. pont b), 5. pont, 10. 
§ (2) bek., 1. § (1) bek. a) pont, 12. § (1) bek., 13. §, 16. §, 17. § (1) és (3) bek., Pp. 3. § (1) bek., 221. §, 
18/1999. (VI. 16.) EüM. r., 13/1994. (IX. 13.) NM r.]. 
BH2003. 276. Tervezési, beruházási, kivitelezési és üzemeltetési szerzodések alapján létrehozott 
kábeltelevíziós hálózat tulajdonjogának megszerzésére csak olyan szerzodés alkalmas, amely pontosan 
tartalmazza a tulajdonszerzés jogcímét, tárgyát és a tulajdonjog terjedelmét [Ptk. 95. § (1) bek., 134. § (1) 
bek., 137. §, 205. § (1)-(2) bek., Pp. 206. § (1) bek., 221. § (1) bek.]. 
BH2003. 240. I. Vadászterület ismételt haszonbérbe adása esetén a korábbi haszonbérlot megilleto elo-
haszonbérleti jogra vonatkozó rendelkezések értelmezése [1996. évi LV. tv. 12. § c) pont, 16. § (1) bek., (4) 



bek., 19. §, 20. §, 96. § (1) bek., 98. §, 99. § (3) bek., Ptk. 221. § (3) bek., Pp. 124. § (1) bek., 221. § (1) bek., 
239. §, 254. § (3) bek., Legf. Bír. PK. 9. sz. állásfogl.]. 
BH2003. 240. II. A másodfokú bíróság indokolási kötelezettsége kiterjed a fellebbezés lényegét jelento 
jogszabály-értelmezéssel kapcsolatos álláspontjának kifejtésére [Pp. 221. § (1) bek., 239. §, 254. § (3) bek.]. 
BH2003. 203. II. Az eladó tájékoztatási kötelezettségének vizsgálata körében irányadó szempontok [Ptk. 205. 
§ (4) bek., 277. § (2) bek., 318. §, 339. §, 367. § (1) bek., Pp. 163. §, 164. §, 221. § (1) bek.]. 
BH2003. 14. Rádiómusor címével azonos szóvédjegy törlése iránti ügyben elozetes kérdésnek minosül a 
szerzoi személyhez fuzodo jogok, illetve a szellemi alkotás felhasználása miatti egyéb személyhez fuzodo jogok 
megsértése miatt indított peres eljárás mikénti befejezése [1969. évi III. tv. 1. §, 13. § (1) bek., 34. § (1) bek., 
50/F. § (1) bek., 1969. évi IX. tv. 3. § (1) bek., 1997. évi XI. tv. 5. § (1) bek. a)-b) pont, (2) bek., 8. § a) pont, 
33. § (1) bek. a) pont, Ptk. 4. § (1) bek., 75. §, 77. § (2) bek., 78. §, 80. §, 86. § (2)-(3) bek., Pp. 152. § (2) 
bek., 163. §, 221. §, 9/1969. (XII. 29.) MM. r. 7. § (1) bek.]. 
BH2002. 282. A köztisztviselo egészségre ártalmas vagy fokozottan veszélyes munkavégzése esetén 
illetménypótlékra jogosult, ha a munkavégzésére a munkaideje nagyobb részében egészségkárosító 
kockázatok között kerül sor [1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 47. § (5) bek., 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 72. §, 1993. 
évi XCIII. tv., Pp. 163. § (1) és (3) bek., 221. § (1) bek.]. 
BH2002. 275. II. Ha a másodfokú bíróság az elsofokú ítéletet indokai alapján hagyja helyben, és a 
másodfokú ítélet indokolásában csupán erre utal, az indokolási kötelezettség elmulasztása a terhére nem 
állapítható meg [Pp. 221. § (1) bek., 254. § (3) bek.]. 
BH2002. 273. II. A gyermekek életkori sajátosságának szerepe a kapcsolattartás módjának 
meghatározásánál [Csjt. 92. § (1) bek., 149/1997. (IX. 10.) Korm. r. 27. § (1)-(2) bek., 30. § (1)-(2) bek., Pp. 
13. § (1) bek. e) pont, 18. § (4) bek., 206. § (1) bek., 221. § (1) bek., 254. § (3) bek., 270. § (1) bek.]. 
BH2001. 345. A jogeros ítélet megalapozatlan, ha a másodfokú bíróság - annak a megállapítása ellenére, 
hogy az elsofokú bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékok helytálló mérlegelésével állapította meg a 
tényállást - e megállapításnak ellentmondóan mégis az elsofokú ítélettol eltéro tényállásra alapítja a döntését 
[Pp. 206. § (1) bek., 221. § (1) bek.]. 
BH2001. 286. III. A választottbíróság ítéletével hatályon kívül helyezett - kizárást tartalmazó - határozat 
jogellenessége az utóbb indított kártérítési perben nem vizsgálható [Pp. 221. § (1) bek.]. 
BH2001. 181. II. A kereseti kérelemhez kötöttség és a keresetváltoztatás körében vizsgálandó körülmények 
[Pp. 121. § (1) bek e) pont, 213. § (1) bek., 220. § (1) bek. d) pont, 221. § (1) bek., 247. §]. 
BH2000. 202. Építési-szerelési munka teljesítéséhez fuzodo igények bizonyítása a jogszabályi eloírásoknak 
megfeleloen lefolytatott átadás-átvételi eljárás hiányában [Ptk. 405. §, 407. § (1) bek., Pp. 164. § (1) bek., 
221. § (1) bek.]. 
BH1999. 510. A sebgyógyulás elhúzódása miatt érvényesített kárigény elbírálása [Pp. 164. § (1) bek., 206. § 
(1) bek., 221. § (1) bek., 270. § (1) bek.]. 
BH1999. 261. A másodfokú eljárásban is lehet új tényt állítani és új bizonyítékra hivatkozni; a felajánlott 
bizonyítás mellozésének okát a bíróságnak meg kell indokolnia [Pp. 163. § (1) bek., 206. § (1) bek., 221. § (1) 
bek., 239. §]. 
BH1999. 174. A szociálpolitikai kedvezményként kapott kölcsön visszafizetési kötelezettsége, ha a 
kedvezményezett az épületre - amelynek építéséhez a kölcsönt folyósították - nem kap használatbavételi 
engedélyt [61/1985. (XII. 27.) MT r.  8. § (1) és (4) bek., 44/1985. (XII. 27.) PM-ÉVM együttes r. 1. § (1) bek., 
11. § (1) bek., 12. § (3) bek., 14. § (3) bek., Pp. 221. § (1) bek.]. 
BH1999. 122. Hatályon kívül helyezés a birtokháborítás megszüntetésére irányuló jogeros ítélet 
végrehajthatóságának hiánya miatt [Pp. 220-221. §-ai, Vht. 10-11. §-ai]. 
BH1998. 429. A bérleti díj iránti perben a bíróság a bérbeadó szavatossági kötelezettségeit csak akkor 
vizsgálja, ha a bérlo a hibás teljesítésre alapozottan szavatossági kifogással élt [Ptk. 424. § (1) bek., Pp. 221. 
§ (1) bek.]. 
BH1997. 450. III. Az indokolási kötelezettség teljesítésénél irányadó szempontok [Pp. 221. § (1) bek.]. 
BH1997. 340. A bizonyítékok mérlegelésének felülvizsgálata csak akkor foghat helyt, ha a jogeros ítélet 
eleget tesz az indokolási kötelezettségnek [Pp. 206. § (1) bek., 221. § (1) bek., 270. § (1) bek.]. 
BH1996. 29. A szavatossági jogok kifogásként való érvényesítésének a perben nincsenek idobeli korlátai 
[Ptk. 296. §, 308. § (3) bek., 310. §, 389. §, Pp. 221. § (1) bek., 253. § (3) bek.]. 
BH1995. 282. Gyermekelhelyezés tárgyában hozott ítélet hatályban tartása az indokolás kiegészítésével [Csjt. 
76. § (1) bek., Pp. 275/A. §, 221. § (1) bek.]. 



BH1994. 405. II. Ha az ítélet indokolási kötelezettségének elmulasztása az ügy érdemi elbírálására lényeges 
kihatással nem volt, a Legfelsobb Bíróság a felülvizsgálati kérelem elbírálása során a megtámadott 
határozatot hatályában fenntartja [Pp. 221. §, 275/A. § (1) bek.]. 
BH1994. 272. Az ítélet indokolása sem terjeszkedhet túl a kereseti kérelmen [Pp. 213. § (1) bek., 215. §, 220. 
§ (1) bek., 221. § (1) és (2) bek.]. 
BH1994. 247. II. A bizonyítékok mérlegelésével kapcsolatos felülvizsgálati kérelem megítélése [Pp. 206. §, 
221. § (1) bek., 270. § (1) bek.]. 
BH1994. 86. A bizonyítékok jogszabálysérto mérlegelésére alapított felülvizsgálati kérelem elbírálásának 
szempontjai [Pp. 206. §, 221. §, 275/A. § (2) bek.] 
BH1993. 381. Az eljárás lényeges szabályait sérti meg a bíróság, ha az elozetes bizonyítás során kirendelt 
szakérto részére megállapított díj összegével kapcsolatban az indokolást mellozi [Pp. 220. § (1) bek. d) pont, 
221. § (1) bek., 222. § (1) bek., 187. § (2) bek., 210. § (1) bek.]. 
BH1992. 582. A bíróság a kártérítés módjának megállapításánál nincs kötve a felek kérelméhez, a kereseti 
kérelmet és ellenkérelmet azonban tisztázni kell, és a mérlegelés körében irányadónak vett körülményeket az 
ítélet indokolásában meg kell említeni [Ptk. 355. §, Pp. 206. § (3) bek., 221. § (1) bek., 246. § (3) bek., PK 44. 
sz.]. 
BH1989. 329. II. Ha az üzemi baleseti sérült a baleset elott más személy gondozását is ellátta, s ennek 
elvégzésére a baleset után kénytelen más személyt felfogadni, a balesetért felelos munkáltató a gondozásért 
járó díjat is köteles megtéríteni. Ennek összegét a betegség jellege és a gondozásra fordított ido 
alapulvételével kell meghatározni [1967. évi II. törvény 62. §, Pp 221. § (1) bek.]. 
BH1987. 416. A bizonyítékok mérlegelése a munkáltató ellen kibocsátott fizetési meghagyás hatályon kívül 
helyezése iránt indított perben [Pp. 206. § (1) bek., 221. § (1) bek.]. 
BH1987. 413. Átszervezésre alapított felmondás esetén a munkaügyi vitát eldönto szervnek vizsgálnia kell, 
hogy valóban történt-e átszervezés, és az mennyiben érintette a dolgozó munkakörét [1967. évi II. törvény 29. 
§, Pp. 3. § (1) bek., 221. § (1) bek.]. 
BH1987. 205. A bíróság a bizonyítékokat - köztük a szakértoi véleményt is - a maguk összességében értékeli 
és meggyozodése szerint bírálja el. Ha azonban a szakértoi véleménytol eltéro álláspontot foglal el, azt 
tüzetesen meg kell indokolnia [Pp. 206. § (1) bek., 221. § (1) bek.]. 
BH1986. 273. A nem vagyoni kártérítés alapjaként megjelölt pszichés károsodás megítéléséhez általában nem 
mellozheto szakérto kirendelése [Ptk. 354. §, 16. sz. Irányelv, Pp. 221. § (1) bek.]. 
BH1985. 326. Lényeges eljárási szabályt sért az az ítélet, amelynek az indokolásában a bíróság a kár 
megosztásának arányára, illetoleg összegszeruségére nézve nem ad kello magyarázatot, illetve az indoklás 
nincs összhangban a rendelkezo résszel. [Pp. 221. § (1) bek., 386. § (2) bek.]. 
BH1985. 314. I. Pénzbeli marasztalásra irányuló igény érvényesítése esetén az elismerésen alapuló bírósági 
határozatból ki kell tunnie annak, hogy a követelés elismerése milyen igények tekintetében, milyen összeg 
erejéig történt. A megállapított tényállás rövid leírását és az alkalmazott jogszabályra való utalást még akkor 
sem lehet mellozni, ha az ügy ténybeli és jogi megítélése egyszeru [Pp. 221. § (3) bek.]. 
BH1985. 204. A kizárólag póthatárido megállapítása tárgyában folyamatban levo perben szükségtelen annak 
a vizsgálata, hogy a késedelem melyik fél magatartásának a következménye [Pp. 221. § (1) bek., Ptk. 300. § 
(3) bek.]. 
BH1985. 203. I. Eljárási szabályt sért és megalapozatlan az ítélet, ha a bíróság nem indokolja meg azt, hogy 
a kirendelt szakérto véleményének miért csak az egyik félre nézve terhelo megállapításait fogadta el az 
ítéletének alapjául [Pp. 221. § (1) bek.]. 
BH1985. 202. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha nem indokolja meg azt, hogy ítéletének 
meghozatala elott miért nem biztosított lehetoséget az érdekelt fél szakvéleménnyel kapcsolatos 
észrevételeinek a szakértovel való megvitatására [Pp. 182. §, 221. § (1) bek.]. 
BH1984. 445. II. A bíróság nincs elzárva attól, hogy az államigazgatási eljárásban beszerzett szakértoi 
véleményt is felhasználja. Amennyiben arra mint bizonyítékra a felek bármelyike igényt alapít, a bíróságnak 
részletes indokát kell adnia annak, hogy miért mellozi a bírósági eljárásban beszerzett szakértoi véleményt 
[Pp. 6. §, 206. § (1) bek., 221. § (1) bek.]. 
BH1984. 230. I. A cégjegyzékbe való bejegyzés iránti eloterjesztett kérelem elutasításának valamennyi okát 
fel kell sorolni és meg kell indokolni [36 000/1946. (VI. 25.) IM sz. r. 18. § (3) bek., 105/1952. (XII. 28.) MT 
sz. r. 13. § (3) bek., Pp. 221. § (1) bek.]. 
BH1982. 62. A követelést elismero nyilatkozatnak egyértelmuen határozottnak kell lennie [Pp. 221. § (2) 
bek.]. 



BH1979. 72. II. A bírósági határozat indoklása hiányos, ha nem jelöli meg azokat a jogszabályokat, 
amelyekben a bíróság döntése alapul [Pp. 221. §]. 

222. § (1) A végzésekre a 220. § megfeleloen irányadó azzal, hogy a feleknek és képviseloiknek lakóhelyét a 
végzésben csak a szükséghez képest kell feltüntetni, továbbá, hogy megindokolni csak olyan végzést kell, amely 
külön fellebbezéssel megtámadható. Az egyezséget jóváhagyó végzést nem kell megindokolni. 

(2) A tárgyaláson hozott végzéseket a bíróság a tárgyalási jegyzokönyvbe is belefoglalhatja; ebben az esetben a 
végzésnek csupán a rendelkezo részt és az indokolást kell tartalmaznia. 

E törvényhely a végzések írásbafoglalásával kapcsolatos szabályokat nevesítik. A végzések 
írásbafoglalásának követelményeit a törvény úgy szabályozza, hogy nevesíti az ítéletre irányadó szabályok 
alóli kivételeket. 
A tárgyaláson hozott végzését a bíróság teljes terjedelmében a jegyzokönyvbe foglalhatja. Ilyenkor a Pp. 220. 
§ (1) bekezdésének a), c) és e) pontjaiban eloírt adatokat a tárgyalási jegyzokönyv ún. fejrésze tartalmazza, 
ezért azok megismétlése még korlátozott tartalommal is szükségtelen. 
A tárgyaláson hozott, de teljes terjedelmében írásba nem foglalt végzés esetén annak rendelkezo részét a 
kihirdetett határozatra irányadó általános szabályok szerint kell írásba foglalni. Az utóbb írásba foglalt 
végzés tartalmára vonatkozó rendelkezések a tárgyaláson kívül hozott végzésekre is irányadóak. Eszerint a 
végzésnek minden esetben tartalmaznia kell a rendelkezo részt, a Pp. 220. § (1) bekezdésének a), c), e) 
pontjában foglaltakat, valamint a b) pontban írtakból a felek nevét [Pp. 222. § (1)]. A felek (vagy azok 
valamelyike) további adatát (lakcím) vagy a képviselo nevét és címét a végzésnek csak akkor kell 
tartalmaznia, ha a rendelkezo részben foglalt döntés miatt az szükséges (pl. a végzésben a bíróság az állam 
által elolegezett illeték megtérítésérol is rendelkezik). 
A végzés indokolását illetoen a törvény alapvetoen aszerint tesz különbséget, hogy a végzés ellen van-e helye 
fellebbezésnek vagy nincs. A végzés elleni fellebbezés kizártsága esetén a végzés indokolást nem tartalmaz. Ez 
alól kivétel az olyan végzés, amelyet a törvény értelmében a fél az ítélet elleni fellebbezésben támadhat, mert 
ezeket a határozatokat a bíróság röviden köteles indokolni [Pp. 221. § (2)]. 
A fellebbezéssel támadható végzések esetén az indokolás írásbafoglalása kötelezo, azaz érdemi döntését a 
bíróság mind ténybelileg, mind jogilag köteles alátámasztani. Ez alól a törvény csak az egyezséget jóváhagyó 
végzés esetén tesz kivételt, azonban ebben az esetben is utalnia kell a bíróságnak a Pp. 148. § (2) 
bekezdésére. A törvény szabályából következik, hogy - ha annak feltételei fennállnak - a bíróság rövidített 
indokolással is írásba foglalhatja a végzését. 
Az indokolási kötelezettség elmulasztása - hasonlóan az ítélethez - lényeges eljárásjogi szabálysértésnek 
minosül (BH1996. 383., BH1993. 381., BH1990. 193., BH1989. 457., BH1989. 412., BH1989. 243.). 
BH1998. 192. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha - az elotte folyamatban lévo olyan perek 
egyesítésérol, amelyeknek tárgya egymással összefügg, nem végzéssel határoz [Pp. 149. § (2) bek., 212. § (1) 
bek.]; - hanem errol az eljárást befejezo ítéletében - anélkül, hogy a korábban már berekesztett tárgyalást 
újból megnyitná - rendelkezik [Pp. 145. § (1) és (3) bek., 222. § (2) bek.]. 
BH1996. 383. Az eljárás lényeges szabályait sérti meg a bíróság, ha a pénzkövetelés végrehajtására 
vonatkozó átutalási végzését, amely ellen fellebbezésnek van helye, nem indokolja meg [1994. évi LIII. tv. 
(Vht.) 81. § (2) bek., 224. §, Pp. 220. § (1) bek. d) pont, 222. § (1) bek.]. 
BH1995. 583. A "per bejegyzése" iránti kérelem tárgyában a bíróságnak végzéssel kell döntenie, amely 
határozat ellen fellebbezésnek van helye [1972. évi 31. tvr. 7. § (1) bek. i) pont, 14. § (1) és (4) bek., 32. § (1) 
bek., 27/1972. (XII. 31.) MÉM r. 28. §, 73. § (4) bek., Pp. 222. § (1) bek., 233. § (3) bek. b) pont]. 
BH1993. 381. Az eljárás lényeges szabályait sérti meg a bíróság, ha az elozetes bizonyítás során kirendelt 
szakérto részére megállapított díj összegével kapcsolatban az indokolást mellozi [Pp. 220. § (1) bek. d) pont, 
221. § (1) bek., 222. § (1) bek., 187. § (2) bek., 210. § (1) bek.]. 
BH1990. 193. II. Ha a bíróság a gazdálkodó szerv részére az illeték-feljegyzési jogot nem engedélyezi, az 
errol szóló határozatot indokolni köteles. E határozat ellen külön fellebbezésnek van helye [Pp. 220. § (3) 
bek., 222. § (1) bek., 1986. évi I. tv. 49. §, 6/1986. (VI. 26.) IM r. 5. § (1) bek., 16. § a) pont]. 
BH1989. 457. II. Az illetékfeljegyzés engedélyezése iránti kérelmet elutasító határozat ellen - amelyet a 
bíróság indokolni köteles - külön fellebbezésnek van helye [Pp. 222. § (1) bek., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 16. § a) 
pont]. 
BH1989. 412. Az eljárás felfüggesztését elrendelo végzést is indokolni kell. Ennek elmulasztása lényeges 
eljárási szabálysértés [Pp. 155. § (3) bek., 222. § (1) bek.]. 
BH1989. 243. A bíróság köteles a szakértoi díjat megállapító végzését megindokolni [Pp. 220. § (1) bek., 222. 
§ (1) bek.]. 



BH1988. 460. I. A szakértoi díjat megállapító végzés indokolásának elmulasztása olyan lényeges eljárási 
szabálysértés, amely a végzés hatályon kívül helyezését vonja maga után [Pp. 187. § (2) bek., 220. § (1) bek. 
d) pont, 222. § (1) bek.]. 
BH1985. 66. A tárgyalási jegyzokönyvben foglalt olyan végzéssel kapcsolatban, amely ellen fellebbezésnek 
van helye, a bíróság köteles a fellebbezés lehetoségérol tájékoztatást adni, és ennek megtörténtét a 
jegyzokönyvben feltüntetni. Ha a tájékoztatás elmaradása folytán az elso fokú bíróság végzését nem lehet 
szabályosan közöltnek tekinteni, ennek a végzésnek az írásban kézbesített ítélet elleni fellebbezéssel történt 
egyideju megtámadása nem késett el [Pp. 220. § (3) bek., 222. § (1), (2) bek., 234. § (3) bek., 3. § (1) bek.]. 
BH1977. 27. A bírósági határozat elleni fellebbezés határidejére vonatkozóan a bíróság által adott 
tájékoztatás hiányossága vagy pontatlansága miatt a felet nem érheti hátrány [Pp. 218. § (1) bek., 219. § (1), 
(3) bek., 220. § (3) bek., 222. § (1) bek., 234. § (1) bek.]. 

223. § (1) A bíróság által hozott határozatokat a tanács elnöke és tagjai, ha pedig a bíróság ülnökök 
közremuködése nélkül [11. § (2) bek.] jár el, a bíró írja alá. Ha valamelyikük az aláírásban akadályozva van, ezt az 
akadály megjelölésével a határozaton fel kell tüntetni. 

(2) Az elnök, valamint a megkeresett bíróság által hozott határozatokat az elnök, illetoleg a megkeresés folytán 
eljáró bíró írja alá. 

(3) A tárgyalási jegyzokönyvbe foglalt határozatot csak abban az esetben kell külön aláírni, ha a határozat az 
eljárást befejezi. 

Az írásba foglalt ítélet záró része a meghozatal helyét és idopontját, az ügyben eljáró bíró, illetve tanács 
tagjainak megnevezését tartalmazza. Az (1) bekezdés, és a Büsz. 11. § (1) bekezdése értelmében az írásba 
foglalt határozat eredeti példányát a bírónak (tanács tagjainak) alá kell írnia. Ha a bíróság tanácsban járt el, 
és a tanács valamely tagja az aláírásban akadályozott, helyette a határozatot a tanács elnöke vagy a tanács 
nem akadályozott tagja írja alá a helyettes aláírásra történo utalással. 
Az érintettek részére a bíróság az eredeti határozat kiadmányát kézbesíti, amelyet sajátkezu aláírással ellátni 
nem kell, de annak az eredeti határozaton megtörténtének tényére utalni kell. 
A tárgyaláson hozott, és teljes egészében a jegyzokönyvbe foglalt végzést a bírónak (a tanács tagjainak) külön 
csak akkor kell aláírnia, ha a végzéssel az eljárás befejezodött. Meghaladóan a jegyzokönyvre vonatkozó 
szabályok szerint kell az aláírásról gondoskodni. 

A határozatok kijavítása 

224. § (1) A bíróság névcsere, hibás névírás, szám- vagy számítási hiba vagy más hasonló elírás esetén a határozat 
kijavítását végzéssel bármikor hivatalból is elrendelheti. 

(2) A kijavítás tárgyában a bíróság a felek meghallgatása nélkül is határozhat. A meghallgatásra kituzött határnap - 
írásbeli meghallgatás esetében a határido - elmulasztása a határozathozatalt nem gátolja, s e mulasztás miatt 
igazolásnak helye nincs. 

(3) A határozat kijavítását rendelo végzést a kijavított határozatra s lehetoleg annak kiadmányaira is fel kell 
jegyezni. Ha a határozatot már kézbesítették, a kijavítást feltünteto kiadmányt is kézbesíteni kell. 

(4) A kijavítás tárgyában hozott határozat ellen fellebbezésnek csak akkor van helye, ha az a rendelkezo részre 
vonatkozik. 

PK 193. szám 

Ha a bíróság a kello idoben nem fellebbezett határozatot kijavítja, a 
határozat elleni fellebbezési jog a kijavítás következtében nem éled fel. 

A fél csak a kijavító végzés ellen élhet fellebbezéssel, feltéve, hogy az a 
határozat rendelkezo részére vonatkozik [Pp. 224. § (4) bek.]. A fellebbezés 
folytán a fellebbezési bíróság a határozatot is felülbírálja, de csak a 
kijavítással érintett részében (pl. ha az ítéletet a bíróság úgy javította ki, hogy 
a havi 80 forintban megjelölt baleseti járadék helyes összege havi 800 forint). 



(5) A kijavítás iránt eloterjesztett kérelemnek a határozat elleni fellebbezésre és a határozat végrehajtására halasztó 
hatálya nincs. 

A bíróság saját határozatához kötöttségének alapelve [Pp. 227. § (1)] alól e szakasz rendelkezése kivételt 
tesz. A kijavítás intézménye olyan, a határozatban meglévo hibák orvoslására szolgál, amelyek téves volta 
nem az érdemi döntésbol ered. A ténybeli és jogi tévedés tehát kijavítással nem korrigálható. 
Az (1) bekezdés szabályai szerint a kijavítást indokoló esetek két kört ölelnek fel: a szám és számítási hibákat, 
illetve az elírásokat. 
A számítási hiba a számtani muvelet során elkövetett tévedésre vezetheto vissza. Ha azonban a számítás 
végeredménye nem emiatt hanem azért téves, mert a bíróság az érdemi döntésénél az összegszeruséget 
befolyásoló valamely tételt "kifelejtett", akkor sincs lehetosége e ténybeli tévedését kijavítással orvosolni, ha 
az ítélet írásba foglalása során az már kiderült. 
A számhiba tartalma szerint az egyébként matematikailag helyes számítás végeredményének elírása (pl. 
lefelejtette a bíróság a tizedes vesszot vagy több, illetve kevesebb nullát írt a számsor végére). 
A szám- vagy számítási hiba kijavítása miatt szükségessé válhat a határozat más összegszeru rendelkezésének 
a kijavítása is, ha azok az utóbb hibásnak bizonyult számításra alapultak (pl. a megtérítendo illeték vagy 
perköltség összege). A kijavításra ilyenkor a helyes összeg figyelembevételével, de az érdemi döntés 
szempontjainak érintetlenül hagyásával kerülhet sor. 
Felmerül kérdésként, hogy orvosolható-e a szám -, számítási hiba kijavítás útján akkor, ha a helyes számítás 
eredménye a marasztaló rendelkezés helyett a keresetet elutasító döntést, vagy a teljesítésre köteles fél 
személyében történo változást eredményezne. Álláspontunk szerint nem, mert ez már az érdemi döntés saját 
hatáskörben történo megváltoztatását jelentené. Ilyen esetben ezért a bíróság akkor sem rendelkezhet a 
kijavításról ha nyilvánvaló, hogy az érdemi döntés hibája téves számításra vezetheto vissza (BH1993. 129.). 
Az elírások közül a névcserét vagy a név elírását a törvény külön is nevesíti. Az egyéb elírások általában a 
gépelési és leírási hibák. 
A (2)-(3) bekezdés a kijavítási eljárás szabályait tartalmazza. A kijavítás nincs határidohöz kötve, azt a 
bíróság hivatalból vagy a felek bármelyikének kérelmére elrendelheti, mégpedig a felek meghallgatása nélkül 
is. Ha a bíróság szükségesnek ítéli a felek meghallgatását, annak módját szabadon választja meg (határnap 
kituzésével vagy a felek írásbeli nyilatkozatának beszerzésével). A kijavítás felol a bíróság minden esetben 
végzéssel határoz így akkor is, ha az ítéletét javítja ki. 
A kijavítás tárgyában a végzés meghozatala nem mellozheto még akkor sem, ha a bíróság a számítási hibát az 
ítélete írásba foglalásakor felismeri. Eljárási szabályt sért az a gyakorlatban eloforduló megoldás, hogy ilyen 
esetben az írásba foglalt ítélet rendelkezo része már a helyes számítás eredményét tünteti fel és az 
indokolásban utal a bíróság a kijavítás tényére. 
A kijavítás tényének a határozaton történo feltüntetési módját részletesen a 123/1973. (IK 1974. 1.) IM 
utasítás 12. §-a szabályozza. Ennek értelmében a kijavítást át kell vezetni a határozat eredeti példányán, de 
annak kiadmányain is. A határozatban a hibás szöveget piros tintával át kell húzni, de úgy, hogy az eredeti 
szöveg olvasható maradjon. A megjelölt rész mellett a lap szélén - ugyancsak piros tintával - fel kell tüntetni a 
kijavító végzés számát, valamint - ha van elég hely - a helyes szöveget. Ezt a feljegyzést keltezéssel ellátva a 
tanács elnökének alá kell írnia. Ha a kijavító végzés teljes szövege a fentiek szerint nem vezetheto fel a 
határozatra, úgy a kijavító végzést a határozathoz kell fuzni. 
Ha a bíróság a határozatot még a felek részére nem kézbesítette, akkor a fentiek szerint kijavított határozatot 
küldi meg részükre. Ha azonban az eredeti határozat kézbesítése már megtörtént, a bíróságnak kézbesítenie 
kell a kijavítást feltünteto kiadmányt is - azaz önmagában a kijavító végzés megküldése nem elégséges. 
A (4) bekezdés értelmében külön fellebbezésnek csak a rendelkezo részt érinto kijavító végzés ellen van helye. 
Ilyen esetben a fellebbezés csak a kijavítással érintett körre és csak a végzés tartalmára terjedhet ki. A 
fellebbezo fél tehát csak a kijavítás jogszeruségét és helyességét vitathatja. A kijavítás ténye a határozat elleni 
fellebbezési jogot nem éleszti fel és nem ad alapot a félnek arra sem, hogy a kijavítással érintett körben a 
határozat érdemi megállapításait sérelmezze (PK 193. számú állásfoglalás, BH1982. 437.). 
Ha a bíróság határozata ellen a fél fellebbezésnek nevezett de kijavítás iránti kérelemnek minosülo beadványt 
terjeszt elo, a bíróságnak azt tartalma szerint kell elbírálnia [BH1983. 462., Pp. 234. § (3)]. 
A kijavítás iránti kérelem nem, a kijavítás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés azonban az Itv. 47. § (1) 
bekezdésében szabályozottak szerint illeték-köteles. 
A kijavításról a bíróság akkor is határozhat, ha az ítélete ellen benyújtott fellebbezés tárgyában a másodfokú 
bíróság elott az eljárás folyamatban van. A másodfokú bíróság azonban e tényre figyelemmel az eljárását 
hivatalból is felfüggesztheti (Pp. 248. §). 



BH2003. 286. Ha a részvényekre vonatkozó ajándékozási szerzodés az ajándékozó halála után lép hatályba, 
az örökösök a halál pillanatában megszerzik a részvények tulajdonjogát, de azzal a kötelmi jogi 
kötelezettséggel, hogy az érvényes és hatályos szerzodés alapján teljesíteniük kell, mert a megajándékozottak 
még az örökhagyótól jogcímet szereztek a részvények tulajdonjogának megszerzésére [Ptk. 199. §, 228. § (1) 
bek., 481. § b) pont, 579. § (1) bek., 1998. évi VI. tv. 240. § (2) bek., Pp. 164. § (1) bek., 196. § (1) bek. a)-e) 
pont, 199. §, 224. § (1) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. (Vár.) 13. § (2) bek.]. 
BH1998. 455. A bíróság a határozatának kijavítását névcsere, hibás névírás, szám- vagy számítási hiba vagy 
más hasonló elírás esetén rendelheti el. Nem ebbe a körbe tartozik, ha a fél eltéro jogértelmezés alapján kéri 
a határozat megváltoztatását, illetoleg olyan bizonyítékokra tekintettel, amelyek rá nézve kedvezobb jogi 
következtetés levonására alkalmasak. Ez utóbbi sérelem legfeljebb perújítás keretében orvosolható, 
amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak [Pp. 224. § (1) bek., 260. §]. 
BH1994. 597. II. Kihirdetett határozatától a bíróság nem térhet el, a határozat kijavítását azonban végzéssel, 
hivatalból bármikor elrendelheti [Pp. 224. § (2) bek., 227. § (1) bek.]. 
BH1993. 129. A bíróság csak névcsere, hibás névírás, szám- vagy számítási hiba vagy más hasonló elírás 
esetén rendelheti el a határozat kijavítását. A határozatot az ügy érdemében megváltoztató kijavító végzés 
törvénysértés. [Pp. 224. § (10) bek.]. 
BH1992. 614. A bíróság csak névcsere, hibás névírás, szám- vagy számítási hiba vagy más hasonló elírás 
esetén rendelheti el a határozat kijavítását. A határozatot az ügy érdemében megváltoztató kijavító végzés 
törvénysérto [Pp. 224. § (1) bek.]. 
BH1991. 239. II. A cégeljárásban a cégbejegyzo határozat kijavítására is csak a Pp.-ben a határozatok 
kijavítására eloirt feltételek megléte esetén van lehetoség [Pp. 224. §, 1988. évi VI. törvény 27. §, 162. §, 
1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 16. § (1) bek., 25. § (1) bek., 13/1989. (XII. 16.) IM r. 20. § (1) bek.]. 
BH1983. 462. Ha a fellebbezésben foglalt kérelem az elso fokú határozatnak olyan megváltoztatására 
irányul, amely kijavításnak minosül, úgy szükségtelen a fellebbezésnek nem tekintendo beadványnak a 
másodfokú bírósághoz való felterjesztése, hanem annak mint kijavítási kérelemnek a tárgyában az elso fokú 
bíróságnak kell eljárnia [Pp. 224. § (1) bek.]. 
BH1982. 437. Jogerore emelkedett ítéletet kijavító végzés elleni fellebbezés vitathatja a kijavítás 
jogszeruségét és helyességét, de nem irányulhat az ítélet megállapításainak megváltoztatására [Pp. 224. § (1) 
bek.]. 
BH1981. 107. A bíróság számhiba, vagy elírás esetén a határozat kijavítását végzéssel bármikor hivatalból is 
elrendelheti [Pp. 224. § (1) bek.]. 
BH1978. 209. A számítási hiba kijavítására irányuló eljárásban a fellebbezés során sem kerülhet sor a 
számítás alapjául szolgáló tények felülvizsgálatára [Pp. 224. § (1) bek.]. 

A határozatok kiegészítése 

225. § (1) Az ítélet kiegészítését annak közlésétol számított tizenöt nap alatt bármelyik fél kérheti, ha a bíróság a 
kereseti kérelem vagy az ellenkérelem valamely része felol akár a fo-, akár a mellékkötelezettség tekintetében nem 
határozott, avagy a perköltség viselése vagy az ítélet elozetes végrehajthatósága felol, habár annak helye lett volna, 
nem rendelkezett. 

(2) Az ítélet kiegészítésére határozott kérelmet kell eloterjeszteni. 
(3) A kérelemrol a bíróság tárgyalás alapján határoz; a feleknek vagy egyiküknek elmaradása a határozathozatalt 

nem gátolja és a tárgyalás elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A kérelemben a fél - az ellenfél egyetérto 
nyilatkozatának csatolása mellett - kérheti, hogy a bíróság a kérelemrol tárgyaláson kívül határozzon. 

(4) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, kiegészíto ítéletet hoz, ellenkezo esetben a kérelmet végzéssel elutasítja. A 
kiegészíto ítéletet az eredeti ítéletre s lehetoleg annak kiadmányaira is fel kell jegyezni. 

(5) A kiegészítés iránt eloterjesztett kérelemnek az ítélet elleni fellebbezés beadására és az ítélet végrehajtására 
halasztó hatálya nincs, a bíróság azonban az ítélet végrehajtását a kiegészítési kérelem elintézéséig hivatalból is 
felfüggesztheti. 

(6) Ha a bíróság az ítéletében nem rendelkezett olyan kérdésrol, amelyrol a rendelkezés jogszabály értelmében 
hivatalból kötelezo, a mulasztást a bíróság a hiányosság észlelését követoen haladéktalanul köteles hivatalból 
pótolni. Az ítélet kiegészítésének hivatalból helye van akkor is, ha a 233/A. §-ban meghatározott végzés elleni 
fellebbezés elbírálása tárgyában hozott döntés következtében az szükséges. 

Ha a meghozott határozat (ítélet, végzés) azért hiányos, mert a bíróság valamely kérdésben elmulasztotta a 
döntést, a mulasztás a határozat kiegészítésével pótolható. A kiegészíto határozat tehát mindig a rendelkezo 



részt érinti és érdemi döntést tartalmaz. A határozat más hiányossága (pl. ha az indokolási kötelezettségének 
nem tett teljes körben eleget a bíróság) kiegészítéssel nem orvosolható. 
De nem pótolhatja a bíróság ilyen módon az elmulasztott döntését akkor sem, ha az a határozat érdemi 
rendelkezésének alapveto megváltoztatását eredményezné. 
Az (1) bekezdés határozza meg azokat az eseteket, amelyek az ítélet kiegészítésére alapot adnak. A törvényi 
felsorolás a Pp. 213. § (1) bekezdésében, a Pp. 77. §-ában és a Pp. 231. §-ában eloírtakból következik. 
Ellenkérelem alatt ez esetben csak a bíróság érdemi döntését igénylo alperesi védekezést (pl. beszámítási, 
elévülési kifogás) és a viszontkeresetet kell érteni. 
Az ítélet kiegészítése a fél kérelméhez kötött eljárás. Ha azonban a bíróság a törvény értelmében hivatalbóli 
döntési kötelezettségét mulasztotta el, a (6) bekezdés értelmében az ítélet kiegészítésére is hivatalból kerül 
sor. Ekként jár el a bíróság, ha 
- a perköltség viselésérol (Pp. 77. §) 
- az állam által elolegezett illeték és egyéb költség megtérítésérol [6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 15. §], 
valamint 
- az ítéletnek a Pp. 231. § a) pontjában szabályozottak szerinti elozetesen végrehajthatóvá nyilvánításáról 
ítéletében nem döntött. 
- Ugyancsak hivatalból egészíti ki a bíróság az ítéletét, ha a másodfokú eljárásban a kifogásnak (Pp. 233/A. 
§) helyt adó döntés azt szükségessé teszi. 
A § (6) bekezdés megfogalmazásából következoen, a hivatalból történo kiegészítés nincs határidohöz kötve, s 
arra a bíróság nem is köteles. E törvényi szabályt is érinti az 1999. évi CX. törvény módosító rendelkezése, 
mely 2003. január 1. napjától kezdodo hatállyal kötelezo erovel írja elo, hogy ha a bíróság észleli az ítélet 
hivatalból történo kiegészítésének szükségességét, e tárgyban haladéktalanul köteles az intézkedés 
megtételére. 
A félnek az ítélet kiegészítése iránt határozott kérelmet kell eloterjesztenie. A (2) bekezdés rendelkezése nem 
annak kihangsúlyozása, hogy a félnek azt kell határozottan megjelölnie, hogy milyen tartalommal kéri az 
ítélet kiegészítését, hanem annak eloírása, hogy a beadványból egyértelmuen ki kell tunnie, hogy a fél a 
hiányzó döntés pótlását kívánja. E törvényi rendelkezés nem zárja ki a Pp. 3. § (2) bekezdése második 
mondatában foglaltak érvényesülését. Ezért ha a fél fellebbezésként nevesíti a beadványát, de tartalma szerint 
az nem a közölt ítélet rendelkezésének megváltoztatására hanem a hiányzó döntés meghozatalára irányul, azt 
a bíróság az ítélet kiegészítése iránti kérelemként bírálja el. Ez az eljárás következik a Pp. 234. § (3) 
bekezdésében foglaltakról is. 
A kérelem eloterjesztésének határidejére vonatkozó szabályok azonosak a fellebbezésre irányadó 
rendelkezésekkel. A 15 napos határido kezdo napja az ítélet kézbesítését követo nap [Pp. 219. § (1), Pp. 103. 
§ (2)]. Késedelmes eloterjesztés esetén a fél a mulasztását az általános szabályok (Pp. 106. §) igazolási 
kérelemmel kimentheti. 
Ha a kérelem elkésett, azt a bíróságnak el kell utasítania. Ha azonban a fél e kérelmében a hivatalbóli döntés 
körébe eso mulasztását sérelmez, és az alapos, az elkésett kérelem elutasításával egyidejuleg a bíróság 
hivatalból dönthet (2003. január 1-tol pedig köteles dönteni) az ítélete kiegészítése tárgyában. 
Az (5) bekezdés értelmében a kiegészítési kérelem eloterjesztésének nincs a fellebbezési határidot megakasztó 
vagy azt meghosszabbító, de a végrehajtás elrendelését vagy folytatását gátló hatása. Ha tehát a fél az ítélet 
ellen határidoben nem élt fellebbezéssel, utóbb e joga a kiegészítés tárgyában hozott határozat tényére 
visszavezethetoen nem éled fel. A bíróság indokolt esetben - akár kérelemre, akár hivatalból is - az ítélet 
végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztés a kérelem tárgyában hozandó határozat jogerore emelkedéséig 
tart (1994. évi LIII. törvény 50. §). 
A kérelem halasztó hatályának hiányából az is következik, hogy a kiegészítéssel kapcsolatos eljárás a 
határidoben eloterjesztett fellebbezés elbírálásának nem akadálya, a másodfokú bíróság azonban annak 
elbírálásáig az eljárását felfüggesztheti (Pp. 248. §). 
Az ítélet kiegészítése tárgyában kizárólag az a bíróság járhat el, amely az ítéletet hozta. Nincs eljárásjogi 
lehetoség arra, hogy a másodfokú bíróság a fellebbezési eljárásban pótolja a hiányzó döntést (BH1978. 217.). 
A (3)-(4) bekezdés a bíróság eljárására vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az ítélet kiegészítésérol a bíróság 
tárgyaláson dönt, mégpedig attól függetlenül, hogy arra a fél kérelme alapján, vagy hivatalból kerül-e sor. Az 
1999. évi CX. törvény módosító rendelkezése lehetové teszi, hogy a bíróság a fél kérelmérol tárgyalás tartása 
nélkül határozzon. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha azt a felek egyezoen kérik. Ezt a félnek az ítélet 
kiegészítése iránti kérelmében kell eloterjesztenie, és csatolnia kell egyúttal az ellenérdeku fél (felek) azzal 
egyetérto nyilatkozatát is. E szabályok nem csak a 2000. január 1. után indult ügyekben, de azokban a 



folyamatos ügyekben is alkalmazandóak, amelyekben az elsofokú bíróság 2000. január 1-ig még nem hozott 
ítéletet. 
A tárgyalásra szabályszeruen megidézett felek távolmaradása a kiegészítés tárgyában történo döntést nem 
akadályozza, és a mulasztást a fél igazolással sem mentheti ki. 
A bíróságok összetételére vonatkozó törvényi szabályok [Pp. 11. §, Pp. 12. § (2)] ebben az esetben is 
irányadóak, azaz ha a bíróság az ügyben három tagú tanácsban járt el, az ítélet kiegészítése tárgyában 
egyesbírói eljárásnak nincs helye. 
Az ítélet kiegészítése felol - függetlenül az elbírálás tárgyaláson vagy tárgyaláson kívüli voltától - a bíróság 
kiegészíto ítélet hozatalával, az alaptalan kérelem elutasításáról pedig végzéssel határoz, amelyek ellen külön 
fellebbezésnek van helye. 
A kiegészíto ítélet hozatalának ténye az ítéletbol is ki kell, hogy tunjön. Ez történhet a kiegészíto ítélet teljes 
tartalmának az ítéletre (és kiadmányaira) történo rávezetésével, ennek hiányában a kiegészíto ítélet hozatala 
tényére és az ügyszámára történo utalással. Ez utóbbi esetben a kiegészíto ítéletet az ítélettel együtt kell 
kezelni. 
A fenti szabályok megfeleloen irányadóak a másodfokú eljárásban hozott ítélet kiegészítésére is. 
BH2000. 557. Pénzügyi gondnoki díj fizetésére kötelezo határozat kiegészítésérol - ha azt a másodfokú 
bíróság hozza - az ügyben eljárt elsofokú bíróság kiegészíto határozatot nem hozhat [Pp. 225. § (1) és (6) 
bek., 226. §, 1992. évi LXXIV. tv. 8. § (1) és (5) bek., 22. § (1) bek., 1996. évi CXXIV. tv. 6. sz. melléklete 3. 
pont]. 
BH2000. 508. I. Ha a fedezetelvonó szerzodés relatív hatálytalanságának megállapítását és az eredeti állapot 
visszaállításának elrendelését célzó eljárásban a bíróság a keresetnek helyt ad ugyan, de ítéletében nem 
rendelkezik az ingatlan-nyilvántartási állapot rendezésérol, utóbb e tárgyban kiegészíto ítéletet hozhat [1993. 
évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 40. § (1) 
bek. c) pont, Ptk. 203. §, 1972. évi 31. tvr. 15. § (3) bek., 27/1972. (XII. 31.) MÉM r.  73. § (4) bek., Pp. 225. § 
(6) bek.]. 
BH1995. 241. II. Ha a kifogásnak helyt adó - a felszámolót fizetésre kötelezo - végzésben a bíróság nem 
rendelkezett a teljesítési idorol, a végzés kiegészítésének van helye [1991. évi IL. tv. 6. § (2) bek., Pp. 217. §, 
225. § (6) bek., 226. §]. 
BH1994. 679. II. A fizetési meghagyást végzéssel lehet kiegészíteni [Pp. 225. § (6) bek., 226. §]. 
BH1994. 324. Az ítélet kiegészítése iránti kérelmének részben vagy egészben helytadó - kiegészíto ítélet 
helyett tévesen végzésnek nevezett - határozat ellen a felülvizsgálat megengedett [Pp. 225. § (4) bek., 270. § 
(2) bek.) 
BH1993. 474. A bíróság az eljárása alapján hozott ítéletében köteles a perben érvényesített valamennyi 
kereseti kérelem tárgyában dönteni. Ha az érintett fél kéri az ítélet kiegészítését, és a bíróság e kérelemnek 
helyt ad, kiegészíto ítéletet kell hoznia. Ellenkezo esetben a kérelmet végzéssel utasítja el [Pp. 213. § (1) bek., 
225. § (3) és (4) bek.]. 
BH1991. 496. Munkaügyi perben hozott ítélet kiegészítése iránt eloterjesztett kérelem tárgyában a 
bíróságnak három tagú tanácsban tárgyaláson kell döntenie [Pp. 11. § (1) bek., Pp. 225. § (3) bek.]. 
BH1991. 199. A hagyatéki eljárásban az ügygondnok költségeinek megállapítása [He. 57. § (3) bek., 60. § (3) 
és (4) bek., 89. § (1) bek., Pp. 76. § (2) bek., 225. §, 226. §, 234. § (3) bek., 259. §]. 
BH1991. 80. A bíróság az ítélet kiegészítésével nem változtathat az eredeti ítélet érdemén [Pp. 225. § (1) 
bek.]. 
BH1990. 217. A késedelmi kamatra új végrehajtási lap állítható ki, ha a végrehajtást kéro eredetileg arra 
nem kért végrehajtást [Pp 225-226. §-ai, 1979. évi 18. tvr. 14. §, 48. §, 114. §, Ptk. 301. §, 324. §, 14/1979. 
(IX. 17.) IM r. (Vhr.) 2. §, PK 226. sz.]. 
BH1989. 244. A kereseti kérelmet részben elutasító ítélet ellen benyújtott azt a kiegészítés iránti kérelmet, 
amely az elutasítást sérelmezi, fellebbezési kérelemként kell elbírálni [Pp. 3. § (1) bek., 225. § (1) bek.]. 
BH1989. 195. Ingók ellenértéke után esedékes késedelmi kamatot - a végrehajtást kéro kérelmére - akkor is 
fel kell tüntetni a végrehajtási lapon, ha az ítélet errol nem rendelkezik. Ilyen esetben nincs helye a 
kamatfizetési kötelezettség kezdo idopontjának mérlegeléssel való megállapítására [Pp 206. §, 225. §, 226. §, 
1979. évi 18. tvr. 114. §, Vhr. 3. § d) pont, PK. 226. sz.]. 
BH1989. 34. Ha a bíróság a perköltség egy része felöl nem rendelkezett, azt kiegészíto ítélet hozatalával, nem 
pedig az ítélet kijavításával kell pótolnia. A kiegészíto ítélet hozatalánál a bíróság nincs határidohöz kötve 
[Pp. 225. § (1), (4) és (6) bek.]. 
BH1988. 347. Polgári jogi igény érdemi elbírálása esetén az eljárási illeték megfizetésérol kiegészíto 
ítéletben rendelkezés [Be. 56. §, Pp. 225. § (6) bek.]. 



BH1986. 433. Nem kerülhet másodfokú elbírálás alá és a határozat kiegészítésére sem alkalmas az a 
fellebbezésnek nevezett kérelem, amely azon alapszik, hogy a felperes az elso fokú eljárásban tévedésbol 
szállította le a keresetét. Az ilyen kérelmet új keresetnek kell tekinteni. amelynek tárgyában elsofokú 
határozathozatalnak van helye [Pp. 3. § (1) bek., 225. § (1) bek.]. 
BH1984. 162. A bíróság olyan kérdésben, amelyrol hivatalból rendelkeznie kell, akkor is határozhat az 
ítéletének kiegészítése felöl, ha a fél az erre irányuló kérelmét elkésetten terjesztette elo [Pp. 225. § (1) és (6) 
bek.]. 
BH1980. 17. II. Az ítélet hivatalból történo kiegészítése is csak ítélet formájában történhet [Pp. 225. § (4) 
bek.]. 
BH1978. 217. A másodfokú bíróság nem hozhat kiegészíto határozatot olyan kereseti kérelem tárgyában, 
amelyet az elso fokú bíróság érdemben nem bírált el [Pp. 213. § (1) bek., 225. § (1) bek., (6) bek., 387. § (1) 
bek., 44/1967. (XI. 5.) Korm. sz. r. 2., 18., 21. §-ai, Ptk. 246. § (4) bek., 303. § (3) bek.]. 

226. § A 225. § rendelkezései a végzések kiegészítésére is megfeleloen irányadók, ilyen esetben azonban a bíróság 
helytadás esetén is végzéssel határoz, a felek meghallgatását pedig mellozheti. 

A végzés kiegészítése során a Pp. 225. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal azonban, hogy 
- a bíróság tárgyaláson kívül határoz, 
- a felek meghallgatása nem kötelezo és 
- a bíróság minden esetben végzéssel határoz. 
A végzés kiegészítésére vonatkozó szabályok megfeleloen irányadóak a nemperes (pl. a fizetési meghagyásos, 
végrehajtási) eljárásban is. 
BH2000. 557. Pénzügyi gondnoki díj fizetésére kötelezo határozat kiegészítésérol - ha azt a másodfokú 
bíróság hozza - az ügyben eljárt elsofokú bíróság kiegészíto határozatot nem hozhat [Pp. 225. § (1) és (6) 
bek., 226. §, 1992. évi LXXIV. tv. 8. § (1) és (5) bek., 22. § (1) bek., 1996. évi CXXIV. tv. 6. sz. melléklete 3. 
pont]. 
BH1995. 241. II. Ha a kifogásnak helyt adó - a felszámolót fizetésre kötelezo - végzésben a bíróság nem 
rendelkezett a teljesítési idorol, a végzés kiegészítésének van helye [1991. évi IL. tv. 6. § (2) bek., Pp. 217. §, 
225. § (6) bek., 226. §]. 
BH1994. 679. II. A fizetési meghagyást végzéssel lehet kiegészíteni [Pp. 225. § (6) bek., 226. §]. 
BH1992. 486. A felek egyezsége és az egyezség jóváhagyása nem zárja ki azt, hogy a szakértoi munkadíj és 
költség viselésérol - amelyre az egyezség nem terjedt ki - a bíróság kiegészíto végzéssel külön rendelkezzék 
[Pp. 226. § 384. §]. 
BH1991. 199. A hagyatéki eljárásban az ügygondnok költségeinek megállapítása [He. 57. § (3) bek., 60. § (3) 
és (4) bek., 89. § (1) bek., Pp. 76. § (2) bek., 225. §, 226. §, 234. § (3) bek., 259. §]. 
BH1990. 217. A késedelmi kamatra új végrehajtási lap állítható ki, ha a végrehajtást kéro eredetileg arra 
nem kért végrehajtást [Pp 225-226. §-ai, 1979. évi 18. tvr. 14. §, 48. §, 114. §, Ptk. 301. §, 324. §, 14/1979. 
(IX. 17.) IM r. (Vhr.) 2. §, PK 226. sz.]. 
BH1989. 195. Ingók ellenértéke után esedékes késedelmi kamatot - a végrehajtást kéro kérelmére - akkor is 
fel kell tüntetni a végrehajtási lapon, ha az ítélet errol nem rendelkezik. Ilyen esetben nincs helye a 
kamatfizetési kötelezettség kezdo idopontjának mérlegeléssel való megállapítására [Pp 206. §, 225. §, 226. §, 
1979. évi 18. tvr. 114. §, Vhr. 3. § d) pont, PK. 226. sz.]. 

A határozatok jogereje 

227. § (1) Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a bíróság a saját határozatához abban a perben, 
amelyben azt hozta, kötve van, mégpedig a határozat kihirdetésétol kezdve, ha pedig a határozat kihirdetve nem volt, 
annak közlésétol kezdve. 

(2) A pervezetésre vonatkozó, valamint az egyoldalú kérelmet elutasító végzéshez a bíróság nincs kötve, olyan 
végzést azonban, amely határidohöz kötött perbeli cselekményt utasít el, a bíróság csak annak jogerore emelkedése 
elott (228. §) változtathat meg. 

(3) A bíróság a pénzbírságot megállapító végzést fontos okból megváltoztathatja. 
A Pp. 227. §-ának (1) bekezdése értelmében - eltéro rendelkezés hiányában - a bíróság az adott jogvitában 
hozott határozatához kötve van, azt tehát nem módosíthatja, és nem helyezheti hatályon kívül (egyszeru 
kötoero). Ez a kötöttség az ítéletek, végzések és meghagyások tekintetében egyaránt érvényesül, mégpedig az 
adott határozat közlésétol kezdve. Ha tehát a bíróság a határozatot kihirdette, az egyszeru kötoero ezzel áll 
be, egyébként pedig a kézbesítés eredményeként. A fentiekbol következoen ezért nincs lehetoség arra, hogy a 
bíróság az ítélet kihirdetése után a már berekesztett tárgyalást a felek kérelmére újból megnyissa és a felek 



perbeli egyezségének megkötésében közremuködjék, azt jóváhagyja (BH1978. 528. számú azonos tartalmú 
eseti döntés). Az egyszeru kötoero feloldását és az erre vonatkozó szabály megsértését jelenti, ha az írásba 
foglalt ítélet a szóban kihirdetett ítélettol eltér. Ilyen esetben a kihirdetett ítélet tartalma az irányadó 
(BH1969. 6265.). 
A határozathoz való kötöttséget - ha a törvény másként nem rendelkezik - csak a perorvoslati kérelem alapján 
lefolytatott eljárásban hozott hatályon kívül helyezo és az elso vagy másodfokú bíróságot újabb eljárásra és 
újabb határozat meghozatalára utasító végzés oldja fel. 
Nem érvényesül a kötöttség a perrendtartás eloírásaiból kitunoen, az 
a) ítélet vonatkozásában 
- a Pp. 109. §-ának (4) bekezdése esetében. Az igazolási kérelem folytán tartott tárgyalás eredményéhez 
képest ugyanis az elmulasztott tárgyaláson hozott ítélet egészben vagy részben hatályon kívül helyezheto; 
- a Pp. 213. §-ának (2) bekezdése szerint, mivel a részítélet a késobb hozott ítélettel, a beszámítási kifogásra 
illetoleg a viszontkeresetre vonatkozó tárgyalás eredményéhez képest hatályon kívül helyezheto vagy 
megfeleloen módosítható; 
- a Pp. 224-225. §-aiban írtakra figyelemmel, amikor az ítélet kiegészítésére vagy kijavítására kerül sor; 
- a Pp. 284. §-ának (2) bekezdése alapján a házassági perben, ha a felperes az ítélet jogerore emelkedése 
elott a keresetétol eláll, mikor is az ítéletet hatályon kívül kell helyezni; 
- a Pp. 289. §-ában rögzített esetben, azaz ha valamelyik fél halála a házassági bontóperben hozott ítélet 
jogerore emelkedése elott következett be. Ilyenkor ugyanis a bíróságnak az ítélet hatályon kívül helyezése 
mellett, a per megszüntetésérol kell rendelkeznie. 
b) a végzések tekintetében 
- ha az igazolási kérelem sikeres [Pp. 109. § (4)], valamint 
- a pervezetésre vonatkozó, 
- az egyoldalú kérelmet, illetve 
- határidohöz kötött perbeli cselekményt elutasító, és 
- a pénzbírságot megállapító határozat esetén. 
Azok a végzések esnek a pervezetés körébe, amelyek az eljárás menetét hivatottak biztosítani (így: a 
hiánypótlásra felhívó, a tárgyalás kituzésérol rendelkezo, az ügyek egyesítését, elkülönítését kimondó, a 
tárgyalás felfüggesztésérol, félbeszakadásáról szóló stb. végzés), vagy a bizonyítás felvételével kapcsolatosak. 
Az egyoldalú kérelmet elutasító végzés megváltoztatásának tipikus esete, amikor a bíróság a korábban már 
elutasított költségmentesség iránti kérelemnek ad helyt. 
A határidohöz kötött perbeli cselekményt elutasító végzések körébe esik az igazolási kérelmet, ellentmondást, 
fellebbezést elkésettség miatt elutasító végzés. Az ilyen határozatok saját hatáskörben való megváltoztatására 
azonban a gyakorlatban nemigen kerül sor. 
A Pp. 227. §-ának (3) bekezdése értelmében a bíróság a pénzbírságot megállapító végzését fontos okból 
megváltoztathatja. A gyakorlatban ez a lehetoség a bírság elengedésében nyilvánul meg, mégpedig attól 
függoen, hogy azt kivel szemben és milyen magatartás miatt kellett alkalmazni. Ekként tipikus, hogy a bíróság 
a szakérto késedelme vagy a tanú távolmaradása miatt kirótt bírságot lényegében bármilyen indokkal 
alátámasztott kimentés esetén elengedi, a féllel, illetve a képviselovel szemben ugyanakkor szigorúbban jár el. 
Érzékelheto az is, hogy a fél vagy a képviselo magatartása miatt hozott e tárgyú határozat ellen eloterjesztett 
fellebbezésbol származó döntési jogosultságot az elsofokú bíróságok szívesen engedik át a másodfokú 
bíróságnak. 
A törvény felhatalmazása alapján a bíróság a végzések visszavonásáról, módosításáról - a határidohöz kötött 
perbeli cselekményt elutasító végzést ide nem értve - a jogero beállta után is dönthet. Ilyenkor tehát 
amennyiben az adott végzés ellen fellebbezésnek van helye, annak - a felterjesztés mellozésével - maga is 
eleget tehet. Ha a bíróság a megváltoztatás lehetoségével nem kíván élni, úgy errol - a kialakult gyakorlat 
szerint - alakszeru elutasító határozatot nem hoz, hanem a fellebbezést a per irataival együtt a másodfokú 
bírósághoz terjeszti fel. 
Ezt az eljárást kell követni akkor is, ha a perorvoslati kérelem alapján a bíróság csak részben változtatta meg 
a támadott határozatát. 
BH2001. 481. I. A "perfeljegyzés" tárgyában hozott határozatához a bíróság kötve van, azt saját 
hatáskörében nem változtathatja meg [Pp. 227. §, 237. § (1) bek.]. 
BH1999. 318. A gazdasági társaságokról szóló új törvénynek a gazdasági társaság tagja kizárására 
vonatkozó rendelkezéseit a törvény hatálybalépése elott a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságok 
esetében csak akkor lehet alkalmazni, ha a cégjegyzékben vezetett adataik elso változása folytán a társasági 
szerzodésüket (alapító okiratukat, alapszabályukat) módosították. Addig a tag kizárására az 1988. évi VI. 



törvény rendelkezései az irányadók [1997. évi CXLIV. tv. 49. § (1) és (3) bek., 298. § (1) bek., 299. § (2) bek., 
Pp. 22. § (1) bek., 227. § (1)-(2) bek.]. 
BH1997. 496. Ha a felülvizsgálati kérelmet a bíróság azért utasítja el, mert a kérelemmel élo fél az eloírt 
határidoben az elrendelt hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, utóbb azonban a fél bizonyítja, hogy a 
határido utolsó napján ajánlott küldeményként a hiánypótlást tartalmazó beadványát postára adta, a bíróság 
a kérelmet elutasító határozatát megváltoztathatja [Pp. 105. § (4) bek., 227. § (2) bek., 275/B. §]. 
BH1996. 334. Váltóügyekben az ún. bírói határidoket - a követelés privilegizált jellege folytán - úgy kell 
megállapítani, hogy azok ne lépjék túl a fél részérol az intézkedés megtételéhez szükséges idotartamot. A 
bíróság az általa megállapított határidot csak egyszer hosszabbítja meg [Pp. 103. § (3) bek., 104. § (1) bek., 
124. § (3) bek., 227. § (2) bek.]. 
BH1994. 597. II. Kihirdetett határozatától a bíróság nem térhet el, a határozat kijavítását azonban végzéssel, 
hivatalból bármikor elrendelheti [Pp. 224. § (2) bek., 227. § (1) bek.]. 
BH1989. 117. Gazdasági munkaközösség a tevékenységét nem szüneteltetheti ennek cégjegyzékbe való 
bejegyzését nem kérheti. Lényeges eljárási szabályt sért viszont a cégbíróság, ha az ilyen kérelmen 
túlterjeszkedve - és a jogszabályban eloírt eljárás lefolytatását megelozve - a cég megszunését állapítva meg, 
azt a cégjegyzékbol törli [Ptk 573. § (3) bek., 574. § (4) bek., 1985. évi 16. sz. tvr. 7. § (4) bek., 6/1985. (XI. 
6.) IM sz. r. 24. §, Pp 215. §, 227. § (1) bek.]. 
BH1985. 27. A közjegyzo az ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzéséhez kötve van, attól eltéro tartalommal 
a hagyatékátadás teljes hatályúvá válását sem állapíthatja meg, még akkor sem, ha a polgári perben a felek 
egyezoen úgy nyilatkoztak, hogy attól eltéroen kívánnak a hagyaték sorsáról rendelkezni [6/1958. (VII. 4.) IM 
sz. r. 60. § (3) bek., 89. § (1) bek., Pp. 227. §]. 
BH1983. 452. A közjegyzo a tárgyaláson meghozott hagyatékátadó végzéséhez annak kihirdetésétol - ha 
pedig kihirdetve nem volt, annak közlésétol - kezdve kötve van. A hagyatékátadó végzés jogerore emelkedése 
elott eloterjesztett beadvány fellebbezésnek minosül [6/1958. (VII. 4.) IM sz. r. 89. § (1) bek., Pp 227. §]. 
BH1979. 18. III. A bíróság a saját határozatához abban a perben, amelyben azt hozta, kötve van [Pp. 227. § 
(1) bek.]. 
BH1978. 528. A bíróság a saját határozatához abban a perben, amelyben azt hozta, kötve van; ezért az ítélete 
kihirdetése után a már berekesztett tárgyalást újból a felek kérelmére sem nyithatja meg, a felek perbeli 
egyezségének megkötésében nem muködhet közre és nem határozhat az egyezség jóváhagyásáról [Pp. 227. § 
(1) bek., 148. § (2) bek.]. 

228. § (1) Az a határozat, amely fellebbezéssel nem támadható meg, kihirdetésével (218. §) emelkedik jogerore; 
azok a határidok azonban, amelyeket a határozat jogerore emelkedésétol kell számítani, a határozatnak a féllel történt 
közlésétol (219. §) kezdodnek. 

(2) A jogi képviselovel eljáró felek legkésobb az elso fokú ítélet meghozatalát megelozo tárgyalás berekesztéséig 
benyújtott közös nyilatkozatban a fellebbezési jogukról elozetesen lemondhatnak. A lemondó nyilatkozat nem 
vonható vissza. A fellebbezési jogról történo elozetes lemondás esetében az ítélet a közlésével jogerore emelkedik. A 
lemondás nem hatályos, ha a bíróság az elso fokú eljárás szabályait olyan súlyosan megsértette, amelynek 
következtében a 252. § (1) bekezdése alkalmazásának lenne helye. A lemondás hatálytalanságára alapított 
fellebbezésben foglalt kérelemre a másodfokú bíróság az ítélet végrehajtását felfüggesztheti. 

(3) Ha a határozat ellen fellebbezésnek helye van és a felek a (2) bekezdésben meghatározott lehetoséggel nem 
éltek, de fellebbezést az erre jogosultak egyike sem nyújtott be, a határozat a fellebbezési határido leteltét követo 
naptól kezdve jogeros. Ha a fellebbezésrol lemondtak, a határozat akkor emelkedik jogerore, amikor a lemondást a 
bíróságnál bejelentették. A lemondás csak akkor hatályos, ha azt a határozat kihirdetése után valamennyi fél 
bejelenti. A lemondást visszavonni nem lehet. A határozat az utolsó bejelentésnek a bírósághoz érkezését követo 
nappal válik jogerossé. 

(4) A határozat jogerore emelkedésére a kello idoben benyújtott fellebbezésnek, illetoleg csatlakozó 
fellebbezésnek halasztó hatálya van; az egyik pertárs fellebbezésének (csatlakozó fellebbezésének) a hatálya a többi 
pertársra csak az 51. § a) pontja esetében terjed ki. Ha azonban a fellebbezésre jogosult a határozatnak csak valamely 
része vagy valamely rendelkezése ellen él fellebbezéssel (csatlakozó fellebbezéssel), a határozatnak a fellebbezéssel 
(csatlakozó fellebbezéssel) nem érintett része (rendelkezése) jogerore emelkedik. Jogerore emelkedik a határozatnak 
az a része is, amely ellen fellebbezésnek (csatlakozó fellebbezésnek) helye nincs. 

A jogero, a bíróságnak az általa hozott határozathoz való kötöttségén túlmutató fogalom, amely alaki 
értelemben azt jelenti, hogy az adott döntés fellebbezéssel nem támadható. 
Ekként alakilag jogeros az a határozat: 
- amely ellen nincs helye fellebbezésnek (lásd a Pp. 233. §-ához fuzött magyarázatot), 



- amely fellebbezéssel sérelmezheto, de az erre jogosultak a törvényes határido alatt a fellebbezési jogukkal 
nem éltek, vagy fellebbezésüket visszavonták, illetve e jogukról lemondtak, 
Ha a bíróság határozata mulasztáson alapult, a fél - a döntés jogerore emelkedésétol függetlenül - igazolási 
kérelemmel élhet. 
E szabály alól a Pp. 288. §-ának (2) bekezdésével összefüggésben a Pp. 290. §-ának (6) bekezdése jelent 
kivételt, miszerint a házassági perben hozott ítélet csak az igazolási kérelem eloterjesztésére nyitva álló 15 
napos határido elteltével emelkedik jogerore. 
A jogeros határozattal szemben - a perrendtartásban megjelölt esetekben - perújítás és felülvizsgálati kérelem 
is eloterjesztheto, sot e rendkívüli perorvoslatoknak a határozat jogerore emelkedése egyben feltétele is. 
A jogero tehát csak a rendes perorvoslatnak gátja, nevezetesen a fellebbezésnek és az ellentmondás 
eloterjesztésének. 
A jogerohöz fuzodo joghatások miatt dönto jelentosége van annak, hogy a határozat mikor emelkedik 
jogerore. E körben az alábbi esetcsoportokat különböztethetjük meg: 
a) A fellebbezéssel nem érintheto határozatok a közléssel emelkednek jogerore. 
- A kihirdetett határozatok esetében ez a nap a kihirdetés napja (lásd bovebben a Pp. 218. §-ához fuzött 
magyarázatot). 
- Kihirdetés hiányában pedig az a nap, amelyen a határozat kézbesítése szabályszeruen megtörtént. (lásd 
bovebben a Pp. 219. §-ához fuzött magyarázatot). 
Ugyanakkor azok a határidok, amelyeket a határozat jogerore emelkedésétol kell számítani, a kihirdetett és 
fellebbezéssel nem támadható határozatok esetében is csak akkor kezdodnek, amikor a határozat közlésére 
szabályszeruen sor került. Ekként a másodfokú bíróság által elbírált ítélet ellen, a perújítás benyújtására 
nyitva álló határido, a másodfokú határozat kézbesítésével veszi kezdetét. Ennek megfeleloen szabályozza a 
Pp. 272. §-ának (1) bekezdése a felülvizsgálati kérelem eloterjesztésének határidejét is. 
b) Ha a határozat ellen van helye fellebbezésnek 
- de ezzel egyik jogosult sem élt, a határozat a fellebbezési határido leteltét követo naptól jogeros. 
- Ez a számítás az irányadó akkor is, ha a Pp. 237. §-a, illetve Pp. 240. §-ának (1) bekezdése szerint eljárva 
az elso- vagy a másodfokú bíróság a fellebbezést hivatalból elutasította. 
- A fellebbezés visszavonása esetén - ha a fellebbezési határido már mindenkivel szemben lejárt - a határozat 
a fellebbezés visszavonására vonatkozó bejelentésnek a bírósághoz beérkezése napján emelkedik jogerore. Ha 
viszont a fellebbezési határido az érdekeltekkel szemben még nem járt le, a határozat azon a napon emelkedik 
jogerore, amikor a fellebbezési határido mindenkivel szemben lejárt (PK 194. számú állásfoglalás). 
- A fellebbezés jogáról az arra jogosultak le is mondhatnak. A lemondás a fellebbezési jogosultságot 
megszünteti és hatására a határozat jogerore emelkedik. 
A lemondás eredményeként a jogero azon a napon következik be, amelyen valamennyi fellebbezésre jogosult 
lemondó nyilatkozata a bírósághoz beérkezik. Ha a lemondást az érintettek nem együttesen jelentik be, a 
jogero az utolsó bejelentés megérkezésének idopontjában áll be. 
A lemondásról a fél szóban és írásban egyaránt nyilatkozhat, mégpedig - a kézbesítéstol függetlenül - 
legkorábban, a határozat kihirdetése után. Ez a lehetosége mindaddig fennáll, amíg fellebbezést nem terjeszt 
elo. Ezt követoen ugyanis értelemszeruen, már csak a fellebbezés visszavonásának van helye. 
A lemondást visszavonni nem lehet. Ha tehát a fellebbezési jogáról lemondó fél utóbb mégis fellebbezést nyújt 
be, a perorvoslati kérelmét a Pp. 237. §-ára alapítottan el kell utasítani. A joglemondás kiterjeszto 
értelmezésének tilalmából is következoen annak azonban nincs akadálya, hogy az egyéb törvényi feltételek 
megléte esetén utóbb csatlakozó fellebbezéssel éljen. 
A fél az ítélet elleni, az ügy érdemi részére vonatkozó fellebbezési jogáról akkor is lemondhat, ha ot a perben 
pártfogó ügyvéd képviselte. A pártfogó ügyvédet ugyan önálló fellebbezési jog illeti meg a perköltség 
tekintetében, ez azonban nem járhat azzal a jogkövetkezménnyel, hogy a félnek a per fotárgya (érdemi része) 
tekintetében fennálló rendelkezési jogát korlátozhassa (BH1971. 6816.). 
A gondokság alá helyezési perben az alperes perbeli cselekvoképességgel rendelkezik abban az esetben is, ha 
a bíróság részére ügygondnokot rendelt. Ezért az ítéletet kézbesítés útján az alperessel is közölni kell. A 
fellebbezésrol lemondás az alperes nyilatkozata nélkül nem hatályos (BH1970. 6307.). 
A Pp. 290. §-ának (5) bekezdésébol következoen a házasság érvénytelenítése iránti perben - az ügyész 
fellebbezési jogára tekintettel - a felek lemondásához az ügyész lemondása is szükséges. 
Az 1999. évi XC. törvény a 2000. január 1. napja után indult ügyekben új jogintézményt vezetett be: a 
fellebbezési jogról való együttes és elozetes lemondást. Elozetes lemondás esetén az elso fokú ítélet a közléssel 
emelkedik jogerore. Így: ha a tárgyaláson valamennyi fél jelen van, az ítélet annak kihirdetésével, ha pedig 
valamelyikük távol van, az ítélet részére történt kézbesítéstol számított tizenötödik napon jogeros. Ilyen 



elozetes lemondó jognyilatkozat megtételére a törvény értelmében azonban csak a jogi képviselovel eljáró 
felek, és együttesen jogosultak. Bármelyik feltétel hiánya kizárja az elozetes lemondáshoz fuzodo 
jogkövetkezmények alkalmazását. A lemondás elozetes jellegébol következik az a szabály, hogy az együttes 
nyilatkozatot a feleknek legkésobb az elso fokú ítélet meghozatalát megelozo tárgyalás berekesztéséig kell 
megtenniük. Az együttesség követelménye e rendelkezés alkalmazása körében nem azt jelenti, hogy a jogi 
képviseloknek ugyanakkor lehet csak az elozetes lemondást bejelenteni, hanem azt, hogy az ítélethozatalt 
megelozo tárgyalás berekesztéséig kell, hogy a bíróság rendelkezésére álljon valamennyi fél jogi 
képviselojének e tárgyú nyilatkozata. E végso határido elott tehát a jogi képviselok bármikor, és bármilyen 
formában (írásban vagy a tárgyaláson szóban; közösen vagy külön-külön) kinyilváníthatják e szándékukat. 
Az elozetes lemondást tartalmazó jognyilatkozat sem vonható vissza. Szemben azonban az ítélet kihirdetését 
követo lemondással, annak abszolút hatálya alól a törvény az elozetes lemondás esetében kivételt tesz. Ha 
ugyanis az ítélet meghozatalában a törvény értelmében kizárt bíró vett rész, vagy ha a bíróság nem volt 
szabályszeruen megalakítva [Pp. 252. § (1)], e tények az elozetes lemondást hatálytalanná teszik: azaz a fél az 
ítélet ellen e nevesített okok valamelyikére hivatkozással fellebbezéssel élhet. Más ok azonban az elozetes 
lemondás hatályosságát nem érinti. Ezért ha a fél a fellebbezését más lényeges eljárási szabálysértésre 
alapítja, a bíróságnak azt, mint a törvény által kizártat, hivatalból el kell utasítania. 
Ha a fellebbezés, illetve csatlakozó fellebbezés nem irányul a határozat egészére, a meg nem támadott rész, 
rendelkezés jogerore emelkedik (részjogero). 
- A közös tulajdon megszüntetése iránti perben a Legfelsobb Bíróság PK 10. számú állásfoglalása értelmében 
a fellebbezési bíróság csak akkor nem bírálhatja felül az elsofokú bíróság ítéletének érdemi rendelkezését, ha 
a fellebbezéssel kizárólag a perköltség kérdésében éltek [PK 10. számú állásfoglalás IV. e) pont]. Ez abból 
következik - az indokolás szerint -, hogy az érdemi döntés tárgya mindig a közösségnek az érdekek sérelme 
nélküli megszüntetése. Az pedig, hogy ez egyáltalán lehetséges-e, s ha igen mi annak a legmegfelelobb módja, 
annyira egységes kérdés, hogy részbeni eldöntésre alkalmatlan, tehát a részdöntések egymástól elszakítva 
jogerore sem emelkedhetnek. 
- A házastársi vagyonközösség megszüntetése iránti perben a vagyonmérleg összes tételeit egységes egészként 
kell elbírálni, így az egyes tételekre a részjogero nem áll be (BH1966. 5005.). 
A részleges jogero elenyészik, ha a másodfokú bíróság a Pp. 251. §-ának (1) bekezdése vagy a Pp. 252. §-
ának (1), illetve (2) bekezdése szerint eljárva az elsofokú bíróság határozatát hatályon kívül helyezi. 
A jogero megállapításáról a másodfokú eljárás során a fellebbviteli bíróságnak [Pp. 256. § (2)], minden más 
esetben az elsofokú bíróságnak kell rendelkeznie. 
BH2001. 302. Ha az elsofokú bíróság ítéletének a munkaviszony jogellenes megszüntetését megállapító 
rendelkezése jogerore emelkedett, az ezt követo idore eloterjesztett, elmaradt munkabérre irányuló igényt a 
másodfokú bíróságnak el kell utasítania [Pp. 228. § (3) bek., Mt. 100. § (5) bek.]. 
BH2000. 548. Az a körülmény, hogy a fellebbezést elkésetten benyújtó fél igazolással élt, önmagában nem 
érinti a jogeros határozat végrehajthatóságát, mert az igazolási kérelemnek nincs halasztó hatálya [Pp. 108. 
§, 228. § (2) és (3) bek.]. 
BH1999. 205. A bíróság határozatában megszabott teljesítési határido lejártától esedékes késedelmi kamatot 
a hitelezo kérelmére akkor is fel kell tüntetni a végrehajtási lapon, ha errol az ítélet nem rendelkezett [Ptk. 
301. § (1) bek., Pp. 217. § (5) bek., 219. § (1) bek., 228. § (2)-(3) bek., PK 226. sz.]. 
BH1998. 32. Nem élhet a felülvizsgálati kérelem jogával az a fél, akivel szemben az elsofokú bíróság ítélete 
jogerore emelkedett [Pp. 228. § (3) bek., 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1997. 130. A másodfokú eljárás során visszavont fellebbezési kérelemmel érintett igény tárgyában 
felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 247. § (1) bek. b) pont, 228. § (2) bek., 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) 
bek. a) pont]. 
BH1997. 120. III. Az elsofokú ítéletnek fellebbezéssel nem támadott rendelkezése ellen felülvizsgálati 
kérelemnek nincs helye [Pp. 228. § (3) bek., 271. § (1) bek. a) pont]. 
BH1995. 166. Nincs helye felülvizsgálatnak a fellebbezés hivatalból való elutasítása folytán elsofokon 
jogerore emelkedett egyezséget jóváhagyó végzés ellen [Pp. 3. § (1) bek., 148. § (2) bek., 228. § (2) bek., 237. 
§, 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1994. 100. I. A fellebbezési jogról való lemondás hatályosulásának feltételei [Pp. 148. § (3) bek., 228. § 
(2) bek.]. 
BH1994. 38. Kizárt a felülvizsgálat az elsofokú ítéletnek az elsofokon jogerore emelkedett rendelkezése ellen 
[Pp. 228. § (3) bek., 271. § a) pont]. 



BH1992. 275. Végrehajtási lap a jogeros határozat rendelkezo részében foglaltak alapján állítható ki, 
illetoleg végrehajtás ennek alapján foganatosítható [Pp. 218. § (2) bek., 228. § (1) bek., 1979. évi 18. tvr. 12. 
§ (2) bek., 43. § (2)-(3) bek.]. 
BH1989. 379. A fegyelmi határozattal elbocsátott dolgozót a határozat jogerore emelkedéséig elhelyezkedési 
kötelezettség nem terheli. Ha a fegyelmi határozatot a munkaügyi vitát eldönto szerv hatályon kívül helyezte, 
a dolgozó visszatartott átlagkeresetét - a jogszabályban foglaltak szerint - ki kell fizetni [1967. évi II. törvény 
56. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 76. §, 78. § (3) bek., Pp. 228. § (1) bek., MK. 66. sz.]. 
BH1989. 79. A vállalati gazdasági munkaközösség (vgmk) létrejöttét engedélyezo gazdálkodó szervezet - 
külön meghatalmazás nélkül - nem járhat el a vgmk nevében, és a cégbíróság döntése ellen sincs fellebbezési 
jogosultsága [1985. évi 16. sz. tvr. 14. §.-a, Pp. 67. §., 228. §, 233. §., 105/1952. (XII. 28.) MT sz. r. 13. §. (3) 
bek., 28/1981. (IX. 9.) MT sz. r. 10. §. (1) bek.]. 
BH1987. 139. A perújítási határidot a jogeros határozatnak a féllel történt közlésétol kell számítani. [Pp. 
219. §, 228. § (1) bek., 261. § (3) bek., 390. §]. 
BH1983. 423. A fegyelmi határozattal elbocsátott dolgozót a határozat jogerore emelkedéséig nem terheli 
elhelyezkedési kötelezettség. Ha a határozat hatályon kívül helyezése érdekében munkaügyi vita indult, abban 
a munkaügyi bíróság is eljárt, és az eljárás eredményeként nem került sor a határozat hatályon kívül 
helyezésére, a határozat a munkaügyi bíróság ítéletének kihirdetése napjával emelkedik jogerore. A fegyelmi 
határozat hatályon kívül helyezése esetén a dolgozót a teljes visszatartott átlagkeresete megilleti [48/1979. 
(XII. 1.) MT rendelet 73. § (2) bek., 78. § (3) bek., Pp. 228. § (1) bek., MK 66. sz.]. 
BH1982. 393. II. Fellebbezési határido elmulasztásának igazolására nem fogadható el az, hogy a felek 
idoközben egyezkedtek [Pp. 228. § (2) bek., 234. § (1) bek., 237. §, 388. (1) bek.]. 
BH1979. 259. Fellebbezéssel meg nem támadható határozat esetén azok a határidok, amelyeket a határozat 
jogerore emelkedésétol kell számítani, a határozatnak a féllel történt közlésétol kezdodnek. A Legfelsobb 
Bíróság ettol az idoponttól számított egy éven belül benyújtott törvényességi óvás folytán hozhat olyan 
határozatot, amelynek hatálya a felekre kiterjed. A Legfelsobb Bíróság hivatalból vizsgálja, hogy a 
határozatának hatálya kiterjed-e a felekre és ennek megfeleloen rendelkezik, erre vonatkozó állásfoglalása az 
ügyben eljáró bíróságra is kötelezo [Pp. 218., 219., 228. §, 273. § (1) bek., 274. §]. 
BH1979. 131. A fegyelmi úton elbocsátott dolgozót a fegyelmi határozat jogerore emelkedése után 
elhelyezkedési kötelezettség terheli. A jogerore emelkedett fegyelmi határozatnak utóbb történt hatályon kívül 
helyezése vagy megváltoztatása esetén a dolgozó a határozat jogerore emelkedését követo idore nem 
követelheti az átlagkeresetnek megtérítését, ha a máshol történo elhelyezkedést meg sem kísérelte [34/1967. 
(X. 8.) Korm. rendelet 92. § (2) bek., 94. § (1) bek., Pp. 228. § (1) bek., Mk 15., 66. sz.]. 
BH1979. 45. II. A perújítási kérelem eloterjesztésére megszabott határido a jogeros határozatnak a féllel 
történt közlésével veszi kezdetét [Pp. 219. §, 228. § (1) bek., 261. § (1) bek., 265. § ]. 
BH1978. 178. I. Ha a dolgozó elbocsátását kimondó fegyelmi határozat a munkaügyi bíróság ítélete folytán 
emelkedett jogerore és vált végrehajthatóvá, a munkaviszony megszunésének idopontja az a nap, amelyen a 
bíróság az ítéletét kihirdette [34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 94. § (1) bek., Pp. 228. § (1) bek.]. 
BH1978. 99. A munkaügyi bíróságnak az egyezséget jóváhagyó végzése ellen is fellebbezésnek van helye, ha 
azt a bíróság a Pp. 358. §-a (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában megjelölt perben hozta [Pp. 228. § (2) 
bek., 233. § (1) bek., 349. § (1) bek., 358. § (1) bek., MKT 1/1973. sz.]. 
BH1977. 552. IV. A fellebbezési jogról történt lemondás esetén a fellebbezést ebbol az okból el kell utasítani 
(Pp. 228. §). 
BH1977. 170. Az elbocsátást kimondó fegyelmi határozat jogerore emelkedéséig a dolgozót elhelyezkedési 
kötelezettség nem terheli. A határozat hatályon kívül helyezése vagy végrehajtásának felfüggesztése esetén a 
vállalat köteles az ezt elrendelo határozat jogerore emelkedése idopontjáig számított átlagkereset teljes 
összegét a dolgozónak kifizetni (34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet, 92., 94. §, Pp. 228. §, MK 66. sz.). 

229. § (1) A keresettel érvényesített jog tárgyában hozott ítélet jogereje kizárja, hogy ugyanabból a tényalapból 
származó ugyanazon jog iránt ugyanazok a felek - ideértve azok jogutódait is - egymás ellen új keresetet 
indíthassanak, vagy az ítéletben már elbírált jogot egymással szemben egyébként vitássá tehessék (anyagi jogero). 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit abban az esetben is alkalmazni kell, ha a perben nem a fél, hanem az érdekében 
eljáró ügyész, illetoleg a külön jogszabállyal erre feljogosított szervezet keresete alapján hozott a bíróság ítéletet, 
feltéve, hogy a fél részére az ítéletet szabályszeruen kézbesítették, és az a 228. § értelmében vele szemben is jogerore 
emelkedett. 

PK 196. szám 



Ha a bíróság nem értesítette az érdekeltet, aki helyett az ügyész vagy más 
állami szerv pert indított, részére azonban az elso fokú ítéletet szabályszeruen 
kézbesítette, az érdekelt ezt az ítéletet fellebbezéssel támadhatja meg. Ilyen 
esetben a fellebbezési bíróság az elso fokú ítéletet a Pp. 252. §-ának (2) 
bekezdése alapján hatályon kívül helyezheti. 

Ha az érdekelt a perrol a másodfokú ítélet meghozatala után szerez 
tudomást, az anyagi jogero reá nem terjed ki. 

(3) Az ítélet anyagi jogereje kiterjed - a beszámítás erejéig - az ítéletben beszámított ellenkövetelésre is. 
A perrendtartás 229. §-ából következoen az anyagi jogero, az alaki jogerohöz fuzodo joghatásként azt jelenti, 
hogy a bíróság a perbe vitt igények tekintetében a határozatával érintett körben a felek jogait és 
kötelezettségeit végérvényesen rendezte, mely ekként ítélt dologgá vált. 
- Az ilyen döntés a felekre, bíróságokra és más hatóságokra egyaránt irányadó. A felek azt többé vitássá nem 
tehetik, a bíróságok és más hatóságok pedig késobbi határozataik során kötelesek azt alapul venni. 
- Az elbírált jog iránt újabb per indítására nincs lehetoség. 
A jogero hatása az is, hogy a marasztalást tartalmazó határozat végrehajthatóvá válik. 
A fenti joghatások a törvény szóhasználata ellenére nemcsak az ítélethez fuzodnek, de a bírósági és fizetési 
meghagyáshoz, valamint az egyezséget jóváhagyó végzéshez is. A per megszunése vagy megszüntetése 
azonban nem eredményez ítélt dolgot (BH1977. 247.). 
A bíróságnak az igény jogerosen elbírált voltát - azaz az ítélt dolog jellegét (a res judicatát) - hivatalból kell 
figyelembe vennie. Ha ez megállapítható, a Pp. 130. §-ának (1) bekezdés d) pontját alkalmazva a 
keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítania. Amennyiben a per során válik megállapíthatóvá, 
hogy annak a tárgyában már jogeros ítéletet hoztak, nem a kereset elutasításának, hanem a per 
megszüntetésének van helye (BH1987. 25.). 
A cégbírósági eljárásban hozott határozat alapján ítélt dolog fennállása nem állapítható meg. (BH1993. 
512.). 
Res judicatára - a Pp. 260. §-ának (1) bekezdés c) pontja értelmében - perújítás is alapítható, s az 
természetesen sérelmezheto fellebbezésben és felülvizsgálati kérelemben is. 
A jogero csak az adott határozattal érintett tárgyi és személyi körben áll be. 
Ha a felperes keresetét leszállítja s jogfenntartással nem él, a jogeros ítélet meghozatala után ugyanabból a 
tényalapból származó ugyanazon jog iránt a leszállított keresetet meghaladó követelését a korábban 
perbevont alperessel szemben nem érvényesítheti (BH1981. 363.). 
A) Tárgyi értelemben a jogero ítélt dolgot csak akkor eredményez, ha a már elbírált és az érvényesíteni kívánt 
igény jogi és ténybeli alapja azonos. 
Nyilvánvaló a jogazonosság akkor, amikor a bíróság egy megállapításra irányuló kereset alapján hozott 
ítéletet vagy egy közbenso ítéletet követoen dönt, az azokból származó marasztalásról. Más esetekben a 
jogazonosság megállapítása körültekintobb vizsgálatot igényel. 
Így például: 
- A felperes mint tulajdonostárs és az alperes mint bérlo között folyt elso perben a bíróság rendezte a veranda 
használatának kérdését. Késobb az alperes is tulajdonostársa lett az ingatlannak és amikor ilyen minoségben 
kérte a veranda használatának az újbóli rendezését, a pert a bíróságok ítélet dolog címén megszüntették. A 
Legfelsobb Bíróság a határozatában kifejtette, hogy az érvényesített jog nem azonos a korábbi perben elbírált 
jogkérdéssel. Ott ugyanis lényegében a birtokháborítás kérdése merült fel a bérlo és az egyik társtulajdonos 
között, míg az újabb perben a közös tulajdonná vált ingatlan használatának kérdésében van vita a 
tulajdonostársak között, amelyet a PK 8. számú állásfoglalásban foglaltak szerint kell elbírálni (Legfelsobb 
Bíróság P. törv. 20 519/1973. számú határozat). 
- A közös tulajdonnak árverés útján történo megszüntetését elrendelo ítélet jogerore emelkedése nem zárja ki, 
hogy bármelyik tulajdonos a közös tulajdonnak más módon történo megszüntetése iránt újabb pert indítson, 
ha az árverés sikertelen maradt (BH1971. 6842.). 
- A hibás teljesítés alapján érvényesített szavatossági igény tárgyában hozott ítélet anyagi jogereje nem zárja 
ki, hogy utóbb a jogosult a hibás teljesítésbol eredo kártérítési követelését külön perben érvényesítse 
(BH1995. 638.). 



- Ha a dolgozó az üzemi baleset folytán olyan sérülést szenvedett, amelynek következményei elhárításához 
gépkocsi szükséges, a gépkocsi vételára címén támasztott kártérítési igény elbírálása szempontjából nem 
jelent ítélt dolgot, ha a dolgozó részére korábbi perben nem vagyoni kárpótlást ítéltek meg és ennek 
megállapításánál figyelemmel voltak arra, hogy a kárpótlás összegébol a dolgozó életlehetoségeinek 
jobbítása érdekében - gépkocsit vásárolhat magának (BH1991. 48.). 
Az anyagi jogero másik tárgyi feltétele a tényalap azonossága. Az ítélet jogereje nem terjed ki a meghozatalát 
követoen bekövetkezett tényekre, tehát ezekre hivatkozva az ítélettel korábban már érintett jogviszony újabb 
rendezését lehet kérni. 
Így például: 
- A lakás elhagyására alapított perben hozott elutasító ítélet jogereje nem zárja ki, hogy utóbb a felperes a 
lakás elhagyására alapított újabb pert indítson. Az újabb perben a korábbi ítélet jogerore emelkedése után 
bekövetkezett tényeknek van jelentoségük (BH1971. 6668.). 
- A házastársi haszonélvezeti jog újabb korlátozása iránti igény érvényesítését az anyagi jogero nem zárja ki, 
ha az alapul szolgáló körülmények utóbb megváltoztak (BH1994. 364.). 
- A nyugdíjjogosultság, illetoleg a szolgálati ido megállapítása iránt folyamatban volt perben hozott jogeros 
ítéletnek azt a megállapítását, hogy a keresetben beszámítani kért valamely idotartamot nem lehet szolgálati 
idoként figyelembe venni, az újabb igénybejelentés alapján indult késobbi perben nem lehet ítélet dolognak 
tekinteni (BH1981. 343.). 
- A tulajdonostársak között a birtoklás és használat módjának ítéleti rendezése nem akadálya annak, hogy e 
tárgyban bármelyik tulajdonostárs az újabb rendezést kérje, feltéve, hogy a korábbi szabályozásnál 
figyelembe vett körülmények utóbb olyan lényegesen megváltoztak, hogy az eredetileg helyesnek mutatkozó 
elrendezés az okszeru gazdálkodás követelményeit vagy az egyik fél jogos, illetve a dologhoz fuzodo törvényes 
érdekét már sérti. Ítélt dologról ugyanis ilyenkor a tényalap azonosságának hiányában nem lehet szó (PK 8. 
számú állásfoglalás, indokolás). 
- A jövoben lejáró szolgáltatásokról rendelkezo ítéletek esetében is a tények változásai indokolják a Pp. 230. 
§-a szerinti és a szolgáltatás mennyiségének vagy idotartamának megváltoztatására irányuló kereset 
eloterjesztésének lehetoségét, mint ahogy a Csjt. 76. §-a értelmében ezért van lehetoség a gyermekelhelyezés 
megváltoztatására is. 
B) Az ítélet alanyi terjedelme arra ad választ, hogy milyen személyi körre terjed ki az ítélet jogereje. 
- A perrendtartás e tekintetben a jogero határát a feleknél, illetve jogutódaiknál vonja meg. Nem különböztet 
azonban aszerint, hogy a jogutódlás szerzodésen vagy törvényi rendelkezésen alapult-e, az tehát az eredettol 
függetlenül minden jogutódra kiterjed. Ha tehát a bíróság a bérlot a lakás korábbi tulajdonosa által indított 
perben a lakás kiürítésére kötelezte, az ítélet hatálya kiterjed a tulajdonos jogutódára is. A jogutód tehát 
ugyanabból a tényalapból ugyanazon jog iránt pert nem indíthat. A lakás új tulajdonosa a korábbi tulajdonos 
javára szóló ítélet alapján a végrehajtási eljárásban kérheti a jogutódlás megállapítását és ennek alapján a 
lakáskiürítés végrehajtását (BH1975. 78.). 
- A jogero kiterjed arra a személyre is, aki helyett az ügyész vagy más állami szerv indított pert. 
Ha a bíróság nem értesítette az érdekeltet, aki helyett az ügyész vagy más állami szerv pert indított, részére 
azonban az elso fokú ítéletet szabályszeruen kézbesítette, az érdekelt ezt az ítéletet fellebbezéssel támadhatja 
meg. Ilyen esetben a fellebbezési bíróság az elso fokú ítéletet a Pp. 252. §-ának (2) bekezdése alapján 
hatályon kívül helyezheti. Ha az érdeket a perrol a másodfokú ítélet meghozatala után szerez tudomást, az 
anyagi jogero rá nem terjed ki (PK 196. számú állásfoglalás). 
- Az igényperben hozott határozat jogereje az igénylo felperes és a perben nem állott adós közötti 
jogviszonyra nem terjed ki. Ok a jogaikat egymás ellen külön perben érvényesíthetik (Pp. 382. §). 
- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1972. évi 31. törvényereju rendelet 32. §-ából és a végrehajtása 
tárgyában kiadott 27/1972. (XII. 31.) MÉM rendelet 112. §-ából következoen az esetben, ha a törlési és 
kiigazítási, illetve az ingatlan tulajdonjogát érinto, az azon fennálló közös tulajdon megszüntetése iránti, vagy 
az arra vonatkozó házassági vagyonjogi, és a jelzálogjoggal biztosított követelés iránti per megindítását az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, a bejegyzett perben hozott ítélet jogereje a perben való részvétel nélkül 
is kiterjed minden olyan személyre, aki a bejegyzést követoen szerzett jogot az ingatlanon. Az ingatlan-
nyilvántartásról szóló, 2000. január 1-jétol hatályos 1997. évi CXLI. törvény 64. § (1) bekezdésének a korábbi 
szabályozással azonos tartalmú rendelkezésére figyelemmel az itt kifejtettek továbbra is irányadóak. 
- Vannak olyan ítéletek, amelyek a törvény rendelkezése folytán mindenkivel szemben irányadóak, vagyis 
amelyeknek jogereje mindenkire kiterjed. E körbe esik 
= a házasságot érvénytelennek nyilvánító [Csjt. 13. § (2)] 
= a családi jogállás megállapításáról szóló (Csjt. 45. §) 



= az örökbefogadást felbontó [Csjt. 57. § (5)] 
= a szüloi felügyelet megszüntetése, illetve visszaállítása tárgyában hozott ítélet [Csjt. 90. § (3)]. 
E csoportba tartoznak - külön törvényi rendelkezés hiányában is - a házasság felbontásáról szóló ítéletek. 
Az ítélet indokolása és az anyagi jogero között szoros összefüggés áll fenn. Különösen igaz ez a keresetet 
elutasító ítéletek vagy a Pp. 230. §-ára alapított igények esetében, de beszámítási kifogás érvényesítése esetén 
is. 
Az ítélet indokolásába foglalt okfejtéseknek, megállapításoknak stb. azonban önmagukban ítélt dolog hatályuk 
nincsen (Legfelsobb Bíróság Pf. I. 20 830/1965. számú határozat). Ekként a házastársi közös vagyon 
megosztása iránti perben az életközösség megszakadásának idopontja a bontóperi ítéletben foglaltaktól 
eltéroen is megállapítható (BH1988. 358.). 
Az ítélet anyagi jogereje a beszámítani kért követelésre - a beszámítás erejéig - csak akkor terjed ki, ha a 
bíróság a beszámítási kifogásnak helyt adott (BH1977. 244.). Ha tehát az e tárgyú kérelmet elutasította, az 
ítélet anyagi jogereje a beszámítani kért követelésre nem hat ki. A fél ezért akkor is érvényesítheti az igényét 
egy külön perben, ha a beszámítási kifogást azért utasították el, mert a beszámítani kért követelés nem áll 
fenn. 
BH2003. 499. A családi pótlékot és a gyermekgondozási segélyt a kár összegének a megállapításánál a 
kártérítés címén járadékra jogosult gyermek terhére nem lehet figyelembe venni; ezek a járulékok ugyanis 
nem a gondozásra szoruló gyermeket, hanem - a gyermekneveléssel kapcsolatos terhek enyhítése érdekében - 
az ot ellátó szülot illetik meg [1997. évi LXXX. tv. 14. §, 1998. évi LXXXIV. tv., Pp. 51. § a)-b) pont, 64. § (3) 
bek., 164. § (2) bek., 206. § (1) bek., 229. § (1) bek., Legf. Bír. PK. 47. és 195. sz. állásfogl.] 
BH2003. 457. A bünteto ítéletben megállapított tényállás a polgári bíróságot nem köti, nincs akadálya annak, 
hogy a per során felmerült valamennyi bizonyíték - így a büntetoeljárás tartalma - figyelembevételével a 
bünteto bíróságtól eltéro tényállást állapítson meg [Pp. 4. § (1) bek., 229. § (1) bek.]. 
BH2003. 421. A bíróság az elotte ugyanazon adós ellen különbözo hitelezok kérelmére indult felszámolási 
eljárásokat nem köteles egyesíteni. Az egyesítés csak lehetoség. Ha a bíróság egy hitelezo kérelmére az adós 
felszámolását jogerosen elrendeli, a további eljárásokat meg kell szüntetni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 
1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. 6. § (2) bek., 27. § (2) bek. a)-c) pontjai, Pp. 130. § (1) 
bek. d) pont, 149. § (2) bek., 157. § a) pont, 229. §, 123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás]. 
BH2003. 65. A rendkívüli perorvoslatot elbíráló bíróság ellen nincs helye kártérítési igény érvényesítésének 
arra hivatkozással, hogy a bíróság a felülvizsgálati eljárásban jogellenesen, az eljárási szabályok 
megsértésével hozta meg döntését. [1997. évi LXVI. tv. 2. §, 7. §, Pp. 1. §, 229. § (1) bek., 270. § (1) bek., 271. 
§ (1)-(2) bek., 275/A. § (2) bek., Ptk. 339. § (1) bek., 349. § (1) és (3) bek.]. 
BH2003. 33. Jogeros fizetési meghagyáson alapuló követelés esetén az adós fizetésképtelensége csak az adós 
ellen lefolytatott végrehajtás eredménytelensége esetén állapítható meg. Az adós megszunt bankszámlája ellen 
kezdeményezett sikertelen beszedési megbízás a végrehajtás eredménytelenségének igazolására nem elegendo 
[1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 1. § (3) bek., 24. § (2) bek., 27. 
§ (2) bek. a) és b) pontja, Pp. 229. § (1) bek., 321. § (1) bek.]. 
BH2002. 462. A felek és a bíróságok a Polgári Perrendtartásban szabályozott, az anyagi jogerore vonatkozó 
rendelkezések alapján a jogeros határozat tartalmához kötve vannak, azt irányadónak kell tekinteni [Pp. 229. 
§ (1) bek.]. 
BH2002. 235. I. Az ítélt dolog tárgya: a keresettel érvényesített jogról való döntés, az annak alapjául 
szolgáló releváns tények és jogi okfejtések, így a felek közötti jogviszony minosítése is, amely utóbb vitássá 
nem teheto, attól egy késobbi perben a bíróság sem térhet el (Pp. 229. §). 
BH2002. 191. II. A végrehajtás elrendelése iránti kérelmet elutasító végzésnek anyagi jogereje nincs [Pp. 
229. § (1) bek.]. 
BH2001. 332. III. Korábbi, megállapításra vonatkozó ítélet figyelembevételével az ítélt dolog vizsgálatánál 
irányadó szempontok [Pp. 123. §, 229. § (1) bek.]. 
BH2001. 22. Az ítélet anyagi jogerejével kapcsolatos körülmények vizsgálata és értékelése [Pp. 229. § (1) 
bek., 130. § (1) bek. d) pont, 157. § a) pont]. 
BH2000. 259. Kölcsönügylet biztosítására kiállított fedezeti váltó a felek között váltójogviszonyt hoz ugyan 
létre, ez azonban nem szünteti meg az alapjogviszonyból eredo kötelezettségeket. A jogosultnak ezért 
választási lehetosége van, hogy az alap- vagy a váltójogviszonyból eredo igényét érvényesíti a kötelezettel 
szemben. Joga van továbbá a még nem érvényesített részkövetelésének a másik jogcímre alapítva történo 
érvényesítésére [Ptk. 272. § (1)-(2) bek., 301. § (1)-(2) bek., Pp. 229. § (1) bek., 1/1965. (I. 24.) IM rendelet 5. 
§ (1) bek.]. 



BH1999. 521. Felszámolási eljárás nem veheto igénybe egyedi végrehajtás helyett. Ha a bíróság azért 
szünteti meg az eljárást, mert a hitelezo a jogeros ítélet (fizetési meghagyás) alapján a végrehajtást nem 
kísérli meg, ez a bíróság részérol az ügy érdemi elbírálását jelenti, ezért az eljárás már nem tárgyi 
illetékmentes [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 1. § (3) bek., 6. § (2) bek., 
26. § (1) bek., 27. § (2) bek. a)-b) pont és (4) bek., Pp. 229. § (1) bek., 321. § (1) bek., 1990. évi XCIII. tv. 44. 
§, 47. § (3) bek., 62. § (1) bek. i) pont, 64. §, 6/1986. (VI. 26.) IM r. 13. § (2) bek.]. 
BH1999. 473. II. Ha az engedményezo a felszámoló intézkedése ellen kifogással - a jogszabályban 
engedélyezett határidon belül - nem élt, a kifogásolás joga az engedményest már nem illeti meg [Cstv. 6. § (2) 
bek., 51. § (1) bek., Pp. 229. § (1) bek., Ptk. 329. §]. 
BH1999. 81. I. A toke után fizetendo kamat megítélésére irányuló keresetfelemelésre a másodfokú eljárásban 
az a fél is jogosult, amelyik egyébként az elsofokú ítélet ellen nem fellebbezett [Pp. 229. § (1) bek., 247. § (1) 
bek. b) pont]. 
BH1998. 142. I. A felek között jogerosen elbírált kártérítési követeléssel azonos tényalapból származó újabb 
igénynek a felszámolási eljárásban történo érvényesítését a res iudicata kizárja [Pp. 229. § (1) bek., Ptk. 339. 
§ (1) bek.]. 
BH1997. 545. I. A korábban a perbíróság által már jogerosen elbírált kártérítési igényt a felszámolási 
eljárásban a bányakárt szenvedett fél hitelezoként, az inflációval összefüggo helyreállítási költségemelkedésre 
hivatkozással ismételten nem érvényesítheti [Pp. 229. § (1) bek., Ptk. 339. § (1) bek.]. 
BH1997. 445. I. A közös tulajdon megszüntetésének a korábbi ítéletben elrendelt módjától eltéro, új mód 
alkalmazása iránti per indítását indokolhatja, ha a kötelezett a megváltási árat hosszú idon át nem fizette meg 
[Pp. 229. § (1) bek.]. 
BH1997. 238. A teljesítési határido elmulasztása nem olyan tény, amely bármelyik fél számára lehetové tenné 
a jogeros ítélet vitatását [Pp. 229. § (1) bek., 130. § (1) bek. d) pont, 230. § (1) bek., Ptk. 281. § (1) bek.]. 
BH1996. 646. A bírósági ítélet nem szerzodés, az ítéletben foglalt kötelezettségek teljesítésének elmaradása 
nem a szerzodésszegés jogkövetkezményeit vonja maga után, hanem önkéntes teljesítés hiányában a 
marasztalás kikényszerítésének bírósági végrehajtás útján van helye [Pp. 229. § (1) bek.] 
BH1996. 430. I. A végrehajtás megszüntetésére irányuló keresetet elutasító ítélet jogereje az ugyanezen 
címen eloterjesztett igény érvényesítését kizárja [Pp. 229. § (1) bek.]. 
BH1995. 638. A hibás teljesítés alapján érvényesített szavatossági igény tárgyában hozott ítélet anyagi 
jogereje nem zárja ki, hogy utóbb a jogosult a hibás teljesítésbol eredo kártérítési követelését külön perben 
érvényesítse [Ptk. 310. §, Pp. 229. § (1) bek.]. 
BH1995. 580. II. Ilyen esetben a feltételek megléte tárgyában nem végzéssel, hanem - érdemben - ítélettel kell 
határozni. (Pp. 229. §, Ptk. 148. §). 
BH1994. 364. A házastársi haszonélvezeti jog újabb korlátozása iránti igény érvényesítését az anyagi jogero 
nem zárja ki, ha az alapul szolgáló körülmények utóbb megváltoztak [Ptk. 616. § (1) bek., (2) bek., 161. § (2) 
bek., Pp. 229. § (1) bek.]. 
BH1994. 193. A volt házastárs és a jogutód gyermek közötti jogvita minosítése az anyagi jogero 
szempontjából, különös tekintettel az örökhagyó által tett jognyilatkozat és a vagyonszerzéssel kapcsolatos 
körülmények összefüggéseire [Pp. 229. § (1) bek., 130. § (1) bek. d) pont, 157. § a) pont, Csjté. 8. §]. 
BH1993. 698. A közbenso ítélettel jogerosen elbírált jogalapot a felek egymás között ismételten vitássá már 
nem tehetik, ahhoz anyagi jogero fuzodik [Pp. 213. § (3) bek., 229. § (1) bek., PK 195.]. 
BH1993. 512. II. A cégbírósági eljárásban hozott határozat alapján ítélt dolog fennállása nem állapítható 
meg [Pp. 130. § (1) bek., 229. §, 1989. évi 23. tvr. 25. § (1) bek.). 
BH1993. 303. II. A tartási szerzodés megszüntetése tárgyában hozott jogeros ítélet ellen nem tekintheto 
perújításnak az alapperben nem érintett és a felperesek egymás közötti viszonyában felmerült öröklési vita 
[Pp. 3. §, 229. § (1) bek.]. 
BH1993. 176. Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás tárgyában kötött bírósági egyezség jóváhagyása elott 
vizsgálandó körülmények [Pp. 148. § (2) bek., 157. § (1) bek., 229. § (2) bek., Csjt. 76. § (1) bek., 92. § (4) 
bek., 96. § (2) bek.]. 
BH1992. 587. A felek megfelelo perbenállásának hiánya nem érdemi igény elutasítási ok [Pp. 130. § (1) bek. 
g) pont, 157. § a) pont, 229. § (1) bek.]. 
BH1992. 180. Nincs helye fizetési meghagyás kibocsátásának az örökösökkel szemben, ha a követelés 
megfizetésére az örökhagyót jogeros fizetési meghagyás kötelezte [Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 216. §, 229. § 
(1) bek., 316. § (1) bek., 14/1979. (IX. 17.) IM r. 4. § (1) bek., Ptk. 678. § (1) bek., 679. § (1) bek.]. 
BH1991. 48. Ha a dolgozó az üzemi baleset folytán olyan sérülést szenvedett, amelynek következményei 
elhárításához gépkocsi szükséges, a gépkocsi vételára címén támasztott kártérítési igény elbírálása 



szempontjából nem jelent ítélt dolgot, ha a dolgozó részére korábbi perben nem vagyoni kárpótlást ítéltek 
meg, és ennek megállapításánál figyelemmel voltak arra, hogy a kárpótlás összegébol a dolgozó - 
életlehetoségeinek jobbítása érdekében - gépkocsit vásárolhat magának [1967. évi II. törvény 62. §, 48/1979. 
(XII. 1.) MT rendelet 83. § (5) bek., 26/1980. (XII. 20.) MüM r. 6. §, Pp. 229. §]. 
BH1990. 270. Nem tekintheto ítélt dolognak, s ezért nincs akadálya a szerzodéses üzemeltetésbe adó 
gazdálkodó szerv elleni kereset indításnak, ha a szerzodéses üzletvezeto ellen lefolytatott eljárás 
eredményeként hozott jogeros marasztaló határozat ellenére tole a vásárolt áru ellenértéke nem hajtható be; 
jogviszony hiánya vagy elévülés azonban akadályozhatja az igény érvényesítését [Ptk. 324. § (1) bek., 326. § 
(2) bek., 327. § (1) bek., Pp. 229. § (1) bek., 38/1980. (IX. 30.) MT r. 3. § (1) bek., 14/1980. (IX. 30.) BkM r. 5. 
§ (4) bek.]. 
BH1990. 122. A munkaügyi bíróság intézkedése folyamatban levo perben ugyanazon ügyben benyújtott újabb 
keresetlevél esetén [Pp. 125. § (1) bek., 128. §, 130. § (1) bek. d) pont, 157. § a) pont, 158. § (1) bek., 229. §]. 
BH1988. 358. A házastársi közös vagyon megosztása iránti perben az életközösség megszakadásának 
idopontja a bontóperi ítéletben foglaltaktól eltéroen is megállapítható [Pp. 229. §]. 
BH1988. 245. Nincs akadálya annak, hogy a felperes újabb keresettel érvényesítse az elozményekben 
alacsonyabb %-os mértékben érvényesített, de ot ténylegesen megilleto késedelmi kamat különbözetét. Ez 
utóbbi kereset nem utasítható el azon az alapon, hogy az elozményperben megítélt tokeösszeg meghaladja a 
felperest e címen jogosan megilleto járandóságot [Pp. 229. § (1) bek.]. 
BH1987. 444. Az anyagi jogero alanyi és tárgyi terjedelmének meghatározásánál irányadó szempontok [Pp. 
157. § a) pont, 130. § (1) bek. d) pont és 229. §]. 
BH1987. 244. A bünteto eljárásban nem érvényesítheto követelés elutasítása - az igény érdemi vizsgálatának 
és a követelés fennállása elbírálásának hiányában ítélt dolgot nem jelent [Pp 229. §, 130. § (1) bek. d) pont]. 
BH1987. 25. Ha a per során válik megállapíthatóvá, hogy annak a tárgyában már jogeros ítéletet hoztak, 
nem a kereset elutasításának, hanem a per megszüntetésének van helye [Pp. 128. §, 130. § (1) bek. d) pont, 
157. § a) pont, 229. § (1) bek.]. 
BH1985. 476. Ha a bíróság az önként megfizetett fokövetelésnek csak a kamatában és perköltségében 
marasztalta az alperest, a fokövetelés nem minosül ítélt dolognak, és amennyiben annak részbeni megfizetése 
az alperes szerint tartozatlanul történt, a felperes más követelésébe beszámíthatja [Ptk. 296. §, Pp. 229. § (1) 
bek.]. 
BH1985. 290. A sportoló munkakörben foglalkoztatott dolgozó üzemi balesetéért a munkáltatót felelosség 
terheli. A munkáltató felelossége abban az esetben is fennáll, ha a dolgozó nem a munkáltató 
sportegyesületének, hanem az országos válogatott színeiben vett részt sporteseményen, és eközben szenvedett 
balesetet [1967. évi II. törvény 62. §, Pp. 229. § (1) bek., 253. § (2) bek.]. 
BH1984. 371. Az anyagi jogero szempontjából akkor is fennáll az érvényesített jog azonossága, ha a korábbi 
perben szavatossági igény tárgyalásában döntött a bíróság, az újabb perben pedig a fél azonos követelésének 
jogcímét kártérítésben jelölte meg [Pp. 229. § (1) bek., 215. § ]. 
BH1984. 102. II. A sértettnek a bünteto eljárásban érvényesített kárigénye csak annyiban ítélt dolog, 
amennyiben elbírálásra is került [Pp. 229. § (1) bek., Be. 215. § (1) bek.]. 
BH1984. 64. I. Találmánynak korábbi idoszakban történt hasznosítása tárgyában hozott ítélet anyagi jogereje 
nem zárja ki új kereset indítását a találmánynak késobbi idoszakban történt hasznosításával kapcsolatban 
[Pp. 229. §]. 
BH1982. 241. II. Nem vagyoni kár iránt érvényesülo követelés tárgyában hozott ítélet jogereje nem zárja ki 
az abban a perben el nem bírált kamatkövetelés iránt az új kereset megindítását [Pp. 229. § (1) bek.]. 
BH1981. 363. Ha a felperes keresetét leszállítja s jogfenntartással nem él, a jogeros ítélet meghozatala után 
ugyanabból a tényállásból származó ugyanazon jog iránt a leszállított keresetet meghaladó követelését a 
korábban perbevont alperessel szemben nem érvényesítheti. Ilyen igényt a Pp. 2/A. §-a alapján fellépo ügyész 
sem érvényesíthet eredményesen a korábbi felperes javára [Pp. 229. § (1) bek., 2/A. § (3) bek.]. 
BH1981. 343. A nyugdíjjogosultság, illetoleg a szolgálati ido megállapítása iránt folyamatban volt perben 
hozott jogeros ítéletnek azt a megállapítását, hogy a keresetben beszámítani kért valamely idotartamot nem 
lehet szolgálati idoként figyelembe venni, az újabb igénybejelentés alapján indult késobbi perben nem lehet 
ítélt dolognak tekinteni [Pp. 206., 229. §, 17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 256. § (1) bek., MK 52. sz.]. 
BH1981. 301. Ha a bíróság a dolgozó üzemi balesetre (foglalkozási megbetegedésre) alapított kártérítés 
iránti keresetét - a perben megjelölt tényalap és a bekövetkezett egészségkárosodás közötti okozati 
összefüggés hiánya miatt jogeros ítéletével elutasította, az ítélet anyagi jogereje nem zárja ki, hogy a dolgozó 
a munkáltatójával szemben az egészségi állapotában utóbb bekövetkezett olyan változásokra alapozottan 
érvényesítsen kártérítési igényt, amelyek az orvostudomány újabb eredményein alapuló orvosi megállapítás 



szerint nyilvánvalóvá teszik az egészségkárosodás és az üzemi baleset (foglalkozási megbetegedés) közötti 
okozati összefüggés fennállását [Pp. 229. §, 1967. évi II. törvény 62. §, MK 93. sz.]. 
BH1980. 136. I. A baleseti kártérítési felelosség jogeros megállapítása esetén a késobb érvényesített járadék 
iránti igény jogalapját elévülés címén nem lehet vitatni [Pp. 123., 229. §, Ptk. 324. § (1) bek., 280. § (3) bek.]. 
BH1979. 223. Ha a jogeros fizetési meghagyás alapján kifizetett összeget a kötelezett jogalap nélküli 
gazdagodás címén visszaköveteli, a keresetlevél idézés nélküli elutasításának van helye, feltéve hogy az 
perújítási kérelemnek nem tekintheto [Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 157. § b) pont, 229. §, 251. § (1) bek., 260. 
§ (1) bek. a) pont, 261., 263., 264. §]. 
BH1978. 178. II. Az elbocsátást kimondó fegyelmi határozat tárgyában indult perben hozott, az elbocsátást 
hatályában fenntartó ítéleti döntés nem ítélt dolog abban a kérdésben, hogy a fegyelmi úton elbocsátott 
dolgozó munkaviszonya mikor szunt meg [Pp. 229. § (1) bek.]. 
BH1977. 247. A per megszunése vagy megszüntetése nem eredményez ítélt dolgot (res iudicatát) [Pp. 381. § 
(2) bek., 212. § (1) bek., 229. § (1) bek.]. 
BH1977. 244. Az ítélet anyagi jogereje a beszámítani kért követelésre - a beszámítás erejéig - csak akkor 
terjed ki, ha a bíróság a beszámítási kifogásnak helyt adott (Pp. 229. § (3) bek.]. 
BH1977. 201. Az "ítélt dolog" (anyagi jogero) megállapításánál irányadó szempontok [Pp. 229. § (1) bek.]. 

230. § (1) Ha az ítélet egyik felet olyan szolgáltatásra kötelezi, amely az ítélet meghozatala után jár le [122. § (2) 
bek.], az ítélet anyagi jogereje nem gátolja, hogy a felek bármelyike keresetet indíthasson a szolgáltatás 
mennyiségének vagy idotartamának megváltoztatása iránt, ha azok a körülmények, amelyekre a bíróság az ítéletét 
alapította, utóbb lényegesen megváltoztak. 

PK 49. szám 

Az általános kártérítés tárgyában hozott bírósági határozattal elbírált igény 
ítélt dolog, az elbírált kártérítési igény újból vitássá nem teheto. Ez azonban 
nem akadálya annak, hogy az általános kártérítés fejében az arra jogosított fél 
perújítási kérelmében az ítélet megváltoztatását kérje, ha a perújítás feltételei 
egyébként fennállnak. 

(2) Az (1) bekezdés alapján indított perekre a III. fejezet illetékességi szabályai irányadók. Ha azonban valamelyik 
fél az (1) bekezdés alapján már pert indított, ennek folyamatban léte alatt a másik fél által indított ugyanilyen perre 
kizárólag a folyamatban levo per bírósága illetékes. 

(3) A bíróság a jelen § alá tartozó perben a korábbi ítélettel megállapított szolgáltatást legfeljebb a kereset 
megindítását megelozo hat hónaptól kezdodo idore változtathatja meg. 

PK 198. szám 

Arra az elvi különbségre tekintettel, amely a végrehajtás megszüntetése, 
illetoleg korlátozása (Pp. 366. §) és a tartási kötelezettség mérséklése (Pp. 
230. §) iránt indított perek között fennáll, nem engedheto meg, hogy a tartásra 
kötelezett fél olyan esetben, amikor kötelezettségének mérséklését kívánja 
elérni, a tartás rendezése helyett végrehajtás megszüntetése, illetoleg 
korlátozása iránt indítson pert. 

PK 200. szám 

Ha a bíróság a tartásdíj leszállítása iránt indított keresetnek helyt ad, a 
különbözetre a végrehajtást felfüggesztheti. 



A fenti rendelkezés az egyik törvényi kivétel az anyagi jogero általános szabálya alól, melyhez hasonlót 
anyagi jogszabály is tartalmaz [Csjt. 22. § (1), Csjt. 69. § (1); Ptk. 359. § (2)]. A törvény szóhasználatától 
eltéroen az itt megfogalmazott rendelkezéseket akkor is alkalmazni kell, ha a bíróság jóváhagyó végzésével 
jogerore emelkedett egyezség, bírósági vagy fizetési meghagyás kötelezte az egyik felet olyan szolgáltatásra, 
amely e döntések meghozatala után jár le. 
A Pp. 231. §-ára alapított kereset a jövoben lejáró szolgáltatás (tartásdíj, járadék stb.) 
- mennyiségének (ekként a megítélt összeg felemelésére vagy leszállítására) vagy 
- idotartamának megváltoztatására (tehát a járandóság fizetési kötelezettség meghosszabbítására, 
megrövidítésére, esetleg megszüntetésére) irányul. 
Ilyen kérelem eloterjesztésére akkor van mód, ha korábban a perindításkor még hatályos marasztaló ítélet 
született. Amennyiben ilyen nincs, az igény új kereset, s ezért a fizetési kötelezettség kezdo idopontjának 
meghatározásánál a Pp. 230. §-ának (3) bekezdésében szabályozott korlátozás nem érvényesül. 
A Legfelsobb Bíróság PK 198. számú állásfoglalása értelmében arra az elvi különbségre tekintettel, amely a 
végrehajtás megszüntetése és a tartási kötelezettség mérséklése között fennáll, nem engedheto meg, hogy a 
tartásra kötelezett fél olyan esetben, amikor a kötelezettségének mérséklését kívánja elérni, a tartás rendezése 
helyett a végrehajtás megszüntetése iránt indítson pert. Különösen áll ez olyan esetben, amikor a tartásra 
kötelezett a tartásra jogosultat az egyébként illetékes bíróság helyett más bíróság elotti eljárásra kívánná 
kényszeríteni. 
A Pp. 230. §-ának (1) bekezdése értelmében a megváltoztatás feltétele, hogy a korábbi döntést meghatározó 
tények és körülmények idoközben lényegesen megváltozzanak. 
A bíróságnak tehát mindenek elott azt kell vizsgálnia, hogy a korábbi ítéletben rögzített tényálláshoz képest a 
megváltoztatás szempontjából releváns tények tekintetében bekövetkezett-e lényeges változás. 
- A jogosult tekintetében e körben a rászorultságnak, és a szükségleteknek (például a munkaképesség 
csökkenésnek, egészségromlásnak s az ezzel járó szükségletnövekedésnek vagy éppen ezek javulásának), 
- míg a kötelezett esetében a jövedelmi és vagyoni viszonyoknak, a teherbíró képességnek van dönto 
jelentosége. 
Tisztázni kell azonban a változások okait is. Ha például a kötelezett azért hagyta ott a szakképzettségének 
megfelelo, magasabb jövedelemmel járó munkakört, hogy ezzel a tartásdíj összegét csökkentse, ez az eljárás 
nem szolgálhat a javára, s ennélfogva ilyen esetben a tartásdíj leszállítását sem igényelheti. A munkahely 
változás indokát ezért mindig körültekintoen kell vizsgálni (PK 108. számú állásfoglalás). 
- A lényeges változás megítélésénél jelentosége van annak is, hogy a körülmények kedvezo vagy kedvezotlen 
változása átmeneti jellegu vagy huzamosabb idon át fennállónak tekintheto-e. Önmagában egy pár hónapos 
jövedelemcsökkenés tehát a tartásdíj leszállítását nem eredményezheti. 
- Jelentosége lehet annak is, hogy a kötelezett gondoskodási körébe tartozó személyek száma változott. Így a 
tartásdíj mértékének felemelését indokolja ha a három gyermek után tartásdíj fizetésre kötelezett alperesnek, 
két gyermek után a fizetési kötelezettsége megszunt (BH1972. 7115.). 
- A házastársi tartásdíj fizetési kötelezettség vállalása érvényes lehet az olyan házastárs javára is, aki a 
tartásra nincs rászorulva vagy arra érdemtelen. A kötelezettségvállalás bírói egyezségbe foglalható és az 
egyezség a bíróság által jóváhagyható. A kötelezettségvállalás alapján ítéleti marasztalásnak is helye lehet. 
Ilyen esetekben a tartásdíj leszállítása vagy a tartásdíj fizetési kötelezettség megszüntetése azon az alapon 
kérheto, hogy a kötelezettségvállalást követoen az annak alapjául szolgáló körülményekben lényeges változás 
állt be. (PK 113. számú állásfoglalás). 
A szolgáltatás mennyiségének, idotartamának megváltoztatása a kereset megindítását megelozo hatodik 
hónaptól igényelheto. A kereset megindításának ideje a keresetlevél beadásának idopontjával azonos. 
A visszamenoleges hatályú módosítás törvényi lehetoség csupán, a bíróságnak az eset összes körülményét 
mérlegelve kell arról döntenie. 
A bírói gyakorlat a tartásdíj felemelése iránti perekben a visszamenoleges marasztalás lehetoségével 
általában él. A leszállítás kapcsán a BH1971. 6944. számú jogesetben a Legfelsobb Bíróság leszögezte, hogy 
az ítélettel (egyezséggel) megállapított tartásdíjat, a kereset beadását megelozo hat hónaptól kezdodoen lehet 
leszállítani, ha a kötelezettnek a leszállítás mértékét meghaladó hátraléka van és a leszállítás - minthogy 
visszafizetési kötelezettségrol nincs szó - a tartásra jogosult létfenntartását sem veszélyezteti. 
BH1997. 339. A tartásdíj leszállításának kezdo idopontját illetoen a jogalap nélküli gazdagodás 
visszakövetelésével összefüggo szabályoknak az érdemi döntésre kiható jogi jelentoségük nincs [Csjt. 60. § (2) 
bek., 69/C. §, Pp. 230. § (1) és (3) bek., Ptk. 362. §, XXIX. PED]. 
BH1997. 238. A teljesítési határido elmulasztása nem olyan tény, amely bármelyik fél számára lehetové tenné 
a jogeros ítélet vitatását [Pp. 229. § (1) bek., 130. § (1) bek. d) pont, 230. § (1) bek., Ptk. 281. § (1) bek.]. 



BH1997. 189. A tartási szerzodésnek életjáradéki szerzodéssé való átalakításánál fo szempont, hogy az 
életjáradék összege lehetoleg megfeleljen a természetbeni tartás ellenértékének. Az ilyen járadék módosítása 
iránti perben is ez a mérték az irányadó [Ptk. 589. § (2) bek., Pp. 230. § (1) bek.]. 
BH1995. 29. II. Ha a károsult jövedelmének jövobeli változása bizonytalan, a járadékalap utólagos 
megváltoztatására, a járadékfizetési kötelezettség határozott idotartamúvá módosítására alkalmas tényeket a 
kötelezettnek kell bizonyítania [Pp. 164. § (1) bek., 230. §]. 
BH1988. 4. A gyermektartásdíj felemelése iránti perben a bíróság a személyesen eljáró felperest a 
jogérvényesítési lehetoségekrol széles köru tájékoztatásban köteles részesíteni [Csjt 65. §, 69. §, Pp 3. § (1) 
bek., 230. §, 12/1974. (V. 14.) MT sz. r. 3. § (1) bek., 8/1974. (VI. 27) IM sz. r. 3. § (1) bek., PK 108. sz.]  
BH1986. 209. A munkáltató a vele munkaviszonyban álló dolgozó már megállapított járadékának leszállítása 
iránti igényét visszamenoleg legfeljebb az ezzel összefüggésben kezdeményezett munkaügyi vitát megindító 
kérelem benyújtását megelozo hat hónaptól kezdodo idore érvényesítheti [26/1980. (XII. 20.) MüM sz. r. 10., 
14. § (1) bek., Pp. 230. § (3) bek.]. 

230/A. § (1) Az elso fokon eljárt tanács elnöke a határozat eredeti példányára vezetett záradékkal tanúsítja a 
határozat jogerejét. 

(2) Ha a több személy részvételével vagy a több tárgyban folyó eljárásban az elso fokon eljárt bíróság 
határozatának csak egyes személyekre vonatkozó vagy bizonyos tárgyú rendelkezései emelkedtek jogerore, ezt a 
záradékban kifejezésre kell juttatni. A záradékban fel kell tüntetni azt a napot, amelyen a határozat részben jogerore 
emelkedett, valamint azt, hogy mely részében hajtható végre. 

(3) A jogero megállapításáról a felet értesíteni kell. Az értesítés a jogerot megállapító végzés, ha pedig a fél 
részére a határozatot még nem kézbesítették, a záradékolt határozat kiadmányának kézbesítésével történik. A 
záradékkal ellátott határozat-kiadmányt vagy a jogerot megállapító végzést - utóbbit a határozat kiadmányával együtt 
- jogszabályban megjelölt külön szerveknek is meg kell küldeni. 

(4) Ha a részjogero valamely okból csak az iratoknak a másodfokú bírósághoz történo felterjesztése után 
állapítható meg, a (3) bekezdésben foglalt intézkedés megtétele a másodfokú bíróság feladata. 

A határozat jogerore emelkedésének megállapításával kapcsolatos szabályokat a Büsz. 13. § (4)-(10) 
bekezdései rögzítették. A 2001. évi CV. törvény e szabályok közül egyeseket - [Büsz. 13. § (4), (5), (6) és (9)] 
részben azonos tartalommal a most tárgyalt új §-ban helyezte el arra figyelemmel, hogy ezek a rendelkezések 
a felekre is kiható hatályúak, tehát nem tisztán ügyviteli jelleguek, ezért törvényben történo elhelyezésük 
elengedhetetlen. 
Az (1) bekezdés általános érvényu szabályából kitunoen a határozat jogerore emelkedésének megállapítása az 
elso fokon eljárt tanács elnökének a feladata. 
Határozat alatt a Pp. 212. § (1) bekezdése alapján az ítéletet és a végzést is érteni kell. Míg a Büsz. 13. § (4) 
bekezdésének rendelkezése szerint polgári ügyben a meghozott határozatot csak abban az esetben kell 
jogerosíto záradékkal ellátni, ha a jogero és/vagy végrehajthatóság megállapítására szükség van, a törvény 
ilyen kivételt nem nevesít. Ebbol pedig az következik, hogy a jogero megállapítása minden határozat esetében 
kötelezo - annak ellenére, hogy ezt csak a Pp. 290. §-ának új (8) bekezdése nevesíti külön. 
A jogero megállapítása vagy záradékkal, vagy végzéssel történik. 
Az eredeti határozatra és kiadmányaira vezetett záradékkal állapítja meg a bíróság a jogerot, amennyiben a 
határozat a felek (érdekeltek) részére még nem került kézbesítésre. Ha e feltétel nem áll fenn, a bíróság a 
jogero megállapításáról végzést hoz. 
Ha a határozatnak csak valamely rendelkezése, vagy csak valamely felekkel szemben emelkedett jogerore, a 
bíróság záradékkal vagy végzéssel a részjogerot állapítja meg. 
A (3) bekezdés értelmében a feleket a jogero megállapításáról értesíteni kell, azaz részükre a bíróság a 
záradékolt kiadmányt, ha pedig a jogero megállapítására a határozat kézbesítése után kerül sor, a végzést 
kézbesíti. A törvényi szabály e rendelkezésnél sem nevesít kivételt, és nem vette át a Büsz. 13. § (9) 
bekezdésének azt a rendelkezését, hogy a feleket a jogerorol csak szükség esetén kell értesíteni. 
Az (1) és (3) bekezdés rendelkezésének egybevetésébol tehát az következik, hogy a bíróságnak az ítéleten 
túlmenoen az ügyben hozott valamennyi végzése jogerore (részjogerore) emelkedését is - a fentiek szerinti 
módon - meg kell állapítania, és arról a feleket értesítenie kell. 
A (4) bekezdés kisegíto szabálya szerint az elso fokú bíróság helyett a másodfokú bíróság csak a határozat 
részjogerejét állapítja meg, és csak abban az esetben, ha valamilyen okból az iratok felterjesztése elott arra 
nem kerülhetett sor. 
Bár a törvénybol ez nem tunik ki, de nyilvánvaló, hogy a másodfokú bíróság csak a fellebbezéssel támadott 
határozat esetében állapíthatja meg az elso fokú határozat részjogerejét. 



Az az ok, ami az elso fokú bíróságot a részjogero megállapításában akadályozta, csak objektív ok lehet. Nem 
vonatkozik ezért e rendelkezés arra az esetre, amikor az elso fokú bíróság - bár annak elofeltételei fennálltak - 
elmulasztotta a határozat részjogerejének megállapítását. 
Kérdés azonban, hogy milyen objektív ok lehet, ami az elso fokú bíróságot az iratok felterjesztése elott a 
részjogero megállapításában megakadályozhatja? A törvényi rendelkezéseket elemezve nem tudunk ilyen okot 
megnevezni. A Pp. 238. § (1) bekezdése alapján ugyanis az elso fokú bíróság az iratokat akkor terjesztheti fel, 
ha a fellebbezési határido valamennyi féllel szemben lejárt (ami feltételezi a határozatnak valamennyi fél 
részére történt szabályszeru kézbesítésének tényét), illetve ha a fellebbezést valamennyi fél hiánytalanul 
benyújtotta. E törvényhely alapján tehát fogalmilag kizárt, hogy az elso fokú bíróság a felterjesztés elott a 
részjogerot (a fellebbezo fél vagy felek, és a fellebbezés tartalmának ismerete mellett) ne állapíthassa meg. 
Ha viszont a másodfokú bíróság a Pp. 240. § (1) bekezdésében foglaltak szerint eljárva utasítja el hivatalból a 
fellebbezést, és ez az oka annak, hogy az elso fokú bíróság határozata részben jogerore emelkedik, akkor a 
másodfokú eljárás során áll be a részjogero, tehát nem a (4) bekezdésben foglalt esetrol van szó. Ugyanez 
vonatkozik arra az esetre, amikor a másodfokú bíróság a fellebbezési határido elmulasztása miatt 
eloterjesztett igazolási kérelmet bírálja el, és azt elutasítja, de arra is, ha a fellebbezo felek valamelyike a 
másodfokú eljárásban a fellebbezését visszavonja. 
A másodfokú eljárásban bekövetkezett részjogero megállapítására egyebekben a Pp. 239. §-ában és - a 
módosítással nem érintett - Pp. 256. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A most tárgyalt általános 
szabályokkal szemben a másodfokú bíróság hivatalból nem, csak kérelem esetén állapítja meg végzéssel az 
elso fokú határozat részjogerore emelkedésének tényét. 
A gyakorlatban gondot jelent, hogyan orvosolható a jogero (részjogero) megalapozatlan vagy téves idopontot 
jelölo megállapítása. Az értelemszeruen kizárt, hogy a záradékkal szemben a fél fellebbezéssel élhessen, de 
kizárt a fellebbezés joga a jogerot megállapító végzés ellen is a Pp. 233. § (3) bekezdésének b) pontja alapján. 
Ugyanakkor a jogerohöz fuzodo jelentos joghatások megkívánják, hogy a jogellenesen kimondott jogerobol 
jogosultság ne származhassék. Indokolt lett volna ezért az ilyen esetben követendo eljárást jogszabályban 
rögzíteni. 
E hiba orvoslására az a gyakorlat alakult ki, hogy ha akár hivatalból, akár a fél beadványa alapján 
megállapítható, hogy a jogero megállapítására tévesen, vagy téves idopont megjelölésével került sor, a 
bíróság a záradékot (végzést) saját hatáskörében hozott végzéssel megváltoztatja (hatályon kívül helyezi vagy 
módosítja), és rendelkezik az egyéb, emiatt szükségessé vált körben is (pl. a végrehajtási lapot visszavonja). A 
hatályon kívül helyezo, illetve a jogero napját módosító végzés ellen nincs fellebbezési lehetoség, a fél 
azonban a Pp. 114. §-a szerint sérelmezheti az eljárás szabálytalanságát. 
Ha a végzés egyéb rendelkezést is tartalmaz, az ellen a felet a fellebbezés joga akkor illeti meg, ha az e 
tárgyban önállóan hozott végzés ellen is van helye fellebbezésnek (mint a például a végrehajtási lap 
visszavonása esetén). 

Elozetes végrehajthatóság 

231. § Fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak kell nyilvánítani: 
a) a tartásdíjban, járadékban és más hasonló célú idoszakos szolgáltatásban marasztaló ítéletet; 

PK 199. szám 

Ha a gyermektartásban marasztalt munkavállaló illetményét a bíróság 
letiltotta és a munkáltató a letiltásnak nem tett eleget, a munkáltatót a Vht. 79. 
§-ának (1) bekezdése alapján készfizeto kezesi felelossége folytán marasztaló 
határozat elozetesen végrehajthatónak nyilvánítható. 

b) 
c) a birtokháborítás megszüntetésére kötelezo ítéletet; 
d) az alperes által elismert követelésben marasztaló ítéletet; 



e) a közokiratban vagy teljes bizonyító ereju magánokiratban (195., 196. §) vállalt kötelezettségen alapuló 
pénzbeli marasztalást tartalmazó ítéletet, ha az annak alapjául szolgáló összes körülményeket ilyen okirattal 
bizonyították; 

f) a nem pénzbeli marasztalást tartalmazó ítéletet, ha a felperesnek a végrehajtás elhalasztásából aránytalanul 
súlyos vagy nehezen megállapítható kára származnék, és ha a felperes megfelelo biztosítékot nyújt. 

E törvényhely rendelkezésébol következoen - néhány esetben - a jogeros marasztaló ítélethez fuzodo joghatás, 
a végrehajthatóság, már a jogero beállta elott is bekövetkezik. A Pp. 231. §-ában felsorolt ügyekben, illetve az 
ott jelölt feltételek fennállása esetén ugyanis az elsofokú bíróságnak az ítéletet hivatalból elozetesen 
végrehajthatóvá kell nyilvánítania. Ha ez elmarad, a hiány a Pp. 225. §-át alkalmazva, az ítélet 
kiegészítésével pótolható. Az elozetes végrehajthatóságról, a fellebbezési tárgyalás elhalasztása esetén, az 
érdekelt kérelmére és a per összes adatainak mérlegelésével, a másodfokú bíróság is dönthet. 
A perrendtartás e helyütt szigorú taxációt tartalmaz, mely kiterjesztoen nem értelmezheto. Más okból tehát az 
elozetes végrehajthatóság kimondására nem kerülhet sor. Így például a meghatározott cselekmény 
költségének elolegezésére kötelezo bírósági határozat nem nyilvánítható fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajthatónak (BH1996. 384.). 
Az elozetes végrehajthatóság a Pp. 136. §-ának (3) bekezdésébol következoen, bírósági meghagyás 
kibocsátása esetén is megállapítható. Az egyezségkötéskor azonban a fenti szabálynak nincs jelentosége, 
hiszen a jóváhagyó végzés ellen beadott fellebbezésnek az egyezség végrehajtására nincs halasztó hatálya 
[Pp. 148. § (3)]. 
1. A tartásdíj, járadék vagy más hasonló célú idoszakos szolgáltatás megfizetésére kötelezo ítélet elozetesen 
végrehajthatóvá nyilvánításakor érdektelen, hogy a marasztalás milyen jogcímen alapult. Azt el kell rendelni 
akkor is, ha a bíróság a már megítélt ilyen követelés felemelésérol dönt. A végrehajthatóság kiterjed a már 
lejárt és a jövoben lejáró tartásdíjra, járadékra s más hasonló célú szolgáltatásra egyaránt, s ez igaz akkor is 
ha a hátralékról a vonatkozó anyagi jogszabályokat alkalmazva hat hónapot meghaladó idotartamban 
rendelkezett a bíróság. A Pp. 231. § a) pontjának alkalmazása független attól is, hogy a jogosult 
létfenntartása veszélyeztetve van-e vagy sem. 
Ha a gyermektartásdíjban marasztalt munkavállaló illetményét a bíróság letiltotta és a munkáltató a 
letiltásnak nem tett eleget, a munkáltatót az 1994. évi LIII. törvény 58. §-a alapján készfizeto kezesi 
felelossége folytán marasztaló határozat, elozetesen végrehajthatónak nyilvánítható. (PK 199. számú 
állásfoglalás). 
Amennyiben tartásdíj, járadék vagy más hasonló célú idoszakos szolgáltatás leszállítására kerül sor az 
elozetes végrehajthatóság kimondásának nincs helye. 
Ilyenkor a Legfelsobb Bíróság PK 200. számú állásfoglalása értelmében, ha a bíróság a tartásdíj leszállítása 
iránt indított keresetnek helyt ad, a különbözetre a végrehajtást felfüggesztheti. A végrehajtás felfüggesztése 
iránt a bíróság hivatalból intézkedhet. 
A fentiekbol következoen a tartásdíjfizetési-kötelezettséget megszünteto ítélet elozetes végrehajthatóságának 
kimondására sincs mód, de a végrehajtás felfüggesztheto. 
2. A követelést elismero nyilatkozatnak egyértelmunek és határozottnak kell lennie (BH1982. 62.). Azt 
kiterjesztoen értelmezni nem lehet. Az elismerés irányulhat a követelés egészére de vonatkozhat annak csak 
egy részére is. Részleges elismerés esetén, annak tartalmával azonosan állapítható meg az elozetes 
végrehajthatóság is. Ha tehát az alperes a per fotárgya tekintetében elismer, de a kamat összegét vitatja, ez 
utóbbi vonatkozásában az elozetes végrehajthatóság nem mondható ki (BH1990. 194.). 
3. A pénzbeli marasztalásról szóló ítélet, csak a törvényben megkívánt két feltétel együttes fennállása esetén 
nyilvánítható elozetesen végrehajthatóvá. Akkor tehát ha 
- a kötelezettségvállalásra közokiratba vagy teljes bizonyító ereju magánokiratba foglaltan került sor, 
- mely a marasztalás alapjául szolgáló összes körülményt (a követelés létrejöttét, jogcímén, összegét és 
lejáratát) tartalmazza. 
4. Ha az ítélet az elozetes végrehajthatóságról is tartalmaz rendelkezést, és a jogosult ez ellen is 
fellebbezéssel élt, a perorvoslati kérelmét - a fellebbezésre még nyitva álló határido bevárása nélkül - a per 
irataival együtt a másodfokú bírósághoz a beérkezést követoen nyomban fel kell terjeszteni [Pp. 238. § (1)]. 
Ugyanígy kell eljárni a felülvizsgálati kérelem eloterjesztése esetén is, ha a végrehajtás elrendelése már 
megtörtént [Pp. 272. § (4)]. 
Amennyiben az elsofokú bíróság az ítéletet a Pp. 231-232. §-ok ellenére nyilvánította elozetesen 
végrehajthatónak, úgy a másodfokon eljáró tanács elnöke, már a tárgyalás kituzése elott intézkedhet a 
végrehajtás felfüggesztésérol [Pp. 240. § (2)], de arra a másodfokú bíróság mérlegelésétol függoen a 



fellebbezési tárgyalás elhalasztása esetén is sor kerülhet az érdekelt kérelmére, a per összes adatainak 
vizsgálata mellett [Pp. 256. § (1)]. 
A határozat végrehajtását a felülvizsgálati eljárás során a Legfelsobb Bíróság is felfüggesztheti [Pp. 273. § 
(4)]. 
BH2000. 318. A felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak a vagyonfelosztásra vonatkozó végzése még 
részben sem minosítheto elozetesen végrehajthatóvá [Pp. 231. § f) pont, 232. § (1) bek., 1993. évi LXXXI. tv.-
nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek., 56. § (2) bek., 58. § (1) bek., 59. § (1) bek.]. 
BH1996. 384. II. A meghatározott cselekmény költségének elolegezésére kötelezo bírósági határozat nem 
nyilvánítható fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak [Pp. 231. §, 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 9. §, 174. §, 
221. §]. 
BH1991. 355. II. Az alperes által elismert követelésben marasztaló ítélet elozetes végrehajthatóságának 
kimondása gazdasági perben is kötelezo [Pp. 231. § d) pont, 365. § (3) bek.]. 
BH1990. 194. A késedelmi kamatra vonatkozó elismerés hiánya akkor is kizárja az erre az igényre vonatkozó 
elozetes végrehajtás elrendelését, ha a kötelezett egyébként - a per tárgya tekintetében - elismerésben volt 
[Pp. 231. § d) pont.]. 

232. § (1) A bíróság a 231. § c)-f) pontjai esetében az elozetes végrehajthatóság kimondását mellozheti, ha az az 
alperesre aránytalanul súlyosabb terhet jelent, mint az elozetes végrehajthatóság mellozése a felperesre. Az 
alperesnek az erre irányuló kérelmét a tárgyalás berekesztése elott kell eloterjesztenie. A bíróság az ítéletet a 
körülményekhez képest részben is végrehajthatóvá nyilváníthatja. 

(2) A bíróság - kivételesen indokolt esetben - mellozheti az ítélet elozetesen végrehajthatónak nyilvánítását az 
ítélet meghozatala elott már lejárt részletek tekintetében. 

(3) Az elozetes végrehajthatóság a perköltségre nem terjed ki. 
A bíróság minden esetben az ügy összes körülményének mérlegelése után dönt arról, hogy - az a) pontban 
szabályozott esetet kivéve - az elozetes végrehajthatóság kimondását mellozi-e vagy sem. A törvényi 
rendelkezésbol kitunoen az eljárás kérelemhez kötött, hivatalból ezért a bíróság ekként nem határozhat. 
BH2000. 318. A felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak a vagyonfelosztásra vonatkozó végzése még 
részben sem minosítheto elozetesen végrehajthatóvá [Pp. 231. § f) pont, 232. § (1) bek., 1993. évi LXXXI. tv.-
nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek., 56. § (2) bek., 58. § (1) bek., 59. § (1) bek.]. 

HARMADIK RÉSZ 

PERORVOSLATOK 

XII. FEJEZET 

Fellebbezés 

Fellebbezéssel megtámadható határozatok 

233. § (1) Az elsofokú bíróság határozata ellen - amennyiben a törvény ki nem zárja - fellebbezésnek van helye. 
Fellebbezéssel élhet a fél, a beavatkozó, végül az, akire a határozat rendelkezést tartalmaz, a rendelkezés reá 
vonatkozó része ellen. 

(2) Az elnök határozata a fellebbezés szempontjából a bíróság határozatával egy tekintet alá esik. 
(3) Fellebbezésnek nincs helye: 
a) 
b) az eljárás folyamán hozott végzések ellen, kivéve a perköltségben vagy pénzbírságban marasztaló végzéseket, 

valamint azokat a végzéseket, amelyekkel szemben a törvény a fellebbezést külön megengedi. 
c) 

PK 190. szám 



A tárgyaláson hozott és kihirdetett permegszünteto végzés ellen a Pp. 233. §-
a szerinti fellebbezésnek van helye. Ezért a Pp. 219. §-a (1) bekezdésének c) 
pontja szerint az ilyen végzést azzal a féllel, aki a tárgyalást elmulasztotta, 
kézbesítés útján kell közölni. 

PK 202. szám 

Amikor a felek úgy kötnek egyezséget, hogy a perköltség megállapítását a 
bíróságra bízzák, az ilyen tárgyú végzés ellen is helye van fellebbezésnek. 

KK 14. szám 

I. A bíróságnak a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztése 
tárgyában hozott végzése ellen külön fellebbezésnek van helye. Ennek 
megfeleloen a bíróságnak a végzést indokolnia kell.  

PKT 3/1975. szám 

A viszontkeresetet érdemi tárgyalás nélkül elutasító végzés ellen külön 
fellebbezésnek van helye. 

Az (1) bekezdés elso mondatában a törvény az ún. rendes jogorvoslati eljárást az elsofokú bíróság határozata 
(ítélet, végzés) elleni egyfokú fellebbezés jogának deklarálásával szabályozza. A fellebbezés célja a fellebbezo 
szempontjából a jogsérelem vagy joghátrány orvoslása, a bíróság oldaláról pedig a törvényesség biztosítása 
és betartatása. A rendes jogorvoslat ezért garanciális jellegu, s e sajátosságából ered, hogy a fellebbezés 
jogának korlátozásáról vagy kizárásáról is csak a törvény rendelkezhet. 
Az ítéletet érintoen a törvény e rendelkezése zárja ki a másodfokú ítélet elleni fellebbezést azzal, hogy 
megfogalmazásában e jogot az elsofokú bíróság határozata nevesítésével biztosítja. De kizártnak kell 
tekinteni azt a fellebbezést is, amelyet a fél annak visszavonását követoen újból [Pp. 241. § (2)] vagy amelyet 
a fellebbezési jogáról lemondást követoen terjeszt elo [Pp. 228. § (2)-(3)]. 
Az 1998. január hó 1. napját követoen induló vagyonjogi perekben az 1997. évi LXXII. törvénnyel beiktatott 
Pp. 256/B-256/C. §-ainak új szabályait tekinthetjük tartalma szerint olyannak, amely - a feltételek fennállása 
hiányában - kizárttá teszik az ítélet elleni fellebbezést. 
A végzések elleni fellebbezést illetoen a törvény kétféle rendelkezést tartalmaz. Egyrészt az (1) bekezdés 
szabályait, másrészt a (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat. Ezek egybevetésébol az tunik ki, hogy van olyan 
elso fokú végzés, amely ellen a fellebbezés általában engedett de a törvény azt kizárhatja, másrészt viszont 
vannak olyan, az eljárás folyamán hozott végzések, ahol az általános szabály a fellebbezés kizártsága, amely 
alól a törvény tehet kivételt mégpedig azt engedo szabállyal (ún. pervezeto végzések). 
Az (1) bekezdés általános rendelkezése vonatkozik ezért minden olyan végzésre, amelynél a törvény a 
fellebbezés jogáról külön említést nem tesz [így pl. a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító, az 
áttételrol rendelkezo, az egyezséget jóváhagyó, a viszontkeresetet a Pp. 147. § (1) bekezdése alapján elutasító, 
a pert megszünteto, a fellebbezést hivatalból elutasító, a szünetelo eljárás folytatása iránti kérelmet elutasító 
végzések]. 
A fellebbezés jogát zárja ki (korlátozza) a törvény a kizárás tárgyában hozott [Pp. 18. § (4), 178. § (3)] a 
beavatkozást engedo [Pp. 56. § (3)], az igazolási kérelemnek helyt adó [Pp. 110. § (1)], az alperes mulasztása 
folytán a korábbi bírósági meghagyást hatályban tartó [Pp. 136/A. § (3)], egyes esetekben a per 
megszüntetésére irányuló kérelem elutasítása [Pp. 162. § (1)] tárgyában hozott végzések ellen. Végzés elleni 
fellebbezés esetén ugyancsak kizárt a csatlakozó fellebbezés eloterjesztése [Pp. 257. § (1)]. 



Meghaladóan - az ítéletre vonatkozó rendelkezéssel azonosan - kizárt a fellebbezés a másodfokú eljárásban 
hozott végzések ellen, valamint kizárt az a fellebbezés is, amelyet a fél az e jogáról lemondását követoen 
terjeszt elo, illetve ha visszavont fellebbezését újból eloterjeszti. 
Az ítélotábla muködésének megkezdésétol, 2003. január 1. napjától a törvény a Pp. 233/A. § rendelkezésével 
kivételt tesz egyes, a másodfokú eljárásban hozott végzések elleni fellebbezés kizártságának általános 
szabálya alól. Az ezen eljárásokban hozott olyan végzések ellen enged majd a törvény fellebbezést, melyek 
ellen - ha ilyen tartalommal az elsofokú bíróság dönt - a fellebbezés megengedett, valamint akkor is, ha a 
másodfokú bíróság hoz a fellebbezést hivatalból elutasító végzést. 
Az (1) bekezdés második mondata helyes alkalmazása során a törvény külön rendelkezéseiben foglaltakat is 
figyelembe kell venni. 
A fél fellebbezési joga általában korlátozás nélküli jog. Vannak azonban olyan határozatok, amelyek esetén a 
törvény kötelezo erovel és akként nevesíti a fellebbezésre jogosult személyt, hogy az a fél fellebbezési jogát 
kizárja. Így a tanúval, szakértovel szemben alkalmazott kényszeríto intézkedés körében hozott végzés ellen 
csak az érintett élhet fellebbezéssel [Pp. 185. § (3)] csakúgy mint a tanút vallomástételre kötelezo végzés ellen 
[Pp. 171. § (3)]. Ugyancsak kizárt a fél fellebbezési joga a beavatkozást elutasító, a perbehívóhoz csatlakozás 
megengedését megtagadó végzés ellen [Pp. 56. § (3), Pp. 60. § (1)]. 
Pertársaság esetén a fellebbezés joga az egyes pertársakat önállóan illeti meg. Az a szabály, hogy az 
egységes pertársak bármelyikének cselekménye a mulasztó pertársra is kihat [Pp. 52. § (1)] nem értelmezheto 
akként, hogy e pertársak egyikének fellebbezése a többi pertárs fellebbezését kizárja, de úgy sem, hogy emiatt 
e további fellebbezések érdemi elbírálása mellozheto. 
A beavatkozó fellebbezési joga a már hivatkozott és a beavatkozást elutasító végzés esetén korlátozás nélküli 
jog [Pp. 56. § (3)]. Egyéb esetben a beavatkozó önálló fellebbezése csak a fél mulasztása esetén és annyiban 
hatályos, ha az a fél cselekményével nem ellentétes [Pp. 57. § (1)]. Ha tehát a fél nem, csak a beavatkozó 
fellebbezett, a fellebbezés hatályos. Ebben az esetben azonban a fél maga is visszavonhatja a beavatkozó 
fellebbezését. Ha azonban a fél azért nem fellebbezett, mert e jogáról lemondott, a beavatkozó önálló 
fellebbezése hatálytalan, kivéve ha az ítélet jogereje a beavatkozó és az ellenérdeku fél jogviszonyára is kihat. 
Ha a fél és a beavatkozó is fellebbezéssel élt, de azok egymásnak ellentmondanak, a beavatkozó fellebbezése 
az ellentétes részében hatálytalan. E korlátozó rendelkezések nem alkalmazhatóak, ha az ítélet jogereje kihat 
a beavatkozónak az ellenérdeku féllel szemben fennálló jogviszonyára. 
A törvény a külön szabályoknál rendelkezik annak az érintettnek a fellebbezési jogáról, akire a határozat 
rendelkezést tartalmaz (tanú, szakérto, szemletárgy birtokosa stb.) Ezen érintettek fellebbezési joga annyiban 
korlátozástól mentes, hogy független a fél fellebbezésétol, annyiban azonban korlátozott, hogy kizárólag a 
határozat rá vonatkozó részére terjedhet ki. A törvény megfogalmazásából kitunik, hogy az érintettség tényét 
nem az anyagi jogi szabályok, hanem az adott határozat rendelkezése szerint kell megítélni. Olyan személy, 
akire a határozat rendelkezése nem vonatkozik, fellebbezéssel nem élhet (BH1994. 620., BH1994. 45.I.). 
Kivételesen elofordulhat, hogy az ítélet ellen e szabályok szerint olyan személy is jogosult fellebbezésre, aki az 
elso fokú eljárásban félként (beavatkozóként) nem vett részt. Például ha az ingatlan tulajdonjogát érinto 
perben a haszonélvezo vagy a jelzálogjog jogosultja nem állt perben, de az ítélet a jogaikat érinto döntést is 
tartalmaz, e rendelkezés alapján nevezetteket a fellebbezés joga megilleti de csak a rájuk vonatkozó döntés 
körében. 
A (3) bekezdés b) pontja alatt a gyakorlat az ún. pervezeto végzéseket érti, amelyek tartalmuk szerint az 
eljárás mikénti lefolytatását érinto valamennyi bírói intézkedést felölelik. Az eljárás folyamán hozott végzések 
elleni fellebbezés általában kizárt, a törvény azonban meghatározott esetekben e jogot megengedi. Így 
fellebbezésnek van helye 
- a perköltségben marasztaló és 
- pénzbírsággal sújtó [Pp. 233. § (3) b)], 
- a perbelépés, elbocsátás tárgyában a Pp. 61-63. § és Pp. 64. § (1)-(2) bekezdése alapján hozott, 
- az összegszeruséget kivéve a perköltség-biztosítékkal kapcsolatos (Pp. 89-91. §), 
- a félbeszakadást megállapító [Pp. 112. § (3)], 
- a felfüggesztést rendelo [Pp. 155. § (3)], 
- az ideiglenes intézkedés tárgyában hozott [Pp. 156. § (6)] 
- a tanút megilletoen az ot vallomástételre kötelezo [Pp. 171. § (3)], 
- az érintettet megilletoen a tanúval, szakértovel szemben kényszeríto intézkedést elrendelo [Pp. 185. § (3)], 
- a tanúdíjat megállapító [Pp. 186. § (2)] 
- a szakértoi díjat megállapító [Pp. 187. § (2)] és 
- a szemlével kapcsolatos kár és költség összegét megállapító [Pp. 189. § (3)] végzések ellen. 



A törvény engedo rendelkezése hiányában ezért nincs helye fellebbezésnek pl. a hiánypótlással kapcsolatos 
(BH1996. 220., BH1992. 126.), a költség elolegezését elrendelo (BH1994. 619., BH1991. 288., BH1990. 227.) 
az illetékességet, hatáskört megállapító, illetve az erre vonatkozó kifogást elutasító (BH1978. 490., BH1987. 
137., BH1996. 55.), a tárgyalás felfüggesztése iránti kérelmet elutasító (BH1990. 303.) a képviseleti 
jogosultság hiányát megállapító (BH1979. 241.), a jegyzokönyv kijavítására vagy kiegészítésére irányuló 
kérelmet elutasító (BH1981. 192.) végzések ellen. 
A per hat hónapi szünetelése a törvény erejénél fogva vonja maga után a per megszunését, ezért a bíróságnak 
a megszunés megállapítását tartalmazó külön végzést nem kell hoznia [Pp. 137. § (3)]. Ebben az esetben tehát 
e tény zárja ki a fellebbezés lehetoségét még akkor is, ha a bíróság - feleslegesen - végzést hozott (BH1993. 
187.) 
BH2003. 508. Bankok számlavezetéssel kapcsolatos jogellenes magatartásai alapján kártérítési felelosség 
megállapítása [Ptk. 318. §, 339. § (1) bek., 344. § (1) bek., 350. § (3) bek., 1991. évi IL. tv. 34. § (2) bek., 
1997. évi CXLIV. tv. 30. § (2) bek., 1997. évi CXLV. tv. 17. § (1) bek., 18. § (1) bek., 32. § (2) bek., 39/1984. 
(XI. 5.) MT r. 2/C. § (1) és (4) bek., 265/1997. (XII. 21.) Korm. r. 9. § (1) bek., 14. § (9) bek., 13/1989. (XII. 
16.) IM r. 13. § (2) bek., 6/1997. (MK. 61.) MNB rendelkezés 4. §, Pp. 149. §, 233. § (3) bek.]. 
BH2003. 253. A céget megszuntnek nyilvánító végzésben kijelölt végelszámoló fellebbezési joga csak a végzés 
reá vonatkozó rendelkezésére terjed ki [1997. évi CXLIV. tv. 299. § (3) bek., 1997. évi CXLV. tv. 49. § (1) 
bek., 54. § (1) bek. f) pont, 55. §, Pp. 233. § (1) bek., 237. §, 240. §]. 
BH2001. 535. Az illetékfeljegyzési jogot engedélyezo határozat ellen az ellenérdeku fél nem jogosult 
fellebbezést eloterjeszteni [Pp. 233. § (3) bek. b) pont, 1990. évi XCIII. tv. 60. § (1) bek., 64. §, 6/1986. (VI. 
26.) IM r. 16. §, 16/A. §]. 
BH2001. 80. II. A választottbírósági ítélet végrehajtását felfüggeszto végzés ellen fellebbezésnek van helye 
[1994. évi LXXI. tv. (Vbtv.) 53. §, 54-57. §-ai, Pp. 233. § (1) bek.]. 
BH2000. 416. A felszámolási eljárásban a felszámoló által - jogszabály eloírása szerint - készített közbenso 
mérleget jóváhagyó végzés nem minosül pervezeto végzésnek, ezért ez ellen fellebbezésnek van helye [1993. 
évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 6. § (2) bek., 50. § (5)-(6) bek., Pp. 233. § (1) 
bek.]. 
BH2000. 228. II. A fellebbezésre jogosultak köre [Pp. 233. § (1) bek., 237. §, 240. § (1) bek.]. 
BH1999. 328. A felszámoló kifogásolt intézkedésének "felfüggesztését" elrendelo végzés pervezeto végzésnek 
minosül, amely ellen fellebbezésnek a felszámolási eljárásban sincs helye [1993. évi LXXXI. tv.-nyel 
módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 51. § (1), (2) és (4) bek., Pp. 152. §, 156. § (1) bek., 233. § (3) bek. b) 
pont]. 
BH1999. 43. A polgári perrendtartásnak a kifogásról rendelkezo szabálya szerint a másodfokú eljárásban, 
illetve a felülvizsgálati eljárásban hozott olyan végzés ellen, amely ellen az elsofokú eljárásban fellebbezésnek 
lenne helye, az érdekelt a végzés közlésétol számított 8 napon belül kifogással élhet. A perrendtartásnak ez a 
rendelkezése 1997. január 1-jén lépett hatályba és a rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell 
alkalmazni [Pp. 259/A. § (1) bek., 233. § (3) bek. b) pont, 1996. évi CXXII. tv. 4. § (1) bek.]. 
BH1998. 606. A felszámolási eljárásban a polgármesteri hivatal kifogása alapján indult eljárást - ha a 
polgármesteri hivatal nem hitelezoként, hanem a helység lakosainak "meghatalmazottjaként", de írásbeli 
meghatalmazás nélkül kíván eljárni - meg kell szüntetni [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 3. § c) pont, 4. § (1)-(2) bek., 
6. § (2) bek., 51. § (1) bek., Pp. 67. §, 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 233. § (1) bek., 251. § (1) bek.]. 
BH1998. 547. A kezesi szerzodésben a felek megállapodhatnak abban, hogy a készfizeto kezes csak az adós 
kötelezettségének egy részéért vállal felelosséget. Ilyen korlátozott felelosséget jogszabály is meghatározhat. 
A kötelezetti egyetemlegesség ebben az esetben csak a vállalt - a jogszabály által meghatározott - 
kötelezettség erejéig áll fenn [Ptk. 337. § (1) bek., 1990. évi VII. tv. 12. § (3) bek., Pp. 121. § (1) bek., 233. § 
(1) bek.]. 
BH1996. 337. I. Az adós gazdasági társaság felszámolására irányuló eljárásban hozott határozattal szemben 
a gazdasági társaság tagja - ebben a minoségében - nem jogosult fellebbezéssel élni [1991. évi IL. tv. 2. § (1) 
bek., 6. § (2) bek., Pp. 233. § (1) bek., 237. §, 240. § (1) bek.]. 
BH1996. 220. A hiánypótlási határido meghosszabbítására irányuló kérelmet elutasító végzés pervezeto 
végzésnek minosül, amely ellen fellebbezésnek a cégbejegyzési eljárásban sincs helye [1989. évi 23. tvr. 25. § 
(1) bek., Pp. 104. §, 233, § (3) bek. b) pont]. 
BH1996. 55. A bíróságnak az illetékességével kapcsolatos kifogás figyelmen kívül hagyásáról nem kell külön 
határozatot hoznia, de ha mégis ilyen határozatot hoz, ez ellen fellebbezésnek nincs helye [Pp. 114. §, 233. § 
(3) bek.]. 



BH1995. 583. A "per bejegyzése" iránti kérelem tárgyában a bíróságnak végzéssel kell döntenie, amely 
határozat ellen fellebbezésnek van helye [1972. évi 31. tvr. 7. § (1) bek. i) pont, 14. § (1) és (4) bek., 32. § (1) 
bek., 27/1972. (XII. 31.) MÉM r. 28. §, 73. § (4) bek., Pp. 222. § (1) bek., 233. § (3) bek. b) pont]. 
BH1995. 422. I. A cégbíróság által hiánypótlásra szabott határido meghosszabbítása iránti kérelmet elutasító 
végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, az ilyen fellebbezési kérelmet már az elsofokú bíróságnak el kell 
utasítania [Pp. 233. § (3) bek. b) pont, 237. §]. 
BH1994. 620. A fizetési meghagyás ellen a kötelezett részérol benyújtott ellentmondást elutasító végzés ellen 
nincs fellebbezési joga annak, aki arra hivatkozik, hogy a követelt összeg - a kötelezett helyett - ot terheli [Pp. 
233. § (1) bek., 237. §]. 
BH1994. 619. A bíróság végzésének a szakértoi díj elolegezésére kötelezo rendelkezése ellen nincs helye 
fellebbezésnek [Pp. 187. § (2) bek., 233. § (3) bek.]. 
BH1994. 618. Taggyulési határozat végrehajtásának felfüggesztését elrendelo bírósági határozat 
fellebbezéssel támadható [Pp. 233. § (1), (3) bek. b) pont, 1636/D. 1991. AB. hat., 1988. évi VI. tv. 165. §, 
182. § (4) bek.]. 
BH1994. 158. A csodeljárás befejezetté nyilvánítását megtagadó végzés ellen a hitelezo - ha a megtagadásra 
az adós eljárási szabálysértése miatt került sor - fellebbezéssel nem élhet [1991. évi IL. tv. 6. § (2) bek., 19. § 
(2) bek., Pp. 233. § (1) bek.]. 
BH1994. 48. Amennyiben az ügyvédi iroda megfelel a jogszabályban a felszámolókénti kijelölésre eloírt 
feltételeknek, nincs akadálya annak, hogy a bíróság az irodát csodeljárásban vagyonfelügyeloként jelölje ki. 
A kijelölo határozat fellebbezéssel nem támadható [1991. évi IL. tv. 14. §, 30. § (3) bek., 51. § (1) és (5) bek., 
165/1991. (XII. 26.) Korm. r. 2. § (2) bek., Pp. 233. § (3) bek.]. 
BH1994. 45. I. Ha az eljárás folyamán a perben a felek személyében változás áll be, a korábban perbenálló 
alperesnek a perbol való elbocsátását elrendelo végzés ellen az új alperes fellebbezéssel nem élhet [Pp. 64. § 
(2) bek., 65. §, 233. § (1) bek.]. 
BH1994. 45. II. A perbe vont alperes a "perbe vonó" végzéssel szemben külön fellebbezéssel azon a jogcímen 
sem élhet, hogy az adott bíróság nem illetékes az ellene folyó perre [Pp. 129. § (1) bek., 233. § (3) bek. b) 
pont]. 
BH1993. 456. Gazdasági társaságok átalakulása esetén a létrejövo gazdasági társaság új cégnek minosül, 
cégbejegyzése során ezért az új cégek bejegyzése esetén irányadó mértéku eljárási illetéket köteles leróni 
[1989. évi XIII. tv. 8. § (1) bek., 11. § (1) bek., 72. §, 1990. évi XCIII. tv. 47. § (1) bek a) pont, 1989. évi 23. 
tvr. 25. § (1) bek., Pp. 233. § (3) bek. b) pont]. 
BH1993. 382. A végelszámolási költségek - így a végelszámolás díja - elolegezésére, letétbe helyezésére 
kötelezo végzés pervezeto végzésnek minosül, ezért ellene külön fellebbezésnek nincs helye [Pp. 233. § (3) 
bek. b) pont, 1989. évi 23. tvr. 25. § (1) bek.]. 
BH1993. 333. II. Ha a keresettel érvényesített jog fennállása és a jogosultat ennek alapján megilleto 
követelés összege tekintetében a jogvita elkülönítheto, a bíróságnak a jog fennállását közbenso ítélettel és nem 
részítélettel kell eldöntenie [1992. évi XXII. tv. 205. § (1) bek., Pp. 213. § (3) bek., 233. § (1) bek., 349 §]. 
BH1993. 322. Csodegyezség esetén a bíróság nem hoz egyezséget jóváhagyó végzést, hanem ha a 
csodegyezség alaki és tartalmi szempontból megfelelo volt, akkor a csodeljárást befejezetté nyilvánítja, 
ellenkezo esetben azt megtagadja [Ptk. 240. § (1) bek., Pp. 148. § (2) bek., 233. § (1) bek., 1991. évi IL. tv. 3. 
§ c) pont, 6. § (2) bek., 17. §, 18. § (1) bek., 19. § (2) és (4) bek.]. 
BH1993. 251. Annak a beavatkozónak az elsofokú bíróság ítélete ellen benyújtott fellebbezését, akinek az 
ellenféllel szemben fennálló jogviszonyára az ítélet jogereje nem terjed ki, el kell utasítani, ha a beavatkozó 
által támogatott fél az ítélet helybenhagyását kéri [Pp. 57. § (1) bek., 233. § (1) bek.]. 
BH1993. 187. I. Az eljárás szünetelésére és a per megszunésére vonatkozólag a bíróságnak nem kell külön 
határozatot hoznia. Ha a bíróság a per megszunését külön végzésben állapítja meg, a végzés ellen 
fellebbezésnek nincs helye [Pp. 233. § (3) bek. b) pont, 381. § (1) és (2) bek.]. 
BH1992. 771. I. A társaságból való kizárást tartalmazó határozat végrehajtásának felfüggesztése, továbbá a 
jogi képviselonek a perbol való kizárása olyan eljárás során hozott végzés, amely ellen nincs helye 
fellebbezésnek [Pp. 233. § (3) bek., 237. §]. 
BH1992. 489. A cégbejegyzés (változás bejegyzése) iránti kérelemnek helyt adó végzés ellen a kérelmezo 
részérol fellebbezésnek nincs helye. Az egyoldalú kérelemnek helyt adó végzés ellen azonban fellebbezhetnek 
azok az érdekeltek, akik az eljárásban félként nem vesznek részt, de akikre mégis a határozat rendelkezést 
tartalmaz [Pp. 233. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. 14. § (1) bek., 17. § (3) bek., 25. § (1) bek.]. 
BH1992. 415. A kereset kiterjesztésével történo perbevonás ellen fellebbezésnek nincs helye [Pp. 51. §, 65. §, 
146. § (2) bek., 233. § (3) bek., 237. §, 240. § (1) bek.]. 



BH1992. 254. Ha a bíróság a korlátolt felelosségu társaság tagjának kizárását tartalmazó határozat 
végrehajtását felfüggeszti, e végzés ellen fellebbezésnek nincs helye [Gt. 45. § (1) bek., 182. § (3) bek., Pp. 
233. § (1) bek., (3) bek. b) pont.]. 
BH1992. 126. A hiánypótlást elrendelo végzés ellen - még ha az eljárási illetéket érinto rendelkezés is - 
fellebbezésnek nincs helye, azt már az elsofokú bíróságnak hivatalból el kell utasítania [Pp. 95. § (1)-(2) bek., 
233. § (3) bek. b) pont, 237. §]. 
BH1991. 288. Szakértoi költséget megállapító végzés ellen van, szakértoi költség elolegezésére kötelezo 
végzés ellen nincs helye fellebbezésnek [Pp. 77. §, 187. § (2) bek., 233. § (3) bek. b) pont]. 
BH1991. 238. A fellebbezési eljárásban a keresetváltoztatás megítélésének szempontjai [Pp. 233. § (3) bek., 
Pp. 247. § (1) bek.]. 
BH1990. 303. A tárgyalás felfüggesztésére irányuló kérelmet elutasító végzés pervezeto határozat, ezért 
ellene fellebbezésnek nincs helye [Pp. 155. § (3) bek., 233. § (3) bek. b) pont]. 
BH1990. 227. A szakértoi díj elolegezését elrendelo végzés nem támadható fellebbezéssel [Pp. 187. § (2) bek., 
233. § (3) bek. b) pont, 237. §]. 
BH1989. 235. Megengedett keresetváltoztatásnak minosül, ha a jogosult a választott szavatossági jogról 
másikra való áttérés miatt módosítja a keresetét [Pp. 233. § (1) bek., 234. § (3) bek., 235. § (1) bek., Ptk. 247. 
§ (1) bek., 306. § (1) és (3) bek., 307. § (2) bek.]. 
BH1989. 79. A vállalati gazdasági munkaközösség (vgmk) létrejöttét engedélyezo gazdálkodó szervezet - 
külön meghatalmazás nélkül - nem járhat el a vgmk nevében, és a cégbíróság döntése ellen sincs fellebbezési 
jogosultsága [1985. évi 16. sz. tvr. 14. §.-a, Pp. 67. §., 228. §, 233. §., 105/1952. (XII. 28.) MT sz. r. 13. §. (3) 
bek., 28/1981. (IX. 9.) MT sz. r. 10. §. (1) bek.]. 
BH1988. 48. I. A cégbejegyzési kérelemnek helyt adó bírósági végzés ellen fellebbezési joga van annak a 
félnek, amelyiknek a jogait a végzés súlyosan sérti [1985. évi 16. sz. tvr. 14. §, 105/1952. (XII. 28.) MT sz. r. 
13. § (3) bek., 6/1985. (XI. 6.) IM sz. r. 26. § (3) bek., Pp. 233. § (1) bek.]. 
BH1987. 137. Az illetékességet megállapító végzés pervezeto végzésnek minosül, ezért nincs is helye ellene 
fellebbezésnek [Pp. 233. § (3) bek.]. 
BH1985. 119. Nincs helye fellebbezésnek amiatt, hogy az elso fokú bíróság a keresetben érvényesített 
igényeknek csak egy része tekintetében részítéletben döntött. Az ilyen fellebbezést már az elso fokú bíróságnak 
el kell utasítania [Pp. 233. § (1) bek., (3) bek. b) pont, 237. §, 240. §]. 
BH1982. 426. A bíróságnak a felfüggesztés megszüntetésére és az eljárás folytatására irányuló kérelmet 
elutasító végzése nem tartozik a pervezetés körébe, igy ellene fellebbezésnek van helye [Pp. 233. § (3) bek. b) 
pontja, 155. § (3) bek.]. 
BH1982. 208. A beavatkozónak az a fellebbezése, amellyel az általa támogatott fél nem ért egyet, a fél 
cselekményével ellentétesnek minosül és ezért hatálytalan [Pp. 54. § (1) bek., 57. § (1) bek., 233. § (1) bek.]. 
BH1981. 192. Jegyzokönyv kiegészítése iránti kérelem elutasító végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek 
[Pp. 114. §, 118. § (2) bek., 233. § (3) bek. b) pont]. 
BH1980. 360. A bíróság szövetkezeti tagsági vitából származó perben a perújítási kérelem tárgyában is népi 
ülnökök közremuködésével jár el. Az e szabály megsértésével a tárgyaláson hozott határozatot a másodfokú 
bíróságnak - a fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül - hatályon kívül kell helyeznie 
[Pp. 233. §. (3) bek. c)pont, 252. § (1) bek., 259. §]. 
BH1979. 241. A képviseleti jogosultság hiányát megállapító és hiánypótlásra felhívó végzés - mint az eljárás 
folyamán hozott végzés - ellen nincs helye fellebbezésnek [Pp. 233. § (3) bek. b) pont, 67-68. §]. 
BH1979. 134. A munkaügyi bíróság perújítás során hozott végzése ellen - a Pp. 233. §-a (3) bekezdésének b) 
pontjában foglaltak figyelembevételével - akkor van helye fellebbezésnek, ha a perújítási kérelem a Pp. 358. 
§-nak (1) bekezdésében megjelölt határozat ellen irányult [Pp. 233. § (3) bek. b) pont, 349. § (1) bek., 358. § 
(1) bek., 359. §, MKT 1/1973. sz.]. 
BH1978. 490. A bíróságnak a per során hozott olyan végzése, amellyel saját illetékességét megállapította, 
fellebbezéssel nem támadható meg [Pp. 3. § (1) bek., 30. § (1) bek., 31. § (1) bek., 233. § (3) bek., 367. § a) 
pont, 368. § (1) bek. a) pont]. 
BH1978. 309. A muködési igazolvány kiadásának elmulasztásával, valamint a munkavállalói igazolási lap 
jogszabályba ütközo tartalmú kiállításával okozott kár megtérítése tárgyában hozott munkaügyi bírósági 
határozat ellen fellebbezésnek van helye [Pp. 233. § (1) bek., 358. § (1) bek. a) pont, 1967. évi II. törvény 49. 
§ (3) bek., 62. §, 1955. évi 21. tvr. 140. § (4) bek., 9/1968. (IX. 4.) BkM sz. r. 4. § (1) bek., MKT 1/1975. sz.]. 
BH1978. 99. A munkaügyi bíróságnak az egyezséget jóváhagyó végzése ellen is fellebbezésnek van helye, ha 
azt a bíróság a Pp. 358. §-a (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában megjelölt perben hozta [Pp. 228. § (2) 
bek., 233. § (1) bek., 349. § (1) bek., 358. § (1) bek., MKT 1/1973. sz.]. 



233/A. § Fellebbezéssel megtámadható a másodfokú eljárásban hozott olyan végzés, amellyel szemben az elso 
fokú eljárás szabályai szerint fellebbezésnek lenne helye, továbbá a másodfokú eljárásban hozott, a fellebbezést 
hivatalból elutasító végzés. 

A fellebbezés határideje, tartalma és halasztó hatálya 

234. § (1) A fellebbezés határideje a határozat közlésétol (219. §) számított tizenöt nap, váltóperekben három nap. 
(2) A fellebbezést az elsofokú bíróságnál kell írásban benyújtani, vagy jegyzokönyvbe mondani. 
(3) Ha a határozat ellen fellebbezésnek helye van, annak bármilyen címen eloterjesztett megtámadását - a 

kijavításra és a kiegészítésre irányuló kérelmek kivételével (224-226. §) - fellebbezésnek kell tekinteni. 
Az (1) bekezdésben szabályozott fellebbezési határido törvényi határido, az attól eltérést (hosszabbítást) 
engedo rendelkezés hiányában ezért a Pp. 104. § (1) bekezdése alkalmazásra nem kerülhet. A határido 
számítására a Pp. 103. § (1) és (4) bekezdésében, valamint a Pp. 219. §-ában foglaltakat kell együttesen 
alkalmazni. A fellebbezési határido kezdo napja ezért a kihirdetéssel közölt határozatok esetén a kihirdetést 
követo, a kézbesítéssel közölt határozatok esetén pedig a kézbesítés napját követo nap. Ez utóbbi körben ki 
kell emelni, hogy a fellebbezési határido a szabályszeru kézbesítés tényével nyílik meg (lásd a Pp. 97-102. §-
ait), a kézbesítési szabályok megsértéséhez e következmény nem fuzodik (BH1982. 70., BH1981. 194.). Így ha 
a bíróság a határozatát a jogi képviselovel eljáró fél esetén a félnek rendelte kézbesíteni, a jogorvoslat 
határideje megnyíltnak akkor sem tekintheto, ha a határozatot a fél szabályszeruen átvette (BH1978. 491.). 
Ha a bírósághoz visszaérkezett tértivevénybol a postai kézbesítési szabályok megsértése tunik ki, az azon 
feltüntetett átvételi nappal a határozatot nem lehet közöltnek tekinteni. Gyakran fordul elo, hogy a küldeményt 
az átvételre nem jogosított és arra külön meghatalmazással sem rendelkezo személy veszi át, de a fél által 
benyújtott fellebbezés ténye igazolja, hogy a nem jogosított személy a határozatot a címzettnek továbbította. 
Ez a körülmény a fellebbezési határido számítása szempontjából a szabálytalan kézbesítés idopontjának 
kötelezo figyelmen kívül hagyásán nem változtat (BH1982. 70.). 
Ha a bíróság a határozatát szabályszeruen nem közölte, de a fél - arról tudomást szerezve - fellebbezéssel él, 
e fellebbezést a bíróság nem utasíthatja el arra hivatkozással, hogy a fellebbezési határido még meg sem 
nyílt. 
A (2) bekezdés a fellebbezés benyújtásának helyét az elsofokú bíróság megnevezésével és írásbeli alak 
eloírásával szabályozza A fellebbezés eloterjesztettnek ezért csak e két feltétel együttes megléte esetén 
tekintheto. Ha a fellebbezést a fél más bírósághoz (pl. közvetlenül a másodfokú bírósághoz) adja be, az az 
elsofokú bírósághoz benyújtottnak akkor tekintheto, amikor az oda ténylegesen megérkezett. Nem tekintheto 
eloterjesztettnek a fellebbezés azzal a nappal, amikor a fél e szándékát szóban közli az elsofokú bírósággal - 
ide nem értve a fellebbezés jegyzokönyvbe mondásának esetét. Ez utóbbi körben a törvényi rendelkezés helyes 
alkalmazásához az alábbiak kiemelése szükséges: 
- A Pp. 94. § (1) bekezdésének általános szabálya értelmében a fellebbezést is csak az ügyvéd által nem 
képviselt fél mondhatja jegyzokönyvbe. Helytelen ezért az a gyakorlat, amely a tárgyaláson kihirdetett végzést 
követoen az ügyvéd által bejelentett fellebbezést a tárgyalási jegyzokönyvbe foglalja és nem követeli meg a 
fellebbezés e szakaszban szabályozott formában történo benyújtását. 
- A szóban eloterjesztett fellebbezésre a folyamatban lévo perben eloadott szóbeli kérelemre vonatkozó Pp. 
94. § (4) bekezdésének szabálya az irányadó. A Pp. 234. § (2) bekezdésének az elsofokú bíróságra történo 
utalása kiterjed a szóbeli fellebbezés jegyzokönyvbe mondására is. Ezért a törvény ilyen tartalmú eltéro 
rendelkezése folytán a fél a lakóhelye vagy munkahelye szerint illetékes helyi bíróság elott a fellebbezését nem 
mondhatja szóban jegyzokönyvbe. Ha azonban a fél az elsofokú bíróság helyett e más bíróságok valamelyikét 
keresi fel a fellebbezés jegyzokönyvbe mondása érdekében, annak teljesítése nem tagadható meg, de a 
fellebbezés eloterjesztettnek az elsofokú bíróságnál csak azzal a nappal tekintheto, amikor a felvett 
jegyzokönyv oda megérkezett [123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás 4. §]. 
A (3) bekezdés rendelkezését a Pp. 3. § (1) bekezdésének utolsó mondatában szabályozottakkal együttesen kell 
alkalmazni. Ennek megfeleloen a határozat elleni fellebbezésre nyitva álló határidon belül eloterjesztett olyan 
beadványokat, amelyben a fél a határozat bármely rendelkezését sérelmezi - kivéve a kijavítás és kiegészítés 
iránti kérelmet -, a megnevezésétol függetlenül fellebbezésnek kell tekinteni. Az olyan fellebbezésnek nevezett 
beadványokat, amelyek tartalma nem irányul a meghozott határozat ellen, a tartalmának megfelelo 
kérelemként kell elbírálni. Ezért ha például a fél a fellebbezésre nyitva álló határido alatt az egyösszegu 
teljesítés helyett a részletekben történo teljesítést kéri, e körben a kérelmet akkor is fellebbezésnek kell 
tekinteni, ha ugyanebben a beadványában a fél a fellebbezési jogáról lemondást is bejelentette. Ha a fél 



fellebbezéssel él az ítélet ellen, de annak tartalmából egyértelmu, hogy a tárgyalás részérol történt 
elmulasztását kívánja kimenteni, a beadványt igazolási kérelemként kell elbírálni. 
BH2003. 502. Az elsofokú bírósághoz a fellebbezési határido utolsó napján "faxon" beérkezo fellebbezést 
határidoben megérkezettnek kell tekinteni. [Pp. 105. § (4) bek., 234. § (1) és (2) bek.]. 
BH2003. 84. I. Ha az adós felszámolása iránti kérelem korábban érkezett a bírósághoz, mint az adós 
csodeljárás iránti kérelme, a csodeljárást - a kettos eljárás tilalmából következoen - nem lehet lefolytatni, 
hanem felszámolási eljárásnak van helye, a csodeljárás iránti kérelmet pedig el kell utasítani [1993. évi 
LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 6. § (2) bek., 
8. § (3) és (4) bek., 9. § (4) és (6) bek., 17. § (3) bek., 18. § (2) és (4) bek., 19. § (1) és (4) bek., 21. § (3) bek., 
Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 234. §, 237. §, 239. §, 244. § (1) és (3) bek.]. 
BH2001. 590. A cégbejegyzési kérelmeket hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasító végzés közlését 
követoen 8 napon belül ismételten eloterjesztheto kérelem benyújtására egy alkalommal van lehetoség olyan 
módon, hogy az eredeti elutasított kérelem valamennyi mellékletét be kell nyújtani az ismételt kérelemmel 
egyidejuleg [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 20. § (1) és (2) bek., 22. § (2) bek., 26. § (2), (3) és (4) bek., 36. § (1) 
bek., 41. § (3) bek., Pp. 234. § (3) bek.]. 
BH2001. 47. A rossz helyre benyújtott fellebbezés nem veheto figyelembe avégett, hogy a határido utolsó 
napján ajánlott küldeményként postára adták [Pp. 105. § (4) bek., 107. § (1) bek., 234. § (1)-(2) bek., 237. §, 
275/A. §]. 
BH1997. 452. Ha a bíróság szabályszeruen kézbesített határozata ellen a jogszabályban eloírt határidon 
belül az érdekelt nem él fellebbezéssel - függetlenül a határozat esetleges ismételt kézbesítésétol -, a jogero 
beáll, az utóbb történt kézbesítésnek már nincs jogi hatálya [Pp. 234. § (1) bek, 237. §, 240. § (1) bek, 1989. 
évi 23. tvr. 25. § (1) bek]. 
BH1996. 217. I. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha az igazolási kérelemnek való helyt adás folytán 
tartott új tárgyalás eredménye alapján a korábban hozott ítélet hatályában tartásáról végzéssel határoz [Pp. 
109. § (4) bek., 212. § (1) bek., 219. § (1) bek., 234. § (1) bek.]. 
BH1994. 256. Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 107. § (1) bek., 109. § (1)-(2) bek., 234. § 
(1) bek.]. 
BH1994. 210. A fellebbezés határideje akkor is a határozat kihirdetésétol számított tizenöt nap, ha a 
határozatot már a kihirdetéssel közöltnek kell tekinteni, de a bíróság határozata szerint az ellen a 
kézhezvételétol számított tizenöt nap alatt lehet fellebbezéssel élni. Ilyen esetben azonban a határozat 
kézhezvételétol számított tizenöt nap alatt eloterjesztett fellebbezés és igazolási kérelem alapot ad a 
fellebbezési határido elmulasztásának igazolására [Pp. 109. § (1) és (4) bek., 219. § (3) bek., 234. § (1) bek.]. 
BH1994. 201. III. A cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárásnak lényeges szabályát sérti meg, ha a 
határozatának kihirdetésétol biztosít határidot a fellebbezés eloterjesztésére [Pp. 234. § (1) bek., 1989. évi 23. 
tvr. 20. § (3) bek., 25. § (1) bek.]. 
BH1993. 528. Az ügyész - ha az eljárásban nem lépett fel az alapítvány nyilvántartásba vételét elrendelo 
végzés ellen a felek részére rendelkezésre álló idoben élhet fellebbezéssel [Pp. 234. § (1) bek.]. 
BH1993. 509. II. A tértivevény adatainak értékelése a postai kézbesítés idejének megállapításánál [Pp. 219. 
§, 234. § (1) bek.]. 
BH1993. 102. Fellebbezési határido elmulasztása nem igazolható azzal, hogy a fellebbezést más, arra nem 
illetékes bíróságnál terjesztették elo [Pp. 234. § (2) bek., 106. § (1) bek., 109. § (1) és (3) bek.]. 
BH1991. 199. A hagyatéki eljárásban az ügygondnok költségeinek megállapítása [He. 57. § (3) bek., 60. § (3) 
és (4) bek., 89. § (1) bek., Pp. 76. § (2) bek., 225. §, 226. §, 234. § (3) bek., 259. §]. 
BH1989. 235. Megengedett keresetváltoztatásnak minosül, ha a jogosult a választott szavatossági jogról 
másikra való áttérés miatt módosítja a keresetét [Pp. 233. § (1) bek., 234. § (3) bek., 235. § (1) bek., Ptk. 247. 
§ (1) bek., 306. § (1) és (3) bek., 307. § (2) bek.]. 
BH1989. 154. Fellebbezésnek kell tekinteni az elozetes bizonyítás során felmerült szakértoi díjat megállapító 
végzés összegszeruségének eltúlzottságára utaló beadványt [Pp. 3. § (1) bek., 187. § (2) bek., 211. § (3) bek., 
234. § (3) bek.]. 
BH1988. 286. A pénzbírságot kiszabó végzés ellen a közléstol számított 15 nap alatt lehet fellebbezést 
benyújtani [Pp. 218. §, 219. § (1) bek., (3) bek., 234. § (1) bek.]. 
BH1985. 66. A tárgyalási jegyzokönyvben foglalt olyan végzéssel kapcsolatban, amely ellen fellebbezésnek 
van helye, a bíróság köteles a fellebbezés lehetoségérol tájékoztatást adni, és ennek megtörténtét a 
jegyzokönyvben feltüntetni. Ha a tájékoztatás elmaradása folytán az elso fokú bíróság végzését nem lehet 
szabályosan közöltnek tekinteni, ennek a végzésnek az írásban kézbesített ítélet elleni fellebbezéssel történt 
egyideju megtámadása nem késett el [Pp. 220. § (3) bek., 222. § (1), (2) bek., 234. § (3) bek., 3. § (1) bek.]. 



BH1982. 393. II. Fellebbezési határido elmulasztásának igazolására nem fogadható el az, hogy a felek 
idoközben egyezkedtek [Pp. 228. § (2) bek., 234. § (1) bek., 237. §, 388. (1) bek.]. 
BH1982. 70. A fellebbezési határido számítása szempontjából annak a napnak van jelentosége, amikor a 
bíróság határozatát a félnek szabályszeruen kézbesítették. A kézbesítés akkor tekintheto szabályszerunek ha 
annak megtörténtét a jogszabályban jogosultként megjelölt személy aláírásával ellátott tértivevény igazolja. A 
határozatnak az arra nem jogosult személy részérol történt átvételéhez jogszabály még abban az esetben sem 
fuzodik, ha az átvevo azt továbbította a jogosultnak [Pp. 99., 109., 113., 219., 234. §]. 
BH1981. 194. Annak vizsgálatánál, hogy a fellebbezést az eloirt határidoben nyújtották-e be, csak a 
szabályszeru kézbesítés veheto figyelembe [Pp. 234. § (1) és (2) bek., 99. § (2) bek.] 
BH1978. 491. Ha a félnek a per vitelére meghatalmazottja van, a jogorvoslatra nyitva álló határidot az 
ítéletnek nem a fél, hanem a meghatalmazott részére történt kézbesítésétol kell számítani [Pp. 97. §, 234. § (1) 
bek.]. 
BH1977. 27. A bírósági határozat elleni fellebbezés határidejére vonatkozóan a bíróság által adott 
tájékoztatás hiányossága vagy pontatlansága miatt a felet nem érheti hátrány [Pp. 218. § (1) bek., 219. § (1), 
(3) bek., 220. § (3) bek., 222. § (1) bek., 234. § (1) bek.]. 

235. § (1) A fellebbezésben meg kell jelölni azt a határozatot, amely ellen a fellebbezés irányul és elo kell adni, 
hogy a fél a határozat megváltoztatását mennyiben és milyen okból kívánja. A fellebbezésben új tény állítására, 
illetve új bizonyíték eloadására akkor kerülhet sor, ha az új tény vagy az új bizonyíték az elso fokú határozat 
meghozatalát követoen jutott a fellebbezo fél tudomására, feltéve, hogy az - elbírálása esetén - reá kedvezobb 
határozatot eredményezett volna. A fellebbezésben új tény állítására, illetve új bizonyíték eloadására, vagy az elso 
fokú bíróság által mellozött bizonyítás lefolytatásának indítványozására akkor is sor kerülhet, ha az az elso fokú 
határozat jogszabálysérto voltának alátámasztására irányul; a 141. § (6) bekezdésében foglaltakat azonban ebben az 
esetben is alkalmazni kell. 

(2) Ha a fellebbezés nem felel meg a törvény rendelkezéseinek, vagy más okból kiegészítésre vagy kijavításra 
szorul, a 95. §-ban az elnök hatáskörébe utalt intézkedéseket az elso fokon eljárt tanács elnöke teszi meg. 

(3) Ha a határozatot elso fokon a megyei bíróság hozta, a jogi képviselovel eljáró felek a határozat ellen benyújtott 
fellebbezéshez mellékelt közös kérelemben indítványozhatják, hogy az anyagi jogszabály megsértésére alapított 
fellebbezést közvetlenül a Legfelsobb Bíróság bírálja el. Vagyonjogi ügyben a felek akkor indítványozhatják a 
Legfelsobb Bíróság eljárását, ha a fellebbezésben vitatott érték (illetve annak a 24. § alapján megállapított értéke) az 
ötszázezer forintot meghaladja. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott fellebbezésben új tényre, illetve új bizonyítékra hivatkozni nem lehet. A 
fellebbezés elbírálása tárgyaláson kívül, a felülvizsgálati eljárásra irányadó szabályok megfelelo alkalmazásával 
történik, így a fellebbezés elbírálása során a Legfelsobb Bíróság a rendelkezésre álló iratok alapján dönt. A határozat 
ellen felülvizsgálatnak nincs helye. 

Az (1) bekezdés a fellebbezés tartalmi elemeire vonatkozó törvényi eloírásokat, a (2) bekezdés pedig a 
fellebbezés hiányainak pótlására vonatkozó szabályokat tartalmazza. A gyakorlat szempontjából lényeges 
kérdéseket az egyes tartalmi kellékek és az ahhoz kapcsolódó hiánypótlási eljárás szabályaival együtt 
ismertetjük. Ez utóbbi körben az alábbiakat emeljük ki. 
A (2) bekezdés szabálya értelmében a hiánypótlásra felhívásra két esetben kerülhet sor: így akkor ha a 
fellebbezés a törvényi eloírások szerinti valamely kelléket nem tartalmazza, illetve akkor is, ha e feltételeknek 
a fellebbezés ugyan megfelel, de a bíróság megítélése szerint az kiegészítésre vagy módosításra szorul. A 
hiánypótlási kötelezettség elmulasztásához az e körben is irányadó Pp. 95. § (1) bekezdése kétféle 
jogkövetkezményt fuz: az elutasítást, illetve a beadvány hiányos tartalma szerinti elbírálását A fellebbezésnek 
is lehetnek és vannak olyan hiányai, amelyekhez a pótlási kötelezettség elmulasztása esetén nem az elutasítás 
jogkövetkezménye társul. A bíróságnak ezért a törvényi eloírások helyes értelmezésével kell abban állást 
foglalnia, hogy az adott fellebbezés valóban hiánypótlásra szorul-e, s ha igen e hiány érdemi elbírálásra 
alkalmatlanná teszi-e a fellebbezést vagy sem. Ennek a minosítésnek megfeleloen kell a felet a kötelezettség 
elmulasztása esetén alkalmazandó jogkövetkezményrol tájékoztatni. Ezért 
- a jogkövetkezményre történo figyelmeztetés hiányában a bíróság a Pp. 237. §-át jogszeruen nem 
alkalmazhatja, 
- ha a bíróság tévesen hívta fel a felet a hiány pótlására, a fellebbezést mulasztás esetén jogszeruen akkor sem 
utasíthatja el, ha a felet erre figyelmeztette, 
- nem utasíthatja el a bíróság a fellebbezést a hiánypótlási kötelezettség nem teljesítése miatt, ha a hiányos 
tartalom szerinti elbírálás helyett a felet tévesen az elutasítás jogkövetkezményérol tájékoztatta. 
1. A fellebbezéssel érintett határozatot a félnek egyértelmuen kell megjelölnie. A megjelölésre kötelezo eloírás 
nincs, arra alkalmas minden olyan adatnak vagy ténynek a közlése, amelybol a sérelmezett határozat 



azonosítható. A csak ezen hiány pótlására történo felhívás kizárt, hiszen a fellebbezés tartalmából a 
sérelmezett határozat azonosítható. Ha azonban az ügyben hozott több határozat ellen nyitva álló fellebbezési 
határido alatt a fél csak a fellebbezés tényét jelenti be, a fellebbezés egyéb hiányainak pótlása mellett az 
érintett határozat megjelölésére is fel kell hívnia a bíróságnak a felet. A hiánypótlási kötelezettség 
elmulasztásának jogkövetkezménye ilyenkor nem a határozat megjelölésének elmulasztásához, hanem a 
fellebbezési kérelem hiányához fuzodik. 
Elofordul a gyakorlatban, hogy a fél által postán feladott fellebbezés nem tartalmazza azokat a minimális 
adatokat sem, amelyeknek alapján a kezeloiroda az adott ügy számát megállapíthatná. Ilyen esetben a felek és 
az ügyszám pótlólagos közlésére a kezeloiroda hívja fel a felet a fellebbezés egyideju visszaküldésével. Ez az 
eljárás nem a Pp. szabályai szerinti hiánypótlási eljárás, ezért a mulasztáshoz sem fuzodik a Pp. 237. §-ban 
foglalt jogkövetkezmény. Ennek az eljárásnak abból a szempontból van jelentosége, hogy adott esetben a 
fellebbezés határidoben vagy elkésetten eloterjesztettnek minosül-e. 
2. A fellebbezési kérelem a fellebbezés minden esetben kötelezo és nélkülözhetetlen tartalmi kelléke, amelybol 
annak kell határozottan és egyértelmuen kitunnie, hogy a fél a határozat megváltoztatását milyen módon 
(tartalommal) kéri. A törvény szóhasználatától eltéroen a fellebbezési kérelem irányulhat az érintett határozat 
hatályon kívül helyezésére is mégpedig tartalmi korlátozás nélkül. 
A fellebbezési kérelem megfogalmazása bármilyen módon történhet. Megfelel ezért a törvényi eloírásnak, ha 
a fél ennek külön nevesítését elmulasztja, de a fellebbezésben tett eloadásai egyértelmuen alkalmasak a 
fellebbezési kérelem tartalmának megállapítására. 
A törvénynek azok a rendelkezései, amelyek a fellebbezés tényéhez kapcsolódó további jogkövetkezményeket 
szabályozzák (a határozat végrehajtására halasztó hatály, a határozat nem fellebbezett rendelkezésének 
jogerore emelkedése, az elso fokú határozat felülbírálatának korlátai) a fellebbezési kérelemhez kötodnek és a 
kérelem tartalmával azonos körben érvényesülnek. 
Ezért ha a fellebbezés nem tartalmaz fellebbezési kérelmet, a hiánypótlásra felhívás nem mellozheto, s annak 
elmulasztása a fellebbezés hivatalbóli elutasítását vonja maga után (Pp. 237. §, BH1988. 113.). 
Ha a fellebbezési kérelem tartalma nem egyértelmu (pl. a fél részletekben való teljesítést kér, de a 
beadványában késobb a marasztalás összegét érinto kifogásait is megjelöli) a fellebbezés pontosítására 
történo felhívás nem mellozheto. Ez az eljárás hiánypótlási eljárás, azonban a nyilatkozattétel elmaradása 
általában nem járhat az elutasítás jogkövetkezményével. Ha azonban a bíróság a hiánypótló végzésével 
egyidejuleg a fellebbezést a félnek visszaküldi és arra is felhívja, hogy a pontosítással együtt azt a bírósághoz 
ismét terjessze elo, e kötelezettség elmulasztása a Pp. 237. § alkalmazását már indokolja. A felhívásban a 
bíróságnak meg kell jelölnie, hogy mely körben találta a fellebbezési kérelmet ellentmondónak vagy 
kétségesnek. Helyes az a gyakorlat, hogy ilyen esetben a bíróság a felet arról is tájékoztatja, hogy milyen 
tartalommal tekinti a fellebbezési kérelmet eloterjesztettnek, ha a fél a nyilatkozattételre engedélyezett 
határidot elmulasztja. Ha ilyen esetben a fél fellebbezése más okból is hiánypótlásra szorul (pl. a fellebbezési 
illetéket nem rótta le), e kötelezettség egyideju elmulasztása a Pp. 237. § jogszeru alkalmazását eredményezi. 
3. Az indokolás azoknak az okoknak a megjelölését tartalmazza, amelyekre a fél a fellebbezési kérelmét 
alapítja. Ha a fellebbezés e törvényi eloírásnak nem felel meg, a (2) bekezdés alkalmazása indokolt. A 
hiánypótlási kötelezettség elmulasztásához azonban ebben az esetben a fellebbezés hivatalbóli elutasítása 
jogkövetkezményként akkor sem járulhat, ha a bíróság errol tájékoztatta a felet (BH1987. 45.). A Pp. 95. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfeleloen ugyanis az indokolás nélküli fellebbezés érdemi elbírálásának nincs 
törvényi akadálya, e hiány viszont azzal a következménnyel jár, hogy a másodfokú bíróság az elso fokú 
határozatot csak az elso fokú eljárásban tett nyilatkozatok és bizonyítékok figyelembevételével bírálhatja felül 
(BH1987. 169.) 
A fellebbezési kérelem indokolásának módját a fél szabadon választja meg. Ha például e körben a fellebbezés 
csak az elso fokú eljárásban már kifejtett álláspontra hivatkozik, azaz újabb indokokat a fél nem kíván 
felhozni, eleget tett a törvényi eloírásban foglaltaknak (BH1992. 589.) 
Az 1998. január 1. napja után indult azokban a vagyonjogi perekben, amelyeket a törvény kis perértékunek 
minosít (Pp. 256/B. § ), a fellebbezés indokolására is az általánostól eltéro szabály vonatkozik. Ezekben az 
ügyekben ugyanis fellebbezésnek csak az ügy érdemi elbírálásának alapjául szolgáló jogszabály téves 
alkalmazása, vagy az érdemi döntésre kihatással bíró lényeges eljárási szabálysértésre hivatkozással van 
helye. Ha a fellebbezés az erre való hivatkozást mellozi, és annak tartalmából sem tunik ki, hogy a fél az 
eljárás mely mozzanatát tartja jogszabályt, illetve jogát vagy jogos érdekét sértonek, a másodfokú bíróság a 
fellebbezést hivatalból elutasítja [Pp. 256/D. § (1)]. 
4. A fellebbezés indokolása tartalmazhat új tényeloadást, új bizonyítékra hivatkozást is, de nem korlátlanul. 
Az e törvényi elofeltételeket 1995-tol érinto módosítások egyértelmuen a szigorítást tükrözik a felek azon 



alapveto kötelezettségével összhangban, mely számukra a perbeli jogaik és kötelezettségeik maradéktalan, és 
idoben történo gyakorlását illetve teljesítését [Pp. 3. § (3), Pp. 8. §] írja elo. 
Bár a törvényi megfogalmazásból az következne, hogy a feltételek hiányában a fél nem tehet a fellebbezésében 
új eloadást, ténylegesen azonban nem errol van szó. Azt ugyanis, hogy az új tényre, bizonyítékra történo 
fellebbezési hivatkozás jogszeruen történt-e, a másodfokú bíróság minosíti. Ha azt állapítja meg, hogy a 
nóvum fellebbezésben történt eloadásának törvényi elofeltételei nem állnak fenn, azokat az ítélet 
felülbírálatakor figyelmen kívül kell hagynia. 
A 2000. január 1. napját követoen indult ügyekben irányadó hatályos rendelkezések értelmében két esetben 
kerülhet sor arra, hogy a fél a fellebbezésében érdemben elbírálható új tényeloadást tegyen, illetve új 
bizonyítékra hivatkozzon. Így akkor, 
- ha arról csak az elso fokú határozat meghozatala után szerzett tudomást, s az olyan jelentos, melynek az elso 
fokú eljárásban eloterjesztése esetén számára kedvezobb határozat született volna. E törvényi feltétel két fo 
eleme a perújítási kérelemnél szabályozottakkal [Pp. 260. § (1) a)] mutat azonosságot. Ebbol következoen a 
gyakorlat a tudomásszerzés idopontja, valamint annak érdemi kihatása körében nyilván ugyanazokat az 
elveket és mérlegelési szempontokat fogja alkalmazni, mint a perújítási kérelem elofeltételeinek vizsgálata 
körében. Ekként a félnek az új tényrol (bizonyítékról) tudomást szerzésének idopontját nem bizonyítania, 
hanem megfeleloen valószínusítenie kell. Azt pedig, hogy a nóvumra hivatkozás alkalmas lett volna a 
kedvezobb elso fokú döntés meghozatalára, az elvi lehetoség szintjén kell eldönteni. 
- ha arra a fél az elso fokú határozat jogszabályt sérto voltának alátámasztása körében hivatkozik. Ez esetben 
a fél az elsofokú bíróság által mellozött bizonyítás lefolytatását is kérheti. Ha azonban az elso fokú eljárásban 
e tényeloadás megtételére (bizonyíték eloterjesztésére) saját mulasztásának szankciójaként nem kerülhetett 
sor [Pp. 141. § (6)], azokat a másodfokú bíróság a felülbírálatnál nem veheti figyelembe. 
A 2000. január 1. napján már folyamatban volt - és 1995. augusztus 30. napja után indult - ügyekben 
továbbra is a § (1) bekezdésének korábbi rendelkezése az irányadó, mely a nóvum fellebbezési eloadását, a 
mellozött bizonyítás indítványozását kizárólag a Pp. 141. § (6) bekezdésében szabályozott esetben zárja ki. 
Azokban a perekben viszont, amelyek 1995. augusztus 30-án már folyamatban voltak, az irányadó 
szabályozás csak az elso fokú eljárásban már mulasztó fél újabb mulasztása, vagy indokolatlan késedelme 
esetén zárta ki a fellebbezés új hivatkozásának lehetoségét. Így például, ha a fellebbezéséhez sem csatolta a 
fél a hivatkozott okiratot; nem jelölte meg, hogy a tanúkat a bíróság milyen címrol idézheti és azt sem, hogy a 
tanúkat milyen tények igazolására kéri meghallgatni; illetve mindezeket felhívás ellenére mulasztotta el. 
Az elozoekben részletezett szabályoktól eltéro rendelkezések az irányadóak az 1998. január 1. napja után 
indult, és a törvény alapján kis perértékunek minosített vagyonjogi perekben [Pp. 256/B. § (1)]. Ezekben az 
ügyekben ugyanis a fellebbezésben a fél új tényeloadást nem tehet, és új bizonyítékra sem hivatkozhat. Ez alól 
a törvény kivételt csak abban az esetben enged, amikor a felet az elsofokú bíróság téves jogalkalmazása, vagy 
eljárási szabálysértése akadályozta meg abban, hogy azokat az elso fokú eljárásban megtehesse [Pp. 256/C. § 
(4)]. 
2003. január 1. napjától hatályba lépoen a törvény a fellebbezési új tényeloadás kizárásának egy további 
esetét is nevesíti, a § (5) bekezdésében. E rendelkezés arra az esetre vonatkozik, amikor a felek közös kérelme 
alapján a fellebbezést - az ítélotábla helyett - közvetlenül a Legfelsobb Bíróság bírálja el. 
5. Az illetékekrol szóló törvény értelmében (Itv. 46-48. §) a fellebbezés illeték-köteles, ezért ha a fél a 
fellebbezésén illetéket nem rótt le és az illeték elozetes megfizetése alóli kedvezményben nem részesült, a 
bíróságnak a fellebbezés hivatalbóli elutasítása terhével kell ot e hiány pótlására felhívnia. 
A fellebbezés más törvényi rendelkezés szempontjából is minosülhet hiányosnak, így például azt a fél a 
beadványra irányadó feltételek mellozésével [Pp. 93. § (2)-(3)] vagy a képviseleti jog megfelelo igazolása 
nélkül nyújtotta be (Pp. 69. §), de például amiatt is, mert a fellebbezés határidoben történt eloterjesztése nem 
állapítható meg az ajánlottan feladás idopontjának olvashatatlansága miatt. A bíróságnak ilyen esetekben az 
érintett hiányra vonatkozó eljárásjogi szabályok rendelkezései alapján kell a hiány pótlására a felet felhívnia. 
A hiánypótlási kötelezettség elmulasztásához fuzodo megfelelo jogkövetkezményt ebben az esetben is annak 
függvényében kell meghatározni, hogy olyan lényeges alaki (vagy tartalmi) hiányról van-e, amely a 
fellebbezés érdemi elbírálását kizárja vagy sem (BH1980. 339.). 
6. Az 1999. évi CX. törvény 2003. január 1. napjától hatályba lépoen e § rendelkezéseit kiegészítette az ún. 
ugró fellebbezés szabályaival. Ennek értelmében: 
- a megyei bíróság elso fokú hatáskörébe tartozó vagyonjogi ügyben 
- ha minden felet jogi képviselo képvisel 
- a fellebbezés perértéke meghaladja az 500 000 Ft-ot, és 
- a fellebbezését a fél anyagi jogi jogszabálysértésre alapítja 



a felek közösen kérhetik, hogy a fellebbezést az Országos Ítélotábla helyett közvetlenül a Legfelsobb Bíróság 
bírálja el. A felek jogi képviseloinek erre irányuló kérelmét közös okiratba foglaltan a fellebbezéshez kell 
csatolni. 
Az együttes törvényi feltételek bármelyikének hiánya e rendelkezés alkalmazását kizárja. 
A Legfelsobb Bíróság a fellebbezést a felülvizsgálati kérelem szabályai szerint, minden esetben tárgyaláson 
kívül bírálja el. A Legfelsobb Bíróság határozata ellen a felülvizsgálat kizárt. 
BH2003. 509. II. A másodfokú eljárásban eloterjesztheto új bizonyítékok köre [Pp. 3. §, 141. § (2) és (6) bek., 
235. § (1) bek.]. 
BH2003. 204. II. Az alperes a másodfokú eljárásban nem hozhatja fel azokat a tényállításait és bizonyítékait, 
amelyeket az elsofokú eljárásban meg sem kísérelt eloadni; tényállításai és bizonyítékai eloterjesztésével 
alapos ok nélkül késlekedett [Pp. 141. § (2) és (6) bek., 235. §]. 
BH2002. 277. Ha a hiánypótlást elrendelo végzés nem rendelkezik a hiánypótlásra engedett határidorol, a 
felhívásban foglaltak teljesítésének elmulasztása miatt a mulasztó féllel szemben nem alkalmazható 
jogkövetkezmény [Pp. 95. § (1) bek., 235. § (2) bek.]. 
BH2002. 79. A perben a bizonyítékokat olyan idoben kell megjelölni, amely a per állása szerint a gondos és 
az eljárást elosegíto pervitelnek megfelel. A Perrendtartás nem korlátlanul teszi lehetové az új bizonyítékokra 
hivatkozást a fellebbezési eljárás során [Pp. 141. § (2) bek., 235. § (1) bek.  
BH2001. 328. A bizonyítékok bejelentésével kapcsolatos mulasztás jogkövetkezményei [Pp. 141. § (2) és (6) 
bek., 235. § (1) bek.]. 
BH2000. 494. I. Ha a fellebbezési kérelem és indokolása nincs összhangban egymással, a bíróságnak 
hivatalból kell vizsgálnia, hogy a fellebbezés tartalmánál fogva mire irányul, és kétség esetén a felet fel kell 
hívni a fellebbezési kérelem pontos eloterjesztésére [Pp. 235. § (1) bek., 253. § (3) bek.]. 
BH2000. 257. II. Nem sért jogszabályt a bíróság, ha az egyes elkülönítheto kereseti kérelmek felol 
részítélettel dönt, és ebbe foglalja - az egyébként végzéssel eldöntheto - hatályon kívül helyezo és egyes 
kereseti kérelmek tárgyában új eljárást elrendelo döntését is. Az ilyen rendelkezés felülvizsgálati kérelemmel 
nem támadható, ezért ellene csatlakozó felülvizsgálati kérelem sem terjesztheto elo [Pp. 164. § (1)-(2) bek., 
192. § (1) bek., 195. § (1) bek., 196. § (1) bek. d) pont, 206. § (1) bek., 212. § (1) bek., 213. § (2) bek., 235. § 
(1) bek., 239. §, 244. § (1) bek., 252. §, 270. § (1) bek., 274. § (3) bek.]. 
BH2000. 169. Váltóperekben sem lehet a fellebbezésben olyan bizonyítékokra hivatkozni, vagy olyan 
bizonyítási eljárást kezdeményezni, amelyekre az elsofokú eljárásban hivatkozás, kezdeményezés - önhibából - 
nem történt [Pp. 141. § (2) és (6) bek., 164. § (1) bek., 235. § (1) bek., 1995. évi LX. tv. 15. § (1) bek., 19. §, 
1/1965. (I. 24.) IM r. 17. §, 32. § (1) bek., 47. § (1) bek., 48. §]. 
BH1999. 372. Nem zárhatja ki a további bizonyítást a másodfokú bíróság a bizonyítékok késedelmes 
eloterjesztése miatt, ha a marasztalt alperes fellebbezési tényállításaiból és a megjelölt bizonyítékokból arra 
vonható következtetés, hogy a követelés részben vagy egészben jogszabályba ütközik [Pp. 141. § (6) bek., 235. 
§ (1) bek., 1995. évi LX. tv. 15. és 19. §-ai, Ptk. 232. § (3) bek., 237-238. §-ai]. 
BH1997. 23. II. Olyan tények, amelyeket a perben nem vetettek fel, a felülvizsgálati eljárásban a 
jogszabálysértés alapjaként nem használhatók fel [Pp. 235. § (1) bek., 270. § (1) bek., 275. § (1) bek.]. 
BH1996. 491. Ha az elsofokú bíróság ítéletét a bizonyítási eljárás nagy terjedelmu kiegészítése érdekében 
kizárólag a felperes mulasztása miatt kellett hatályon kívül helyezni, a fellebbezési eljárás költségének 
viselésére pernyertességétol függetlenül a felperest indokolt kötelezni [Pp. 76. § (1) bek., 80. § (2) bek., 121. § 
(1) bek., 164. § (1) bek., 177. § (1) bek., 187. § (1) és (2) bek., 235. § (1) bek., 252. § (3) bek.]. 
BH1992. 589. Nincs helye hiánypótlás elrendelésének, ha a fél a határozat megváltoztatását az elsofokú 
eljárásban kifejtett álláspontjának fenntartásával, korábbi okfejtésére utalással kéri [Pp. 95. §, 235. § (1) 
bek., 237. § (1) bek., 238. § (1) bek.]. 
BH1991. 348. Az örökség visszautasításának elhatárolása az örököstársak között az örökségre vonatkozóan 
létrejött megállapodástól [Ptk. 675. §, Pp. 235. § (1) bek., és a 6/1958. (VII. 4.) IM r. (He.) 58. § (3) bek., 89. 
§ (1) bek.]. 
BH1991. 207. A felszámolási eljárás - jogszabályoknak megfelelo - lefolytatásának irányadó szempontjai 
[Pp. 219. § (1) bek. d) pont, 235. § (1) bek., 247. § (2) bek., 1986. évi 11. tvr. 3. § (3) bek., 7. § (1)-(2) bek., 
14. §, 15. § (1) bek., 24. § (2) bek., 26. § (1) bek., 28. § (2) bek., 29. § (1)-(2) bek., 40/A. §]. 
BH1990. 392. A gazdasági perben a védekezésre nyitvaálló határido elmulasztásának következményei 
igazolási kérelem eloterjesztésével nem orvosolhatók, annak azonban nincs akadálya, hogy új tényként a 
kérelembe foglaltakra a fél a fellebbezésében hivatkozzék [Pp. 365. § (3) bek., 388. § (1)-(2) bek., 106. § (1)-
(2) bek., 235. § (1) bek.]. 
BH1990. 143. A fellebbezés alaki és tartalmi követelményei [Pp. 235. § (2) bek., 237. §]. 



BH1989. 235. Megengedett keresetváltoztatásnak minosül, ha a jogosult a választott szavatossági jogról 
másikra való áttérés miatt módosítja a keresetét [Pp. 233. § (1) bek., 234. § (3) bek., 235. § (1) bek., Ptk. 247. 
§ (1) bek., 306. § (1) és (3) bek., 307. § (2) bek.]. 
BH1988. 111. A gazdálkodó szervezet jogtanácsosának betegsége és szabadsága nem menti a jogorvoslati 
illeték idoben való lerovásának elmulasztását [Pp. 95. §, 235. § (2) bek., 237. § (1) bek.]. 
BH1987. 169. A fellebbezés részletes indokainak elmaradása csupán azt eredményezheti, hogy a másodfokú 
bíróság az elsofokú eljárásban már eloadottak figyelembevételével bírálja felül az elsofokú ítéletet. A 
fellebbezésnek érdemi vizsgálat nélkül való elutasítására ilyen esetben nem kerülhet sor [Pp 235. §]. 
BH1987. 45. A fellebbezés a részletes indoklás elmulasztása miatt nem utasítható el, ha a fél a fellebbezésben 
megjelöli, hogy a határozat megváltoztatását mennyiben kéri [Pp. 235. § (1) bek., 95. § bek.]. 
BH1985. 101. II. Fellebbezésben új tényt lehet állítani, továbbá új bizonyítékokra lehet hivatkozni, és olyan 
bizonyítást is lehet kérni, amelyet az elso fokú bíróság mellozött [Pp. 235. § (1) bek.]. 
BH1984. 452. A gyermektartásdíjnak az állam által való ideiglenes folyósítása feltételeinek a fennállását a 
bíróság az eljárás egész tartama alatt maga köteles vizsgálni annak ellenére, hogy a behajthatatlanság 
tényének és okának a felderítése a végrehajtó feladata. Ezért a helyes eljárás az, ha a bíróság a foglalási 
jegyzokönyvben foglalt megállapítást felülvizsgálja abból a szempontból, hogy a tartásdíj állam által való 
ideiglenes folyósításának feltételei közül a behajthatatlanság valóban fennáll-e [12/1974. (V. 14.) MT sz. r. 7. 
§ (1) bek., 8/1974. (VI. 27.) IM. sz. r. 8. § (2) és (3) bek., 105/1952. (XII. 28.) MT sz. r. 13. § (3) bek., Pp. 235. 
§ (1) bek.]. 
BH1984. 317. A fellebbezo örökösnek az az akarat-kijelentése, hogy örökölni nem kíván, olyan új tény, amely 
a fellebbezési eljárásban is érvényesítheto, és annak figyelembe vétele nélkül a hagyaték átadása kérdésében 
jogeros határozat akkor sem hozható, ha egyébként a szabályszeruen megidézett örökös távolmaradása 
ellenére a közjegyzo hozhatott is hagyatékátadó végzést [Pp. 235. § (2) bek., 6/1958. (VII. 4.) IM sz. r. 43. § 
(1) bek., 89. §]. 
BH1983. 210. Fellebbezést az elsofokú bírósságnak csak olyan határozata ellen lehet benyújtani, amely az 
eljárás tárgyára vonatkozóan rendelkezést vagy megállapítást tartalmaz. Viszontkereset indításának a 
fellebbezési eljárásban nincs helye [Pp. 235. § (1) bek., 147. § (1) bek.]. 
BH1982. 534. Ha a fellebbezés a határozat indoklásának olyan megváltoztatására irányul, amely csak az 
érdemi döntés megváltoztatásával lehetséges, az egész határozatot megtámadottnak kell tekinteni [Pp. 235. § 
(1) bek.]. 
BH1982. 210. Elévülési kifogás fellebbezési eljárásban is eloterjesztheto [Pp. 235. § (1) bek., Ptk. 324. § (1) 
bek.]. 
BH1982. 110. Az a körülmény, hogy a fellebbezés nincs indoklással ellátva, hiánypótlásra való visszaadás 
nélkül nem ad alapot annak elutasítására [Pp. 235. §]. 
BH1979. 422. Nincs helye a fellebbezés érdemi elbírálása nélküli elutasításának azon az alapon, hogy a fél a 
marasztalás módosításával kapcsolatos összeget nem jelölte meg, ha ez az összeg a fellebbezésben foglalt 
eloadásból egyébként megállapítható [Pp. 235. § (1) bek., 237. §]. 
BH1978. 248. Az örökség feltételhez vagy idohöz kötött, megszorítással tett visszautasítása érvénytelen. A 
visszautasításra irányuló nyilatkozatot azonban annak lényeges tartalma szerint kell elbírálni. A jogban 
járatlan személyt szükség esetén a nyilatkozatának pontosítására kell felhívni [Ptk. 674. § (3) bek., 6/1958. 
(VII. 4.) IM. sz. r. 52. § (3) bek., 89. § (1) bek., Pp. 235. § (1) bek.]. 
BH1977. 69. A törvényben eloírt tájékoztatás hiánya nem szolgálhat a fél hátrányára (Pp. 3., 235. §). 

236. § A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve ha a törvény vagy a törvény 
alapján a bíróság másként rendelkezik. 

A fellebbezésnek halasztó hatálya van a határozat jogerore emelkedésére [Pp. 228. § (3)] és a határozat 
végrehajtására is de mindkét esetben csak a fellebbezési kérelemmel érintett körben. Miután fellebbezésnek a 
határozat bármely része ellen helye van, a kizárólag az indokolást érinto fellebbezéshez a halasztó hatály 
értelemszeruen nem fuzodhet. 
A törvény értelmében nincs a végrehajtásra halasztó hatálya 
- az egyezséget jóváhagyó végzés elleni [Pp. 148. § (3)], és 
- a tanúdíjat megállapító végzés elleni fellebbezésnek [Pp. 186. § (2)], 
- valamint akkor sem, ha a bíróság a határozatát fellebbezésre tekintet nélkül elozetesen végrehajthatóvá 
nyilvánította [Pp. 156. § (8), Pp. 231. § a)-f), Pp. 307. § (2)]. 

A fellebbezés elutasítása vagy felterjesztése 



237. § Ha a fellebbezés elkésett, vagy olyan határozat ellen irányul, amely ellen a fellebbezo nem élhet 
fellebbezéssel, továbbá ha a fél a fellebbezést felhívás [235. § (2) bekezdése] ellenére nem, vagy hiányosan adja be, 
az elso fokú bíróság a fellebbezést hivatalból elutasítja. Azt, aki a fellebbezést elutasító határozat ellen nyilvánvalóan 
alaptalan fellebbezéssel él, a másodfokú bíróság pénzbírsággal (120. §) sújthatja. 

A törvényi rendelkezés értelmében a kizárt, az elkésett és az a fellebbezés, amelynek hiányát a fél felhívás 
ellenére nem pótolta (azt ismét nem terjesztette elo) érdemi elbírálásra nem kerülhet, s a bíróságnak azt - erre 
irányuló kérelem nélkül - hivatalból kell elutasítania. E döntés az elsofokú bíróság hatáskörébe tartozik. Ha 
azonban az elsofokú bíróság ezt elmulasztotta, az elutasításról a másodfokú bíróságnak ugyancsak hivatalból 
kell határoznia [Pp. 240. § (1)]. A hivatalbóli eljárás ténye nem zárja ki, hogy a fél ez iránt kérelmet 
terjesszen elo akár az elso-, akár a másodfokú bíróságnál. A fellebbezés hivatalbóli elutasítására irányuló 
kérelem tartalma szerint kifogás, ezért e kérelem tárgyában a bíróságnak külön alakszeru határozatot nem 
kell hoznia. 
A bíróságnak hivatalból kell vizsgálnia, hogy a fellebbezés határidoben eloterjesztettnek minosül-e. Ez a 
vizsgálat minden esetben a határozat közlésére, a fellebbezési határido kezdo napjára és lejáratára vonatkozó 
törvényi szabályok betartásának ellenorzését jelenti (lásd részletesen a Pp. 218-219. §, Pp. 103. §, és Pp. 105. 
§ (4) bekezdésénél írtakat). Nem utasíthatja el az elsofokú bíróság elkésettség miatt a fellebbezést akkor, ha a 
fél egyidejuleg a fellebbezési határido elmulasztása miatt igazolási kérelemmel élt, hanem a kérelmet 
elbírálásra a másodfokú bírósághoz kell felterjeszteni [Pp. 109. § (1); BH1984. 293.]. A másodfokú 
bíróságnak az igazolási kérelem elutasításával egyidejuleg rendelkeznie kell a fellebbezés hivatalbóli 
elutasításáról is. 
A sikeres igazolást meghaladóan a fellebbezés elkésettsége nem mentheto ki és nem orvosolható. Ha a 
fellebbezés elkésettségét a másodfokú bíróság csak a tárgyalás kituzését követoen észleli, ennek 
jogkövetkezményét ekkor köteles levonni és nincs lehetoség a fellebbezés érdemi elbírálására (Pp. 250. §). 
A Pp. 220. § (3) bekezdésénél és a Pp. 105. § (3) bekezdésénél kifejtettek a fellebbezés elkésettsége 
szempontjából is irányadóak. Ha a fellebbezés megkésett eloterjesztése a bíróság téves tájékoztatására vagy 
ügykezelési hibára vezetheto vissza, a mulasztáshoz fuzodo jogkövetkezményt a bíróság nem vonhatja le. 
A törvény értelmében kizárt (Pp. 233. §) fellebbezésre az elozoekben foglaltak megfeleloen irányadóak. A 
törvény rendelkezésétol eltérésre nincs lehetoség, ezért a kizárt fellebbezést a bíróságnak akkor is hivatalból 
kell elutasítania, ha azt a fél a bíróság fellebbezést engedo téves tájékoztatása alapján terjesztette elo. 
A hiánypótlási kötelezettség elmulasztása csak a Pp. 235. § (1)-(2) bekezdésének helyes értelmezése és 
alkalmazása mellett eredményezheti a fellebbezés hivatalbóli elutasítását. 
A fellebbezés hivatalbóli elutasításáról a bíróság végzéssel határoz, amely ellen fellebbezésnek van helye. A 
nyilvánvalóan alaptalan fellebbezés - a másodfokú bíróság mérlegelése alapján - pénzbírság kiszabását is 
eredményezheti. 
A gyakorlat (PK-GK-KK. 1. számú állásfoglalás) az Itv. 57. § (1) bekezdésének a) pontja hatálya alá 
tartozónak tekinti és ezért illetékmentesnek ismeri el a fellebbezést, ha azt a bíróság a Pp. 237. § alapján 
hivatalból elutasította. Az elutasított fellebbezésen már lerótt illetéket ezért a félnek vissza kell téríteni [Itv. 
80. § (1) i)]. Az illetékmentesség hatálya kiterjed a fellebbezést hivatalból elutasító végzés ellen eloterjesztett 
fellebbezésre is. 
A fellebbezést hivatalból elutasító jogeros végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 270. § (2); BH1996. 
42.]. 
BH2003. 253. A céget megszuntnek nyilvánító végzésben kijelölt végelszámoló fellebbezési joga csak a végzés 
reá vonatkozó rendelkezésére terjed ki [1997. évi CXLIV. tv. 299. § (3) bek., 1997. évi CXLV. tv. 49. § (1) 
bek., 54. § (1) bek. f) pont, 55. §, Pp. 233. § (1) bek., 237. §, 240. §]. 
BH2003. 84. I. Ha az adós felszámolása iránti kérelem korábban érkezett a bírósághoz, mint az adós 
csodeljárás iránti kérelme, a csodeljárást - a kettos eljárás tilalmából következoen - nem lehet lefolytatni, 
hanem felszámolási eljárásnak van helye, a csodeljárás iránti kérelmet pedig el kell utasítani [1993. évi 
LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 6. § (2) bek., 
8. § (3) és (4) bek., 9. § (4) és (6) bek., 17. § (3) bek., 18. § (2) és (4) bek., 19. § (1) és (4) bek., 21. § (3) bek., 
Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 234. §, 237. §, 239. §, 244. § (1) és (3) bek.]. 
BH2001. 481. I. A "perfeljegyzés" tárgyában hozott határozatához a bíróság kötve van, azt saját 
hatáskörében nem változtathatja meg [Pp. 227. §, 237. § (1) bek.]. 
BH2001. 401. Az ügy érdemére kiható törvénysértés, ha sem az elsofokú, sem a másodfokú bíróság nem 
vizsgálja és ezáltal nem észleli a fellebbezés eloterjesztésének késedelmét [Pp. 99. § (2) bek., 107. § (1) bek., 
237. §, 274. § (1) bek., 275/B. §]. 



BH2001. 381. A felülvizsgálati kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlásra felhívó végzésben foglaltak 
nem megfelelo teljesítése miatt alkalmatlan az érdemi elbírálásra [Pp. 272. § (2) bek., 270. § (3) bek., 237. §, 
275/B. §]. 
BH2001. 47. A rossz helyre benyújtott fellebbezés nem veheto figyelembe avégett, hogy a határido utolsó 
napján ajánlott küldeményként postára adták [Pp. 105. § (4) bek., 107. § (1) bek., 234. § (1)-(2) bek., 237. §, 
275/A. §]. 
BH2000. 361. Ha a bíróság által kirendelt pártfogó ügyvédet a fél nem veszi igénybe, az emiatt jogi képviselo 
ellenjegyzése nélkül benyújtott felülvizsgálati kérelem hatálytalan, azt a bíróság hivatalból elutasítja [Pp. 
73/A. §, 73/B. §, 87. § (1) bek., 237. §, 275/B. §]. 
BH2000. 228. II. A fellebbezésre jogosultak köre [Pp. 233. § (1) bek., 237. §, 240. § (1) bek.]. 
BH2000. 111. A jogi képviselo gyógykezelése nem alkalmas indok a mulasztás kimentésére, mert a 
helyettesítésrol, az általa képviselt fél jogainak helyes érvényesítésérol köteles gondoskodni [Pp. 109. § (2) 
bek., 237. §]. 
BH1999. 422. II. A felszámolási zárómérlegben (záró egyszerusített mérlegben), illetoleg a vagyonfelosztási 
javaslatban foglaltak ellen benyújtott kifogást elutasító döntést - az ügy érdemét eldönto határozat elleni 
fellebbezésben - csak az sérelmezheti, akinek a kifogását elutasította a bíróság [Cstv. 6. § (2) bek., 56. § (2) 
bek., Pp. 237. §, 239. §] 
BH1998. 540. Elkésett végrehajtási kifogás elbírálása [Vht. 217. § (1) és (2) bek., 224. §, Pp. 237. §, PK 289. 
sz.]. 
BH1998. 444. A cégeljárásban (bejegyzés, változásbejegyzés, törvényességi felügyeleti eljárás) az eljárás 
felfüggesztésére irányuló kérelem elutasítását tartalmazó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye [Pp. 155. § 
(3) bek., 237. §, 240. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. 25. § (1) bek.]. 
BH1997. 452. Ha a bíróság szabályszeruen kézbesített határozata ellen a jogszabályban eloírt határidon 
belül az érdekelt nem él fellebbezéssel - függetlenül a határozat esetleges ismételt kézbesítésétol -, a jogero 
beáll, az utóbb történt kézbesítésnek már nincs jogi hatálya [Pp. 234. § (1) bek, 237. §, 240. § (1) bek, 1989. 
évi 23. tvr. 25. § (1) bek]. 
BH1996. 337. I. Az adós gazdasági társaság felszámolására irányuló eljárásban hozott határozattal szemben 
a gazdasági társaság tagja - ebben a minoségében - nem jogosult fellebbezéssel élni [1991. évi IL. tv. 2. § (1) 
bek., 6. § (2) bek., Pp. 233. § (1) bek., 237. §, 240. § (1) bek.]. 
BH1996. 42. A fellebbezést elutasító jogeros végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 130. §, 148. §, 
157. §, 237. §, 270. § (2) bek., 271. § (1) bek., a) pont]. 
BH1995. 422. I. A cégbíróság által hiánypótlásra szabott határido meghosszabbítása iránti kérelmet elutasító 
végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, az ilyen fellebbezési kérelmet már az elsofokú bíróságnak el kell 
utasítania [Pp. 233. § (3) bek. b) pont, 237. §]. 
BH1995. 174. A fellebbezés hivatalból való elutasítása megalapozott, ha a fél a bíróság felhívására a 
fellebbezési illetéket az illetékhivatalnál befizette ugyan, de ennek megtörténtét - bár a bíróság erre is felhívta 
- nem igazolta (Pp. 237. §). 
BH1995. 166. Nincs helye felülvizsgálatnak a fellebbezés hivatalból való elutasítása folytán elsofokon 
jogerore emelkedett egyezséget jóváhagyó végzés ellen [Pp. 3. § (1) bek., 148. § (2) bek., 228. § (2) bek., 237. 
§, 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1995. 164. A felülvizsgálati kérelem eloterjesztésére nyitva álló határido elmulasztásánál a kimentés 
lehetosége [Pp. 107. § (2) bek., 237. §, 275/B. §]. 
BH1994. 621. A fellebbezésnek a bíróság által a hiánypótlásra megállapított határido elmulasztása miatt 
hivatalból történt elutasítása jogszabálysérto, ha a fellebbezo fél - fellebbezésének elutasítása elott - a 
határido meghosszabbítását kérte, és ezt a kérelmét a bíróság nem bírálta el [Pp. 95. § (1) bek., 237. §]. 
BH1994. 620. A fizetési meghagyás ellen a kötelezett részérol benyújtott ellentmondást elutasító végzés ellen 
nincs fellebbezési joga annak, aki arra hivatkozik, hogy a követelt összeg - a kötelezett helyett - ot terheli [Pp. 
233. § (1) bek., 237. §]. 
BH1994. 325. A felülvizsgálati kérelemnek az elsofokú határozatot hozó bíróságnál való benyújtására nyitva 
álló határido elmulasztása miatt eloterjesztett igazolási kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 106. § (1) 
bek., 272. § (1) és (3) bek., 237. §, 275/B. §). 
BH1994. 257. Nincs helye felülvizsgálatnak az elsofokon jogerore emelkedett ítélet, az igazolási kérelmet és a 
fellebbezést elutasító jogeros végzés ellen [Pp. 109. § (2) bek., 130. §, 148. §, 157. §, 237. §, 270. § (1) és (2) 
bek., 271. § (1) bek. a) pont]. 



BH1993. 187. II. Ha a bíróság a fellebbezést hivatalból elutasítja, a fellebbezési eljárás illetékmentes [Pp. 
237. §, 240. §, (1) bek., 1990. évi XCIII. tv. (It.) 58. § d) pont, PK-GK-KK 1. sz.]. III. A szünetelés folytán 
megszunt per illetéke és a felperes mentesítése annak megfizetése alól [It. 60. § (2) bek.]. 
BH1992. 771. I. A társaságból való kizárást tartalmazó határozat végrehajtásának felfüggesztése, továbbá a 
jogi képviselonek a perbol való kizárása olyan eljárás során hozott végzés, amely ellen nincs helye 
fellebbezésnek [Pp. 233. § (3) bek., 237. §]. 
BH1992. 589. Nincs helye hiánypótlás elrendelésének, ha a fél a határozat megváltoztatását az elsofokú 
eljárásban kifejtett álláspontjának fenntartásával, korábbi okfejtésére utalással kéri [Pp. 95. §, 235. § (1) 
bek., 237. § (1) bek., 238. § (1) bek.]. 
BH1992. 415. A kereset kiterjesztésével történo perbevonás ellen fellebbezésnek nincs helye [Pp. 51. §, 65. §, 
146. § (2) bek., 233. § (3) bek., 237. §, 240. § (1) bek.]. 
BH1992. 126. A hiánypótlást elrendelo végzés ellen - még ha az eljárási illetéket érinto rendelkezés is - 
fellebbezésnek nincs helye, azt már az elsofokú bíróságnak hivatalból el kell utasítania [Pp. 95. § (1)-(2) bek., 
233. § (3) bek. b) pont, 237. §]. 
BH1990. 227. A szakértoi díj elolegezését elrendelo végzés nem támadható fellebbezéssel [Pp. 187. § (2) bek., 
233. § (3) bek. b) pont, 237. §]. 
BH1990. 143. A fellebbezés alaki és tartalmi követelményei [Pp. 235. § (2) bek., 237. §]. 
BH1990. 61. A fellebbezési határido elmulasztása esetén eloterjesztett igazolási kérelem elbírálásának 
szempontjai [Pp. 106. § (9) bek., 109. § (1) bek., 237. §, 344. § (2) bek.]. 
BH1988. 461. Az elsofokú bíróság a fellebbezést elutasítja, ha a fellebbezo a jogorvoslati illeték lerovását az 
erre adott határido alatt nem pótolja [Pp. 237. §]. 
BH1988. 405. Az a körülmény, hogy fél börtönbüntetését tölti, önmagában nem alapozza meg a fellebbezési 
határido elmulasztásának kimentésére benyújtott igazolási kérelmet [Pp. 237. §, 137. § (2) bek.]. 
BH1988. 243. A perben az alperes megnevezése a felperes kizárólagos joga. Ha a bíróság a felperes 
bejelentése alapján - a korábbi alperest a perbol elbocsátja, az erre vonatkozó végzését az új alperes 
fellebbezéssel nem támadhatja. A meg nem engedett fellebbezést már az elsofokú bíróságnak el kell utasítania 
[Pp. 64. § (2) bek., 65. §, 219. § (1) bek. d) pont, 237. §]. 
BH1988. 111. A gazdálkodó szervezet jogtanácsosának betegsége és szabadsága nem menti a jogorvoslati 
illeték idoben való lerovásának elmulasztását [Pp. 95. §, 235. § (2) bek., 237. § (1) bek.]. 
BH1987. 375. A fellebbezés felterjesztése elott kell az elsofokú bíróságnak megállapítania azt, hogy a 
fellebbezést az arra megszabott határidon belül adták-e postára [Pp. 237. §]. 
BH1985. 119. Nincs helye fellebbezésnek amiatt, hogy az elso fokú bíróság a keresetben érvényesített 
igényeknek csak egy része tekintetében részítéletben döntött. Az ilyen fellebbezést már az elso fokú bíróságnak 
el kell utasítania [Pp. 233. § (1) bek., (3) bek. b) pont, 237. §, 240. §]. 
BH1984. 294. Munkabér-követeléssel kapcsolatos munkaügyi vitában hozott bírói ítélet elleni fellebbezést 
mint a törvény szerint kizárt fellebbezést már az elso fokú bíróságnak hivatalból el kell utasítania. Ha pedig 
ezt az elso fokú bíróság elmulasztja, a fellebbezési eljárás során annak megfeleloen az elnök határoz [Pp. 
237. §, 240. § (1) bek., 358. § (1) bek., MKT 1/1975. sz.]. 
BH1984. 293. Ha a fél a fellebbezési határido elmulasztása miatt igazolással él, és azt a fellebbezéssel együtt 
eloterjeszti, a munkaügyi bíróság a fellebbezést az elkésettsége miatt nem utasíthatja el. Ilyen esetben az 
igazolási kérelem és a fellebbezés megengedettsége tárgyában a másodfokú bíróság határoz [Pp. 109. § (1) 
bek., 237. §]. 
BH1982. 468. A kereset jogszeru kiterjesztése esetén az a bíróság köteles a kiterjesztett kereseti igény 
tekintetében is érdemben tárgyalni, amely a már folyamatban levo pert tárgyalja. A Pp. 149. §-ában 
szabályozott elkülönítés csak azt eredményezheti, hogy az eldöntésre váró vitás kérdéseket a bíróság 
elkülönítetten tárgyalja, de ugyanannak a pernek a keretén belül [Pp. 146. § (1) bek., 149., 237. §]. 
BH1982. 393. II. Fellebbezési határido elmulasztásának igazolására nem fogadható el az, hogy a felek 
idoközben egyezkedtek [Pp. 228. § (2) bek., 234. § (1) bek., 237. §, 388. (1) bek.]. 
BH1982. 209. A címzett jogtanácsos tartós távolléte esetén, ha a jogtanácsos által képviselt gazdálkodó 
szervezet a kézbesítendo iratot átveszi, a kézbesítést megtörténtnek kell tekinteni [Pp. 97., 237. §]. 
BH1980. 339. A beadvány hiányossága miatti jogkövetkezmények alkalmazása során vizsgálni kell, hogy 
olyan lényeges alaki vagy tartalmi hiányosságról van-e szó, amely kizárja az eljárás folytatását vagy csupán 
az indokolás hiányos. Ezért, ha a fellebbezés csupán azt tartalmazza, hogy a támadott határozatot mennyiben 
kéri megváltoztatni, a fellebbezési kérelem már elbírálható, és nincs helye a fellebbezés érdemi vizsgálat 
nélküli elutasításának, hanem azt hiányos tartalma szerint kell elbírálni [Pp. 95. § (1) bek., 237. § (1) bek.]. 



BH1979. 422. Nincs helye a fellebbezés érdemi elbírálása nélküli elutasításának azon az alapon, hogy a fél a 
marasztalás módosításával kapcsolatos összeget nem jelölte meg, ha ez az összeg a fellebbezésben foglalt 
eloadásból egyébként megállapítható [Pp. 235. § (1) bek., 237. §]. 

238. § (1) Ha a fellebbezési határido valamennyi féllel szemben lejárt, illetoleg, ha a fellebbezést valamennyi fél 
hiánytalanul benyújtotta, az elsofokú bíróság azt a per összes irataival együtt legkésobb nyolc napon belül felterjeszti 
a másodfokú bírósághoz. Ha a 235. § (2) bekezdésében foglalt intézkedésre került sor, a határidot annak teljesítésétol 
kell számítani. Ha a fellebbezés a határozatnak elozetesen végrehajthatóvá nyilvánítása ellen is irányul, a 
fellebbezést azonnal, már a fellebbezési határido lejárta elott fel kell terjeszteni. 

(2) Részítélet elleni fellebbezés esetén csak a szükséges periratokat kell felterjeszteni. A felterjesztett iratok közül 
azokat, amelyekre az elso fokú eljárás folytatása végett is szükség van, a felterjesztés elott le kell másolni. 

(3) Az eljárás folyamán hozott végzés elleni fellebbezésre az elozo rendelkezések azzal az eltéréssel irányadók, 
hogy az elsofokú bíróság a fellebbezésnek csupán elso példányát terjeszti fel a másodfokú bírósághoz a szükséges 
iratokkal együtt; egyébként a 257. § ilyen esetben is irányadó. 

(4) Ha a fellebbezés mellett a fél a határozathozatalt megelozo tárgyalás vagy határido elmulasztása miatt 
igazolással is él, a fellebbezést csak az igazolási kérelem elutasítása esetén kell a másodfokú bírósághoz 
felterjeszteni. 

(5) A megkeresett bíróság határozata ellen beadott fellebbezést a megkereso bíróság másodfokú bírósága, ha pedig 
a megkeresés a másodfokú bíróságtól ered, maga a megkereso bíróság bírálja el. 

Bár a törvény arról külön említést nem tesz de nyilvánvaló, hogy a felterjesztés csak az érdemi elbírálásra 
alkalmas fellebbezés esetén kerülhet szóba. A Pp. 235. § (2) bekezdésében és a Pp. 237. §-ában foglaltak 
tehát nem csak számuk, de tartalmuk szerint is megelozik a Pp. 238. § (1) bekezdésében foglalt intézkedést. 
Vannak ezen felül olyan intézkedések is, amelyeket ugyancsak a fellebbezés felterjesztését megelozoen kell az 
elsofokú bíróságnak megtennie. Így ha a fél a fellebbezésében az illeték elozetes megfizetése alóli mentességet 
kér, e tárgyban az elsofokú bíróságnak határoznia kell (Itv. 64. §; 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 10. § (2)]. 
Végzés elleni fellebbezés esetén a felterjesztést megelozoen az elsofokú bíróságnak le kell folytatnia a Pp. 257. 
§-a szerinti észrevételezési eljárást. 
Az (1) bekezdés értelmében az elsofokú bíróság a határozata elleni fellebbezést akkor terjeszti fel, ha a 
fellebbezési határido minden féllel szemben letelt. E rendelkezések alkalmazása szempontjából fél alatt a 
fellebbezésre jogosult egyéb érdekelteket is érteni kell. A törvényi szabály megköveteli, hogy az elsofokú 
bíróság ne csak a fellebbezo, de a fellebbezéssel nem élo valamennyi félre kiterjedoen ellenorizze, hogy a 
határozata közlése szabályszeruen megtörtént-e, és az általános szabályok (Pp. 103. §) szerint kell 
megállapítania, hogy mely nappal tekintheto lejártnak a fellebbezés határideje. 
A fellebbezésre nyitva álló határido eltelte elott intézkedik a bíróság a felterjesztésrol, ha valamennyi fél 
eloterjesztette a fellebbezést, illetve haladéktalanul akkor is, ha a fellebbezés az elozetes végrehajthatóvá 
nyilvánításra is kiterjed. 
A 2000. január 1. napját követoen indult ügyekben alkalmazandóan törvényi határido irányadó a 
felterjesztésre is. Az 1999. évi CX. törvény módosító rendelkezése értelmében a bíróság a felterjesztési 
kötelezettségének 8 napon belül köteles eleget tenni. Ha a fellebbezés kapcsán hiánypótlási eljárás 
lefolytatására volt szükség, e határidot attól a naptól kell számítani, amikor a fél e kötelezettségének eleget 
tett. 
A (4) bekezdés értelmében azonban nem terjesztheti fel a bíróság a fellebbezést e feltételek megléte esetén sem 
akkor, ha a fél egyidejuleg igazolási kérelemmel élt a határozathozatalt megelozo tárgyalás vagy határido 
elmulasztása miatt Ilyen esetben a bíróságnak az igazolási kérelem tárgyában kell eloször határoznia. A 
kérelemnek helyt adó végzés esetén a Pp. 109. § (4) bekezdésében szabályozott eljárás lefolytatására kerül 
sor, ezért a fellebbezés okafogyottá válik. Ha azonban a bíróság az igazolási kérelmet elutasította, a 
fellebbezést fel kell terjesztenie. Miután az igazolási kérelmet elutasító végzés ellen külön fellebbezésnek van 
helye, a felterjesztésre a végzés jogerore emelkedése után kerülhet csak sor. 
A gyakorlatban többször fordul elo, hogy az ügyben több határozattal szemben eloterjesztett fellebbezések 
felterjesztésérol kell a bíróságnak gondoskodnia, s ezért gondot jelent, hogy mikor rendelkezhet e 
fellebbezések együttes és mikor az egymást követo felterjesztésérol, s ez utóbbi esetben milyen szempontok 
szerint kell a felterjesztést rangsorolnia. A helyes eljáráshoz a bíróságnak általában azt kell vizsgálnia, hogy 
az utóbb hozott határozatának tartalma befolyásolja e a korábban hozott határozat elleni fellebbezés érdemi 
elbírálását. Igenlo esetben a bíróságnak eloször ez utóbbi határozat elleni fellebbezést kell felterjeszteni, 
nemleges esetben pedig az együttes felterjesztésrol rendelkezhet. Például ha a felek az ítélet ellen 
fellebbezéssel éltek, de az egyik fellebbezést a bíróság hivatalból elutasította, az ezen végzés ellen 
eloterjesztett fellebbezés érdemi elbírálása elofeltétele annak, hogy kiderüljön: az ítélet felülbírálatára mely 



fellebbezés (vagy fellebbezések) körében kerülhet sor. Mégis indokolt az együttes felterjesztés, hiszen a 
másodfokú bíróság végzése e kérdést egyértelmuvé teszi. Ha azonban a bíróság a fellebbezésben kért 
személyes költségmentesség (illeték-feljegyzési jog) iránti kérelmet elutasította, a végzés elleni fellebbezés 
érdemi elbírálása elofeltétele az ítélet elleni fellebbezés felterjesztésének, hiszen e rendelkezés a fellebbezés 
hiányainak pótlásával kapcsolatos eljárás része, amelynek eredményétol függ, hogy a bíróságnak alkalmaznia 
kell-e a Pp. 237. §-át. Ha azonban a fél az ítélet és a szakértoi díjat megállapító végzés ellen is fellebbezéssel 
élt, az egyideju felterjesztésnek nincs akadálya. 
Az (1)-(3) bekezdések rendelkezéseibol következoen 
- ítélet (közbenso ítélet) és az eljárást befejezo végzés elleni fellebbezés esetén a bíróság a per összes iratait; 
- részítélet és az eljárás folyamán hozott végzés elleni fellebbezés esetén csak az elbíráláshoz szükséges 
iratokat terjeszti fel az elsofokú bíróság. Ennek a rendelkezésnek az a célja, hogy a fellebbezés elbírálása az 
elso fokú eljárás folytatását ne hátráltassa. Ez alól kivételnek tekinthetjük azt az esetet, amikor a fellebbezés a 
házasság érvénytelenítése vagy a felbontás iránti kereset tárgyában hozott részítélet ellen irányul. Miután a 
vagyonjogi kereset tárgyában a bíróság csak a részítélet jogerore emelkedése után folytathatja a tárgyalást 
[Pp. 292. § (2)], a periratok szétválasztása és a másolatok elkészítése ebben az esetben felesleges, ezért 
ilyenkor az elsofokú bíróság a fellebbezést a teljes perirattal terjeszti fel; 
- az elsofokú bíróságnak az ítélet (közbenso és részítélet) elleni fellebbezés valamennyi példányát fel kell 
terjesztenie, hiszen azt az ellenérdeku féllel a másodfokú bíróság közli. Az elsofokú bíróság által kötelezoen 
lefolytatandó észrevételezési eljárás (Pp. 257. §) tényére figyelemmel a végzés elleni fellebbezésnek csak az 
eredeti példányát kell felterjeszteni. 
A 123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás 59. §-a további eloírásokat tartalmaz a felterjesztés módját illetoen. 
Eszerint a bíróság az iratokat felterjeszto lappal, a fellebbezéssel érintett határozat egy kiadmányának 
csatolása mellett közvetlenül a másodfokú bíróságnak küldi meg. Ha az ügyben egyidejuleg több határozat 
ellen benyújtott fellebbezést terjeszt fel a bíróság, határozatonként külön-külön felterjesztolapot kell 
készítenie, s abban utalnia kell a kapcsolódó más határozat elleni fellebbezésre. 
Ha az ügyben az ügyész fellebbezett, az iratokat egy felterjeszto lappal, de a másodfokú bíróság területén 
muködo ügyész útján kell felterjeszteni és ebben az esetben a fellebbezéssel érintett határozat két kiadmányát 
kell csatolni. 
Az (5) bekezdés a megkeresett bíróság által hozott határozat elleni fellebbezés sajátos hatásköri és 
illetékességi szabályait tartalmazza. Eszerint a fellebbezés elbírálására a megkereso bíróság szerint illetékes 
másodfokú bíróság jogosult. Ha azonban e másodfokú bíróság volt a megkereso bíróság, a fellebbezés 
elbírálására is e másodfokú bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. 
BH1992. 589. Nincs helye hiánypótlás elrendelésének, ha a fél a határozat megváltoztatását az elsofokú 
eljárásban kifejtett álláspontjának fenntartásával, korábbi okfejtésére utalással kéri [Pp. 95. §, 235. § (1) 
bek., 237. § (1) bek., 238. § (1) bek.]. 

Az elso fokú eljárás szabályainak alkalmazása 

239. § Amennyiben a jelen fejezet másként nem rendelkezik, a törvény Második Részének az elsofokú eljárásra 
vonatkozó rendelkezéseit a másodfokú eljárásban is megfeleloen alkalmazni kell. 

Lásd a Pp. 238. §-ához fuzött magyarázatot. 
BH2003. 240. I. Vadászterület ismételt haszonbérbe adása esetén a korábbi haszonbérlot megilleto elo-
haszonbérleti jogra vonatkozó rendelkezések értelmezése [1996. évi LV. tv. 12. § c) pont, 16. § (1) bek., (4) 
bek., 19. §, 20. §, 96. § (1) bek., 98. §, 99. § (3) bek., Ptk. 221. § (3) bek., Pp. 124. § (1) bek., 221. § (1) bek., 
239. §, 254. § (3) bek., Legf. Bír. PK. 9. sz. állásfogl.]. 
BH2003. 240. II. A másodfokú bíróság indokolási kötelezettsége kiterjed a fellebbezés lényegét jelento 
jogszabály-értelmezéssel kapcsolatos álláspontjának kifejtésére [Pp. 221. § (1) bek., 239. §, 254. § (3) bek.]. 
BH2003. 84. I. Ha az adós felszámolása iránti kérelem korábban érkezett a bírósághoz, mint az adós 
csodeljárás iránti kérelme, a csodeljárást - a kettos eljárás tilalmából következoen - nem lehet lefolytatni, 
hanem felszámolási eljárásnak van helye, a csodeljárás iránti kérelmet pedig el kell utasítani [1993. évi 
LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 6. § (2) bek., 
8. § (3) és (4) bek., 9. § (4) és (6) bek., 17. § (3) bek., 18. § (2) és (4) bek., 19. § (1) és (4) bek., 21. § (3) bek., 
Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 234. §, 237. §, 239. §, 244. § (1) és (3) bek.]. 
BH2000. 504. A másodfokú bíróság a fél fellebbezésének célirányosságát és a bizonyítási eljárás egész 
menetét figyelembe véve dönt a másodfokú perköltség viselése kérdésében [Pp. 78. § (1) bek., 80. § (2) bek., 
81. § (1) bek., 239. §, 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 18. § (1) és (3) bek.]. 



BH2000. 257. II. Nem sért jogszabályt a bíróság, ha az egyes elkülönítheto kereseti kérelmek felol 
részítélettel dönt, és ebbe foglalja - az egyébként végzéssel eldöntheto - hatályon kívül helyezo és egyes 
kereseti kérelmek tárgyában új eljárást elrendelo döntését is. Az ilyen rendelkezés felülvizsgálati kérelemmel 
nem támadható, ezért ellene csatlakozó felülvizsgálati kérelem sem terjesztheto elo [Pp. 164. § (1)-(2) bek., 
192. § (1) bek., 195. § (1) bek., 196. § (1) bek. d) pont, 206. § (1) bek., 212. § (1) bek., 213. § (2) bek., 235. § 
(1) bek., 239. §, 244. § (1) bek., 252. §, 270. § (1) bek., 274. § (3) bek.]. 
BH1999. 422. II. A felszámolási zárómérlegben (záró egyszerusített mérlegben), illetoleg a vagyonfelosztási 
javaslatban foglaltak ellen benyújtott kifogást elutasító döntést - az ügy érdemét eldönto határozat elleni 
fellebbezésben - csak az sérelmezheti, akinek a kifogását elutasította a bíróság [Cstv. 6. § (2) bek., 56. § (2) 
bek., Pp. 237. §, 239. §] 
BH1999. 261. A másodfokú eljárásban is lehet új tényt állítani és új bizonyítékra hivatkozni; a felajánlott 
bizonyítás mellozésének okát a bíróságnak meg kell indokolnia [Pp. 163. § (1) bek., 206. § (1) bek., 221. § (1) 
bek., 239. §]. 
BH1999. 142. Nem alapozza meg az elfogultság megállapítását, ha a tanács elnöke korlátozza a jogi 
képviselot az ügy szóbeli ismertetésében [Pp. 13. § (1) bek. e) pont, 133 §, 239. §, 246. §]. 
BH1998. 33. Az árverés megsemmisítését célzó végrehajtási kifogás elbírálása során a végrehajtást kéro 
ellenérdeku félnek minosül, így az eredményes kifogás költségkövetkezményeit köteles viselni [Vht. 217. §, 
218. §, 224. §, Pp. 78. § (1) bek., 239. §]. 
BH1991. 397. A házassági perben a lakáshasználati jog ellenértékének figyelmen kívül hagyásával kell a 
perértéket megállapítani [Pp. 24. § (1) bek., 239. §, 1986. évi I. tv. 29. § (5) bek.,  és 34. § (1) bek.]. 
BH1982. 294. Lényeges eljárási szabályt sért a másodfokú bíróság, ha anélkül hoz ítéletet, hogy a másodfokú 
eljárásban módosított szakértoi véleményt ismertetné a felekkel és módot nyújtana a szakvéleményre 
vonatkozó észrevételek és esetleges indítványok eloterjesztésére [Pp. 205. § (2) bek., 239. §, 249. § (2) bek., 
387. § (1) bek.]. 

Intézkedések a fellebbezési tárgyalás kituzése elott 

240. § (1) Ítélet ellen irányuló fellebbezés esetében az elnök az iratoknak a másodfokú bírósághoz való beérkezése 
után a szükséghez képest intézkedik az esetleges hiányok pótlása iránt (95. §), ha pedig a fellebbezést már az 
elsofokú bíróságnak el kellett volna utasítania (237. §), ennek megfeleloen határoz. 

(2) Az elnök határoz a végrehajtás felfüggesztése kérdésében, ha az elsofokú bíróság az ítéletet a 231-232. §-ok 
ellenére nyilvánította elozetesen végrehajthatónak. 

Az (1) bekezdés a tanács elnökének hatáskörébe utalt általános kötelezettséget szabályoz. Bár e bekezdés 
kifejezetten csak az ítélet elleni fellebbezést említi, e rendelkezések a Pp. 259. §-a alapján a végzések elleni 
fellebbezés esetén is irányadóak. A törvényi eloírás tartalma szerint ellenorzési kötelezettséget takar: azaz a 
tanács elnökének meg kell vizsgálnia, hogy a fellebbezés megfelel-e minden, a törvényben megkívánt 
elofeltételnek - azaz az elsofokú bíróság valóban érdemi elbírálásra váró fellebbezést terjesztett-e fel és nem 
mulasztotta-e el a Pp. 235. § (2) bekezdésében és a Pp. 237. §-ában eloírt intézkedések megtételét. 
Ha az elsofokú bíróság a törvény értelmében kizárt vagy elkésett fellebbezést terjesztett fel, az elnök azt 
hivatalból elutasítja. Nem kizárt azonban, hogy e jogkövetkezmény levonása elott a másodfokú bíróság 
hiánypótlási eljárást folytatasson le (pl. ha a fellebbezés határidoben érkezett volta azért nem állapítható 
meg, mert annak az ajánlott küldeménykénti feladási idopontja a borítékon olvashatatlan). 
Ha a fellebbezés egyéb okból hiányos, az elnök eljárása attól függ, hogy e hiány pótlására a felet az elsofokú 
bíróság felhívta-e vagy sem, illetve felhívás esetén a mulasztás jogkövetkezményére a felet helyes tartalommal 
figyelmeztette-e. Ha az elso fokú eljárásban a hiány pótlására felhívás helyes tartalommal megtörtént, de a 
mulasztás jogkövetkezményét az elsofokú bíróság elmulasztotta levonni, a másodfokú tanács elnöke a 
fellebbezést a Pp. 237. §-a alapján hivatalból elutasítja. Ebben az esetben tehát a törvényi rendelkezésbol 
kitunoen nem kerülhet sor újabb hiánypótlásra felhívásra. 
Ha az elsofokú bíróság a több hiányosságban szenvedo fellebbezésnek csak az egyik, de olyan hiányának 
pótlására hívta fel a felet, amely nélkül a fellebbezés érdemi elbírálása kizárt és a fél e hiánypótlási 
kötelezettségét elmulasztotta, az elnök a fellebbezést ez okból - a további hiánypótlás mellozésével - hivatalból 
el kell, hogy utasítsa. 
Ha azonban az elsofokú bíróság a felet hiányos vagy téves tartalmú végzéssel hívta fel a hiány pótlására, a 
másodfokú bíróság az újabb felhívást nem mellozheti (például ha az elsofokú bíróság végzésében nem szabott 
határidot a hiány pótlására, vagy a mulasztás jogkövetkezményeként tévesen a hiányos tartalom szerinti 
elbírálást jelölte meg, vagy ha a fél azért rótt le az eloírtnál kevesebb fellebbezési illetéket, mert az elsofokú 



bíróság csak ennek lerovására hívta fel stb.). Ilyen esetben a fellebbezés hivatalbóli elutasítására csak a 
másodfokú eljárásban lefolytatott hiánypótlási eljárás eredményeként - azaz az (1) bekezdés elso fordulata 
alapján kerülhet sor. 
Ha az elsofokú bíróság - bár annak a Pp. 235. § (2) bekezdésében foglalt elofeltétele fennállt - a fellebbezés 
hiányainak pótlására a felet nem hívta fel, ezt az eljárást a tanács elnöke folytatja le ugyanazon szempontok 
figyelembevételével, mint az elso fokú eljárásban. 
A Pp. 250. §-a értelmében a tárgyalásra került ügyben is sor kerülhet e bekezdés rendelkezésének 
alkalmazására. A kizárt vagy elkésett fellebbezés hivatalbóli elutasításánál az e rendelkezésnek megfelelo 
eljárásra már utaltunk (Pp. 237. §). A törvényi rendelkezések egybevetésébol kitunoen nem kizárt az sem, 
hogy a másodfokú bíróság a tárgyalásra került ügyben rendelkezzen a fellebbezés hiányának pótlásáról. Az 
ehhez jogszeruen fuzheto jogkövetkezményt a pótlandó hiány jellege határozza meg, azaz ha a hiány a 
fellebbezés hiányos tartalma szerinti elbírálásának jogkövetkezményével jár, a másodfokú bíróság is csak ezt 
a jogkövetkezményt helyezheti kilátásba. Itt ki kell emelnünk az illetékhiánnyal kapcsolatos külön törvényi 
rendelkezést. Az Itv. 65. § (2) bekezdésének szabályából kitunoen ha az illetéket nem vagy nem a helyes 
mértékben fizették meg és emiatt a bíróság a beadványt nem utasította el, lelet készítésének van helye. Ezért 
ha a fellebbezés illetékhiányát a másodfokú bíróság csak akkor észleli, amikor az ügy már tárgyalásra került, 
a felet e hiány pótlására lelet készítésének - és nem a Pp. 237. § alkalmazásának - terhével hívja fel. 
A (2) bekezdés ugyancsak az elnök (és nem a tanács) hatáskörébe utalja a végrehajtás felfüggesztése 
tárgyában történo határozathozatalt. A bíróság a végrehajtást méltányosságból nem csak akkor függesztheti 
fel, ha az elsofokú bíróság az ítéletét (vagy annak valamely rendelkezését) a törvényi eloírások megsértésével 
nyilvánította elozetesen végrehajthatóvá. Bár a törvény arról külön említést nem tesz, de a bíróság hivatalbóli 
eljárására utalás hiányában egyértelmu, hogy e körben az elnök csak a fellebbezo fél ez irányú kérelme esetén 
határoz. Nem mellozheto az alakszeru határozat meghozatala akkor sem, ha a kérelmet a másodfokú bíróság 
elutasítja. 
A tárgyalás kituzése elotti intézkedések közé sorolhatjuk az ítélet elleni fellebbezés esetén a Pp. 256/A. § (2) 
bekezdésében foglalt és a tárgyaláson kívüli elintézést célzó intézkedéseket is. 
BH2003. 253. A céget megszuntnek nyilvánító végzésben kijelölt végelszámoló fellebbezési joga csak a végzés 
reá vonatkozó rendelkezésére terjed ki [1997. évi CXLIV. tv. 299. § (3) bek., 1997. évi CXLV. tv. 49. § (1) 
bek., 54. § (1) bek. f) pont, 55. §, Pp. 233. § (1) bek., 237. §, 240. §]. 
BH2000. 228. II. A fellebbezésre jogosultak köre [Pp. 233. § (1) bek., 237. §, 240. § (1) bek.]. 
BH1999. 461. A pártfogó ügyvéddel való kapcsolat felvételének elmulasztása, a hiánypótlásra visszaadott 
fellebbezés elutasításához vezet [Pp. 240. § (1) bek.]. 
BH1999. 229. Az 1997. január 1. napja elott indult felszámolási eljárásokban hozott, a fellebbezést jogerosen 
elutasító végzések ellen sem felülvizsgálatnak, sem kifogásnak nincs helye [1993. évi LXXXI. tv.-nyel 
módosított 1991. évi IL. tv. 51. § (1) bek., Pp. 240. § (1) bek., 259/A. §, 270. § (1)-(2) bek., 1/1998. PJE sz.]. 
BH1998. 536. Az elozetesen végrehajthatóvá nyilvánított ítélet végrehajtását nem akadályozhatja meg az a 
körülmény, hogy az adós az elozetes végrehajthatóságot is megfellebbezte. Ilyenkor a végrehajtás esetleges 
felfüggesztésérol a fellebbezést elbíráló másodfokú tanács dönt [Vht. 13. § (1) bek., Pp. 240. § (2) bek.]. 
BH1998. 444. A cégeljárásban (bejegyzés, változásbejegyzés, törvényességi felügyeleti eljárás) az eljárás 
felfüggesztésére irányuló kérelem elutasítását tartalmazó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye [Pp. 155. § 
(3) bek., 237. §, 240. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. 25. § (1) bek.]. 
BH1997. 452. Ha a bíróság szabályszeruen kézbesített határozata ellen a jogszabályban eloírt határidon 
belül az érdekelt nem él fellebbezéssel - függetlenül a határozat esetleges ismételt kézbesítésétol -, a jogero 
beáll, az utóbb történt kézbesítésnek már nincs jogi hatálya [Pp. 234. § (1) bek, 237. §, 240. § (1) bek, 1989. 
évi 23. tvr. 25. § (1) bek]. 
BH1996. 337. I. Az adós gazdasági társaság felszámolására irányuló eljárásban hozott határozattal szemben 
a gazdasági társaság tagja - ebben a minoségében - nem jogosult fellebbezéssel élni [1991. évi IL. tv. 2. § (1) 
bek., 6. § (2) bek., Pp. 233. § (1) bek., 237. §, 240. § (1) bek.]. 
BH1993. 187. II. Ha a bíróság a fellebbezést hivatalból elutasítja, a fellebbezési eljárás illetékmentes [Pp. 
237. §, 240. §, (1) bek., 1990. évi XCIII. tv. (It.) 58. § d) pont, PK-GK-KK 1. sz.]. III. A szünetelés folytán 
megszunt per illetéke és a felperes mentesítése annak megfizetése alól [It. 60. § (2) bek.]. 
BH1992. 415. A kereset kiterjesztésével történo perbevonás ellen fellebbezésnek nincs helye [Pp. 51. §, 65. §, 
146. § (2) bek., 233. § (3) bek., 237. §, 240. § (1) bek.]. 
BH1988. 113. A fellebbezést el kell utasítani, ha az nem tartalmaz határozott kérelmet, és a beadványnak ezt 
a hiányát a fellebbezo a megadott határido alatt nem pótolja [Pp. 240. §]. 



BH1985. 119. Nincs helye fellebbezésnek amiatt, hogy az elso fokú bíróság a keresetben érvényesített 
igényeknek csak egy része tekintetében részítéletben döntött. Az ilyen fellebbezést már az elso fokú bíróságnak 
el kell utasítania [Pp. 233. § (1) bek., (3) bek. b) pont, 237. §, 240. §]. 
BH1984. 294. Munkabér-követeléssel kapcsolatos munkaügyi vitában hozott bírói ítélet elleni fellebbezést 
mint a törvény szerint kizárt fellebbezést már az elso fokú bíróságnak hivatalból el kell utasítania. Ha pedig 
ezt az elso fokú bíróság elmulasztja, a fellebbezési eljárás során annak megfeleloen az elnök határoz [Pp. 
237. §, 240. § (1) bek., 358. § (1) bek., MKT 1/1975. sz.]. 
BH1980. 442. Ha a beavatkozás célja a felperes támogatása volt, és a felperes a beavatkozó fellebbezésével 
nem ért egyet, a perben hozott ítéletnek a jogereje pedig a beavatkozónak az alperessel fennálló 
jogviszonyára nem terjed ki, a beavatkozó fellebbezése nem joghatályos [Pp. 57. §. (1) bek., 240. §. (1) bek.]. 

241. § (1) A fellebbezo a fellebbezését mindaddig visszavonhatja, amíg a bíróság a másodfokú határozat 
meghozatala céljából vissza nem vonul. A visszavont fellebbezést újból eloterjeszteni nem lehet. 

(2) A fellebbezés visszavonása esetén az elnök az ügyet visszaküldi az elsofokú bíróságnak; ha ezzel kapcsolatban 
a költségek megállapításának szüksége merül fel, ebben a kérdésben is határoz. 

A fellebbezo felet megilleti a fellebbezés visszavonásának joga. E jog gyakorlásának végso határidejét az (1) 
bekezdés a bíróság határozathozatalra történt visszavonulásában jelöli meg. Miután a Pp. 239. §-a alapján a 
másodfokú eljárásban is irányadó a Pp. 145. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezése, a fellebbezést a fél az 
érdemi határozathozatalt megelozo tárgyalás berekesztéséig, illetve az eljárást befejezo határozat 
meghozataláig vonhatja vissza. 
E szabályok szerint a csatlakozó fellebbezés is visszavonható és a visszavonás joga nemcsak a felet, de a 
beavatkozót és azokat is megillet, akik a törvény értelmében a határozat rendelkezése elleni fellebbezést 
terjesztettek elo [Pp. 233. § (1)]. 
A beavatkozó jognyilatkozatainak hatályát szabályozó Pp. 57. § (1) bekezdését is figyelembe véve a 
beavatkozó fellebbezésének visszavonása annyiban sajátos, hogy 
- a nem fellebbezo fél a beavatkozó önálló fellebbezését az általános szabályok szerint visszavonhatja. 
- megszunik az önállóan fellebbezo beavatkozót megilleto visszavonási jog attól az idoponttól, amikor ahhoz 
az általa támogatott fél csatlakozott. Ettol az idoponttól tehát már csak a fél jogosult a fellebbezés 
visszavonására. 
Az ún. egyszeru pertársaság esetén saját fellebbezését bármelyik pertárs önállóan és a többi pertársra kihatás 
nélkül visszavonhatja. Az ún. egységes pertársaság esetén ha csak egy pertárs terjesztett elo fellebbezést, a 
visszavonás joga is csak ot illeti meg és annak hatálya kiterjed a nem fellebbezo pertársakra is. A Pp. 52. § 
(1) bekezdésének rendelkezése ugyanis csak a fellebbezés hatályát terjeszti ki mulasztó pertársra, de e 
pertársat a fellebbezo felet megilleto jogok gyakorlására nem jogosítja fel. 
Ha az egységes pertársak mind vagy közülük többen terjesztettek elo fellebbezést, annak visszavonására a 
fellebbezo pertársak önállóan jogosultak. Ha azonban valamelyikük a fellebbezését nem vonta vissza, az o 
fellebbezésének hatálya változatlanul kiterjed a fellebbezést visszavonó pertársakra. A visszavonás tényének 
ilyenkor csak a perköltség mikénti viselésére vonatkozó döntésnél van jelentosége. 
A fellebbezés visszavonásával a csatlakozó fellebbezés és a fellebbezési ellenkérelem hatályát veszti [Pp. 244. 
§ (3)] és az elsofokú bíróság határozata a Pp. 228. §-ában szabályozottak megfelelo alkalmazásával a 
visszavonás bejelentésének a bírósághoz beérkezése napján, ha pedig a visszavonásra olyan idopontban 
került sor, amikor még a többi fellebbezésre jogosulttal szemben a fellebbezési határido nem járt le, a lejárat 
napján jogerore emelkedik (PK 194. számú állásfoglalás). 
A fellebbezés visszavonása esetére az Itv. 58. § (7) bekezdése az egyébként járó fellebbezési illeték 10%-ra 
mérséklésérol rendelkezik akkor, ha a visszavonásra a tárgyalás megkezdése elott sor kerül. Az ezt követo 
idopontban visszavont fellebbezésre a törvény nem enged kedvezményt csak az emiatt hatálytalanná váló 
csatlakozó fellebbezésre, mégpedig ez esetben is az egyébként járó illeték 10%-ra mérséklésével. (lásd 
részletesen a Pp. 84. §-nál kifejtetteket). 
A Pp. 241. § (2) bekezdése szerinti irat visszaküldéssel egyidejuleg a másodfokú bíróság a felmerült költség 
körébe eso fellebbezési illetékrol akkor rendelkezik, 
- ha a fellebbezo fél az illeték elozetes megfizetése alól nem a személyes illetékmentesség vagy a tárgyi 
költségmentesség folytán mentesült, illetve az eljárás nem illetékmentes. Ebben az esetben a le nem rótt 
fellebbezési illeték megtérítésére a fellebbezo felet kell kötelezni kivéve, ha a bíróság részére személyes 
költségmentességet engedélyezett. Ez utóbbi esetben a megállapított fellebbezési illetéket az állam viseli. Az 
illeték mértékére az Itv. 58. § (7) bekezdése - a feltételek megléte esetén - ilyenkor is irányadó; 
- ha a fellebbezo fél az illetéket lerótta, de ot az illeték mérséklése megilleti. Ilyen esetben a bíróságnak a 
mérsékelt illeték összegérol és a fellebbezo felet megilleto visszatérítésrol kell rendelkeznie. 



Az elozoek szerint határoz a másodfokú bíróság a csatlakozó fellebbezés illetékérol is. 
Egyéb költségrol is rendelkezhet a bíróság az iratok visszaküldésével egyidejuleg, ha arról korábban nem 
határozott (pl. a másodfokú eljárásban beszerzett szakértoi véleménnyel felmerült díjat a bíróság a 
fellebbezés visszavonásáig nem állapította meg). 

242. § (1) További biztosíték adására (89. §) a fellebbezési eljárásban csak a fellebbezo felperest lehet kötelezni és 
csak akkor, ha az alperes kimutatja, hogy a követelés megítélt része elegendo biztosítékul nem szolgál. 

(2) Ha a felperes az (1) bekezdés alapján hozott határozat ellenére biztosítékot nem nyújt, az elnök az alperes 
kérelmére a felperes fellebbezését tárgyalás kituzése nélkül elutasítja. 

Az (1) bekezdés megfogalmazásából az tunik ki, hogy a további biztosíték adása iránt az alperesnek kérelmet 
kell eloterjesztenie. A kérelemben az alperesnek azt kell kimutatnia, hogy a megítélt követelés nem elég a 
költségeire. A kimutatás tartalma szerint a költségek tételes felszámítását és szükség szerinti igazolását jelenti. 
A kérelem felol a bíróság végzéssel határoz. A kérelmet elutasító, illetve a további biztosíték adását elrendelo 
végzés ellen kifogásnak helye van (Pp. 259/A. §) kivéve a további biztosíték összegét. 
A kérelemnek helyt adó végzés esetén ha a felperes a kötelezettségének határido alatt nem tesz eleget, az 
elnök a fellebbezést tárgyalás kituzése nélkül csak akkor utasíthatja el, ha ezt az alperes kéri [Pp. 242. § (2)]. 

A fellebbezési tárgyalás kituzése  

243. § (1) Ha a 240-242. §-ok alkalmazására nincs ok, a fellebbezés tárgyalására a tanács elnöke a fellebbezés 
felterjesztését követoen legkésobb harminc napon belül határnapot tuz ki és arra a feleket, valamint a beavatkozókat, 
továbbá azokat, akik a határozat ellen fellebbezéssel éltek, megidézi. Az idézéshez csatolni kell a fellebbezés 
másolatának egy-egy példányát. Ha az elso fokú eljárásban az ügyész részt vett, a tárgyalásról az illetékes ügyészt is 
értesíteni kell. 

(2) Ha az ügy körülményei ezt nem zárják ki, a tárgyalást úgy kell kituzni, hogy a tárgyalás az iratoknak a 
másodfokú bírósághoz való beérkezését követo négy hónapon belül megtartható legyen. A tárgyalást úgy kell 
kituzni, hogy a fellebbezésnek az ellenfél részére való kézbesítése a tárgyalás napját legkésobb tizenöt nappal 
megelozze. A tárgyalási idoköz nem rövidítheto le. 

(3) Az idézésben figyelmeztetni kell a feleket, hogy elmaradásuk a fellebbezés elintézését nem gátolja (245. §), 
továbbá, hogy a tárgyaláson - ha nem személyesen jelennek meg - csak a 67. §-ban megjelölt meghatalmazottal 
képviseltethetik magukat. 

A másodfokú tanács elnöke a tárgyalásra az ítélet (részítélet, közbenso ítélet) elleni fellebbezés esetén és 
akkor tuz határnapot, ha a fellebbezés érdemi elbírálására tárgyaláson kívül nincs lehetoség [Pp. 256/A. § 
(2)-(3), Pp. 256/D. § (2) - (3)]. 
A 2003. január 1. napját követoen induló ügyekben a törvény mind a tárgyalás kituzésére tett intézkedés 
megtételét, mind az elso tárgyalás idopontját határidohöz köti. Eloírja, hogy a kituzésrol a tanács elnökének 
az iratok felérkezésétol számított 30 napon belül kötelessége intézkedni, a tárgyalás idopontját pedig - ha az 
ügy körülményei azt nem zárják ki - hat hónapon belüli idotartamra esoen kell meghatároznia. 
Az (1) bekezdés értelmében a tárgyalásra az elnök a feleken, a beavatkozón kívül azt az érdekeltet is megidézi, 
aki a határozat rá vonatkozó része ellen fellebbezéssel élt. A Pp. 233. § (1) bekezdésének alkalmazása 
körében már utaltunk arra a személyi körre és azokra a feltételekre, amelyek mellett az érdekelt fellebbezéssel 
élhet. 
A kituzött tárgyalásról értesítést küld a bíróság az elso fokú eljárásban részt vett ügyésznek (ha az eljárásban 
nem félként vett részt). Az idézés és az értesítés között mindössze annyi különbség van, hogy az utóbbi esetben 
a bíróság a kituzött határnapról tájékoztatást ad, de az érintettet a tárgyaláson megjelenésre nem hívja fel. 
Egyebekben az értesítéshez ugyanazok a jogok fuzodnek mint az idézéshez, s azonosak a tárgyalásról 
távolmaradás szabályai is. Ezért a bíróságnak nemcsak az idézéshez, de az értesítéshez is csatolnia kell a 
fellebbezés másolatát. Nem kell viszont a saját fellebbezést csatolni ahhoz az idézéshez, amelyet a bíróság a 
fellebbezo félnek (beavatkozónak, egyéb érdekeltnek) kézbesít. Az egységes pertársak egyike által 
eloterjesztett fellebbezést nemcsak az ellenérdeku félnek, de a fellebbezéssel nem élo pertársaknak is 
kézbesíteni kell. 
Az idézés tartalmát illetoen a törvény a (3) bekezdésben külön csak az idézés figyelmezteto rendelkezésének az 
általános szabálytól [Pp. 96. § (2)] eltéro tartalmáról rendelkezik mégpedig akként, hogy a mulasztáshoz 
fuzodo jogkövetkezményt a bíróságnak a Pp. 245. §-a szerinti tartalommal kell megadnia és kötelezo a 
képviseleti jogosultak körérol adandó tájékoztatás. Kötelezo tartalmi eleme a figyelmezteto rendelkezésnek az 
ellenkérelem, illetve csatlakozó fellebbezés eloterjesztésére vonatkozó tájékoztatás is [Pp. 244. § (1)]. 



Az idézésnek minden esetben tartalmaznia kell - a Pp. 239. §-a alapján - a Pp. 96. § (1) bekezdésében 
megjelölt adatokat. 
A tárgyalási idoköz a másodfokú eljárásban 15 nap. E határido megrövidítését a gyakorlat már korábban is 
kizártnak tekintette (BH1991. 336.), mégpedig azért, mert erre a törvény külön felhatalmazást nem adott. A § 
(2) bekezdésének 2000. január 1. napjától hatályba lépett - és az ezt követoen indult ügyekben alkalmazandó - 
módosított rendelkezése e tilalmat külön ki is mondja. A tárgyalási idoköz számításánál kezdo nap a 
fellebbezés szabályszeru kézbesítését követo nap. A tárgyalási idoköz betartottnak akkor tekintheto, ha az 
legkésobb a tárgyalást megelozo napon letelt. A gyakorlat a PK 169. számú állásfoglalásban kifejtetteket a 
másodfokú eljárásban is megfeleloen irányadónak tekinti. Ezért ha a tárgyalási idoköz leteltének hiánya 
ellenére a fellebbezo fél ellenfele (ellenfelei) a tárgyalás megtartását kéri, a másodfokú bíróság eszerint jár 
el. Ha azonban a tárgyaláson a fellebbezo fél ellenfele nem jelent meg, illetve több ellenfél esetén nem 
mindegyik kéri a tárgyalás megtartását, a tárgyalást el kell halasztani. 
Ha a másodfokú bíróság a Pp. 256/A. § (2) vagy (3) bekezdése alapján a fellebbezo fél ellenfelének kérelmére 
vagy a szükséges bizonyítás lefolytatása miatt a tárgyalásra tuz ki határnapot, a tárgyalási idoköz számítása 
szempontjából változatlanul az a nap a kezdo nap, amikor a fellebbezés szabályszeru kézbesítése megtörtént. 
BH1997. 129. I. Székhelyazonosság esetén a pártfogó ügyvéd a képviseletet a másodfokú eljárás során is 
köteles ellátni, így a részére kézbesített idézés szabályszeru [Pp. 270. § (1)-(2) bek., 70. § (2) és (4) bek., 87. § 
(1)-(2) bek., 97. §, 243. § (1), (3) bek.]. 
BH1991. 336. A másodfokú bíróságnak a fellebbezési tárgyalást úgy kell kituznie, hogy a fellebbezést az 
ellenérdeku fél a tárgyalást megelozo tizenöt napon belül kézhez vegye. E határido sürgos esetben sem 
rövidítheto le [Pp. 126. § (1) bek., 243. § (2) bek., 244. § (2) bek.]. 

Fellebbezési ellenkérelem, csatlakozó fellebbezés 

244. § (1) A fellebbezo fél ellenfelét a fellebbezési tárgyalásra szóló idézésben arra is figyelmeztetni kell, hogy a 
fellebbezésre vonatkozóan ellenkérelmet terjeszthet elo, ha pedig a fellebbezéssel megtámadott ítélet 
megváltoztatását is kívánja - annyiban, amennyiben az ítélet ellen fellebbezésnek helye van - csatlakozó fellebbezést 
nyújthat be. Ha a fellebbezés a per fotárgyát nem érinti, a per fotárgyára vonatkozóan csatlakozó fellebbezésnek 
nincs helye. A 235. § (1) bekezdése a fellebbezési ellenkérelemre, valamint a csatlakozó fellebbezésre is irányadó. 

(2) A fellebbezési ellenkérelmet legkésobb a tárgyaláson, a csatlakozó fellebbezést pedig a fellebbezés 
kézbesítésétol számított nyolc napon belül kell a másodfokú bíróságnál eloterjeszteni [93. §, 94. § (1)-(3) bekezdése]. 
A másodfokú bíróság a fellebbezési ellenkérelem, illetoleg a csatlakozó fellebbezés másodpéldányát haladéktalanul 
kézbesíti a fellebbezo félnek. 

(3) A kizárt vagy elkésett csatlakozó fellebbezést a másodfokú bíróság elutasítja, a fellebbezés hivatalból való 
elutasítása, úgyszintén a 241. § (2) bekezdése és a 242. § (2) bekezdése esetében pedig a fellebbezéssel szemben 
eloterjesztett fellebbezési ellenkérelem, illetoleg csatlakozó fellebbezés hatálytalanná válik. 

(4) A fél részére nyitvaálló fellebbezési határido alatt eloterjesztett csatlakozó fellebbezést önálló fellebbezésnek 
kell tekinteni. 

A fellebbezo fél ellenfele az elso fokú határozat (végzés, ítélet) elleni fellebbezéssel szemben ellenkérelmet, 
ítélet elleni fellebbezés esetén pedig ha maga is az elso fokú ítélet megváltoztatását kívánja, csatlakozó 
fellebbezést terjeszthet elo. 
A csatlakozó fellebbezés is fellebbezés, de tartalmában, hatályában és az eloterjesztésére jogosult személye 
körében is korlátozott. 
Csatlakozó fellebbezést csak a fellebbezo fél ellenfele és csak a fellebbezo féllel szemben terjeszthet elo [Pp. 
244. § (1)]. Kizárt ezért, hogy csatlakozó fellebbezéssel éljen a fellebbezovel azonos oldalon perben álló és 
eredetileg nem fellebbezo pertárs. Az egyszeru pertársak egyikének fellebbezése esetén kizárt az is, hogy a 
csatlakozó fellebbezést az ítélet ellen nem fellebbezo pertárssal szemben terjesszék elo. 
A beavatkozót is megilleti a csatlakozó fellebbezés eloterjesztésének lehetosége az elozoekben és a beavatkozó 
jognyilatkozata hatályára vonatkozó törvényi rendelkezésekben foglalt korlátozások mellett (lásd a Pp. 233. 
§-nál írtakat). 
Ha az ítélet ellen a perben félként részt nem vevo ügyész fellebbezett, a felek (beavatkozó) perállásuktól 
függetlenül jogosultak a csatlakozó fellebbezés eloterjesztésére. 
A fellebbezési kérelem tartalma korlátozza a csatlakozó fellebbezés tartalmát is. Ha a fellebbezés nem terjed 
ki a per fotárgyára, a csatlakozó fellebbezés sem érintheti azt. Ezért ha a fellebbezést csak az ítélet indokolása 
vagy például a perköltségre vonatkozó rendelkezés ellen irányult, a csatlakozó fellebbezés is csak a járulékos 
döntési körben terjesztheto elo. Ha a több kereseti kérelem tárgyában hozott ítéletnek csak egyes 



rendelkezéseit érinti a fellebbezés, a csatlakozó fellebbezés sem érintheti az ítéletnek már jogerore emelkedett 
rendelkezéseit. Nem vonatkozik e korlátozó szabály arra az esetre, amikor az a csatlakozó fellebbezési 
kérelemben érvényesített és a másodfokú eljárásban megengedett keresetváltoztatásra (Pp. 247. §) vagy 
beszámítási kifogásra figyelemmel terjed túl a fellebbezési kérelem tartalmán. 
A csatlakozó fellebbezés járulékos jellegébol következik, hogy a fellebbezés hivatalbóli vagy tárgyalás 
kituzése nélküli elutasítása [Pp. 237. §, Pp. 242. § (2)], illetve a fellebbezés visszavonása [Pp. 241. § (1)] 
esetén a csatlakozó fellebbezés hatálytalanná válik [Pp. 244. § (3)]. E jogkövetkezmény a törvény erejénél 
fogva áll be, ezért e körben a másodfokú bíróságnak semmilyen rendelkezést nem kell tennie. 
Meghaladóan a fellebbezésre irányadó tartalmi és alaki szabályokat (Pp. 234-235. §) a csatlakozó 
fellebbezésre is alkalmazni kell az alábbi eltérésekkel: 
- A csatlakozó fellebbezés eloterjesztésének határideje 8 nap, a határido kezdo napját a fellebbezés 
kézbesítését követo naptól kell számítani. A kézbesítés szabályszeruségére, a határido számítására vonatkozó 
szabályok e körben is alkalmazandók (lásd a Pp. 234. §-hoz fuzötteket). A határido elmulasztása igazolási 
kérelemmel kimentheto. A kérelemrol a másodfokú bíróság határoz. 
- A csatlakozó fellebbezést a másodfokú bíróságnál kell eloterjeszteni [Pp. 244. § (2)]. A csatlakozó 
fellebbezés más bíróságnál történo benyújtásának ugyanaz a jogkövetkezménye mint a fellebbezés téves 
helyen történo beadásának: azaz benyújtottnak a csatlakozó fellebbezés azzal a nappal tekintheto, amikor az a 
másodfokú bírósághoz beérkezett, s ebben az esetben a más bírósághoz történt ajánlott postára adás napja a 
határido számítása szempontjából nem veheto figyelembe [lásd részletesen a Pp. 234. § (2) bekezdésénél]. 
A csatlakozó fellebbezés eloterjesztése történhet írásban vagy a szóbeli eloterjesztés jegyzokönyvbe 
foglalásával. A fellebbezés jegyzokönyvbe mondásának szabályával [lásd a Pp. 234. § (2) bekezdésénél 
kifejtetteket] ellentétben a Pp. 244. § (2) bekezdésének a Pp. 94. § (1) és (3) bekezdésére történo utalása 
akként értelmezheto, hogy a jogalkotó ez esetben kivételt tett a Pp. 94. § (4) bekezdésében foglalt szabály alól. 
Eszerint tehát a csatlakozó fellebbezést a fél bármely helyi bíróságnál vagy a perre illetékes megyei 
bíróságnál is jegyzokönyvbe mondhatja. Ennek megfeleloen tehát a csatlakozó fellebbezést azzal a nappal kell 
eloterjesztettnek tekinteni, amikor azt a fél jegyzokönyvbe mondta - függetlenül attól, hogy a jegyzokönyv 
mikor érkezett meg a másodfokú bírósághoz. Megítélésünk szerint a fellebbezés, illetve a csatlakozó 
fellebbezés szóbeli jegyzokönyvbe mondását - az eltéro megítélést indokoló körülmények hiányában - a 
törvénynek egységes elvek és szempontok szerint kellett volna szabályoznia. 
- A csatlakozó fellebbezés illetéke az Itv. 47. § (4) bekezdése értelmében az ítélet elleni fellebbezés illetékének 
a fele, de legalább 3000 Ft legfeljebb pedig 500 000 Ft. 
A törvényi rendelkezéseknek meg nem felelo csatlakozó fellebbezés hiányainak pótlásáról a másodfokú tanács 
elnöke gondoskodik [Pp. 244. § (1)] a Pp. 235. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleloen. 
A csatlakozó fellebbezést az elnök elutasítja ha az kizárt vagy elkésetten terjesztették elo [Pp. 244. § (3)]. 
Ugyanígy jár el az elnök, ha az elutasítás oka csak a tárgyalás során derül ki. 
Ha a fél a hiánypótlási kötelezettségének határido alatt és a jogkövetkezményre figyelmeztetés ellenére nem 
tett eleget, a csatlakozó fellebbezést is hivatalból kell elutasítani [Pp. 235. § (1), Pp. 237. §]. A hiánypótlási 
kötelezettség jellegétol függo jogkövetkezmény meghatározására, a jogkövetkezménynek a tárgyalás folyamán 
lehetséges alkalmazására a fellebbezésre vonatkozó szabályok megfeleloen irányadóak (lásd a Pp. 235. § (1)-
(2) bekezdéséhez, Pp. 237. §-ához és a Pp. 240. § (1) bekezdéshez fuzött magyarázatot). 
A csatlakozó fellebbezés elozoek szerinti elutasítása esetén a másodfokú bíróság azt ellenkérelemként - az 
erre irányadó tartalmi korlátozással - akkor is figyelembe veszi, ha ezt a fél kifejezetten nem kéri. 
Az Itv. 57. § (1) bekezdésének a) pontja és a PK-GK-KK 1. számú állásfoglalás megfelelo alkalmazásával a 
fenti okok miatt elutasított csatlakozó fellebbezés is illetékmentes. 
A csatlakozó fellebbezést elutasító végzéssel szemben a felet a kifogás joga (Pp. 259/A. §) megilleti, 
felülvizsgálatnak azonban nincs helye. 
A csatlakozó fellebbezés másodpéldányát nemcsak a fellebbezo félnek, de egységes pertársaság esetén a nem 
fellebbezo pertársnak, ha pedig a csatlakozó fellebbezést az egységes pertársak csak egyike (vagy nem 
mindegyike) terjesztette elo, azoknak a pertársaknak is haladéktalanul kézbesíteni kell, akikre annak hatálya 
kiterjed. A beavatkozó részérol önállóan eloterjesztett csatlakozó fellebbezést az általa támogatott félnek, a 
felek (beavatkozó) csatlakozó fellebbezését pedig a perben nem félként résztvevo fellebbezo ügyésznek és az 
ellenérdeku félnek (beavatkozónak) is kézbesíteni kell. 
A Pp. 244. § (2) bekezdése korlátozó rendelkezést e körben nem tartalmaz, ezért a csatlakozó fellebbezést a 
másodfokú bíróság akkor is köteles az eloterjesztését követoen azonnal az érintettek részére kézbesíteni, ha 
azt el kell utasítani vagy a hiánypótlási eljárás lefolytatása nem mellozheto. 



A másodfokú bíróság hivatalból köteles ellenorizni, hogy a csatlakozó fellebbezés eloterjesztésekor letelt-e a 
fellebbezés határideje. Ha a fél olyan idopontban élt csatlakozó fellebbezéssel, amikor még a fellebbezésre is 
nyitva állt a határido, a bíróság azt - megnevezésétol függetlenül - fellebbezésnek köteles tekinteni [Pp. 244. § 
(4)]. 
A csatlakozó fellebbezés - a fellebbezésre irányadó szabályoknak megfeleloen - módosítható és visszavonható. 
Kizárt azonban a csatlakozó fellebbezés kiterjesztése az eredeti csatlakozó fellebbezéssel nem érintett körre 
[Pp. 247. § (2)]. 
A fellebbezési kérelem az elso fokú határozat megváltoztatására (vagy hatályon kívül helyezésére) irányuló 
kérelem, a nem fellebbezo fél ezért a fellebbezési ellenkérelemben arról nyilatkozik, hogy a fellebbezéssel 
érintett körben milyen tartalmú (a Pp. 252-253. §-a szerinti) másodfokú határozat meghozatalát kéri. 
A fellebbezési ellenkérelem soha nem irányulhat az elso fokú határozat fellebbezéssel nem érintett 
rendelkezése megváltoztatására. 
A leggyakoribb az elso fokú ítélet helybenhagyását kéro fellebbezési ellenkérelem amelyet azonban - ritka 
kivételtol eltekintve - a jogi képviselok a fellebbezés elutasítását kéro téves megfogalmazással terjesztenek elo. 
Természetesen nem kizárt, hogy a fellebbezo fél ellenfele - akár a fellebbezési ellenkérelemmel egyidejuleg 
vagy azt megelozoen - kifogást terjesszen elo, ha álláspontja szerint a bíróság a Pp. 237. § alapján hivatalból 
elutasítandó fellebbezés tárgyalására tuzött határnapot. Ez a kifogás azonban értelemszeruen nem 
fellebbezési ellenkérelem. 
A fellebbezési ellenkérelem irányulhat az elso fokú ítélet részbeni vagy teljes megváltoztatására is akkor, ha 
pl. a fél a fellebbezésben felhozottakkal részben vagy egészben egyet ért. A másodfokú eljárásban 
megengedett keresetváltoztatás [Pp. 247. § (1)] joga és beszámítási kifogás eloterjesztése az ítélet ellen nem 
fellebbezo felet is megilleti. Ha a fél e jogával él, az elsofokú bíróság ítélete e címen, és nem a fellebbezési 
ellenkérelem folytán olyan körben is megváltoztatható, amelyet fellebbezés nem érintett. 
Ítélet elleni fellebbezés esetén a fellebbezési ellenkérelem eloterjesztése nincs határidohöz kötve, azt a fél 
legkésobb a tárgyaláson is eloterjesztheti akár szóban akár írásban vagy a feltételek megléte esetén azt 
jegyzokönyvbe is mondhatja a Pp. 94. § (1) bekezdésében megjelölt bíróságnál. Végzés elleni fellebbezés 
esetén azonban a törvény a fellebbezési ellenkérelem eloterjesztését határidohöz és írásbeli alakhoz köti [Pp. 
257. § (1)]. 
Ha a fél a fellebbezési tárgyaláson nem jelent meg és megelozoen írásban fellebbezési ellenkérelmet sem 
nyújtott be, a másodfokú bíróságnak úgy kell tekintenie, hogy a távolmaradt fél ellenkérelme az elso fokú 
ítélet helybenhagyására irányul. 
A fellebbezési ellenkérelem eloterjesztésére jogosultak köre azonos a csatlakozó fellebbezésnél már 
ismertetett személyi körrel. Az ellenkérelem kézbesítésére is az elozoekben elmondottak az irányadóak. 
A fellebbezési ellenkérelem esetén sem kizárt a hiánypótlási eljárás lefolytatása (például azért, mert azt a fél 
nem kello példányban terjesztette elo), azzal azonban, hogy a mulasztáshoz a Pp. 95. § (1) bekezdésében 
szabályozott egyik jogkövetkezmény sem fuzheto. 
A fellebbezési ellenkérelem ugyanúgy járulékos jellegu mint a csatlakozó fellebbezés, ezért a fellebbezés 
hivatalbóli vagy tárgyalás kituzése nélküli elutasításával az ellenkérelem is a törvény erejénél fogva 
hatálytalanná válik [Pp. 244. § (3)]. 
BH2003. 84. I. Ha az adós felszámolása iránti kérelem korábban érkezett a bírósághoz, mint az adós 
csodeljárás iránti kérelme, a csodeljárást - a kettos eljárás tilalmából következoen - nem lehet lefolytatni, 
hanem felszámolási eljárásnak van helye, a csodeljárás iránti kérelmet pedig el kell utasítani [1993. évi 
LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 6. § (2) bek., 
8. § (3) és (4) bek., 9. § (4) és (6) bek., 17. § (3) bek., 18. § (2) és (4) bek., 19. § (1) és (4) bek., 21. § (3) bek., 
Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 234. §, 237. §, 239. §, 244. § (1) és (3) bek.]. 
BH2000. 257. II. Nem sért jogszabályt a bíróság, ha az egyes elkülönítheto kereseti kérelmek felol 
részítélettel dönt, és ebbe foglalja - az egyébként végzéssel eldöntheto - hatályon kívül helyezo és egyes 
kereseti kérelmek tárgyában új eljárást elrendelo döntését is. Az ilyen rendelkezés felülvizsgálati kérelemmel 
nem támadható, ezért ellene csatlakozó felülvizsgálati kérelem sem terjesztheto elo [Pp. 164. § (1)-(2) bek., 
192. § (1) bek., 195. § (1) bek., 196. § (1) bek. d) pont, 206. § (1) bek., 212. § (1) bek., 213. § (2) bek., 235. § 
(1) bek., 239. §, 244. § (1) bek., 252. §, 270. § (1) bek., 274. § (3) bek.]. 
BH1997. 260. A munkaügyi perre nem tartozik a társasági határozat felülvizsgálata és esetleges hatályon 
kívül helyezése. A munkaügyi perben a munkavállaló keresete alapján abban a kérdésben kell dönteni, hogy a 
jogviszony megszüntetése a Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel összhangban történt-e, és nemleges 
esetben - a megszüntetés érintése nélkül - az anyagi következmények szempontjából e törvény mely 



rendelkezéseit kell alkalmazni [1988. évi VI. tv. (Gt.) 28. § (1) bek., 30. § (1) bek., 45. §, 1992. évi XXII. 
törvény 88. §, 100. §, Pp. 244. § (2) bek., 274. § (2) bek.]. 
BH1994. 140. Az ítélkezési gyakorlat egységes abban, hogy a bíróság a házastársi közös vagyon megosztása 
iránti perben valamennyi, a felek életközösségét érinto vagyoni kérdést együttesen, összefüggoen és 
véglegesen bírálja el. Ez a szabály irányadó az egységes elszámolást érinto csatlakozó fellebbezés 
elbírálására is [Pp. 244. § (1) és (2) bek.]. 
BH1993. 617. Határido-számítás a csatlakozó fellebbezés eloterjesztésével kapcsolatban, ha a határido 
utolsó napja munkaszüneti napra esik [Pp. 103. § (4) bek., 244. § (2) bek.]. 
BH1991. 336. A másodfokú bíróságnak a fellebbezési tárgyalást úgy kell kituznie, hogy a fellebbezést az 
ellenérdeku fél a tárgyalást megelozo tizenöt napon belül kézhez vegye. E határido sürgos esetben sem 
rövidítheto le [Pp. 126. § (1) bek., 243. § (2) bek., 244. § (2) bek.]. 
BH1991. 214. A gazdálkodó szervezeteket és a jogi képviselettel rendelkezo egyéb szervezeteket az 
ügyintézésükben, ügykezelésükben eloálló hiányosság nem mentesíti az eljárásjogi szabályokban 
meghatározott határido elmulasztásához fuzodo következmények alól [Pp. 106. § (1) bek., 244. § (2) bek.]. 
BH1978. 432. Ha a fellebbezés nem érinti a per fotárgyát, csatlakozó fellebbezésnek a per fotárgya 
tekintetében nincs helye. A per fotárgya tekintetében történo fellebbezés esetén a másik fél a perköltségre 
nézve csatlakozó fellebbezést nyújthat be [Pp. 244. § (1) bek.]. 

A fellebbezési tárgyalás elmulasztása 

245. § A fellebbezési tárgyalásra szabályszeruen 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 kituzésével - a tárgyalást elhalaszthatja. 

A másodfokú eljárásban a fél (beavatkozó, nem félként résztvevo ügyész) távolmaradása esetén a bíróság a 
tárgyalást akkor tartja meg, ha 
- a meg nem jelent fél (beavatkozó) idézése, illetve - ha annak helye volt - a meg nem jelent ügyész értesítése 
szabályszeruen megtörtént, 
- a fellebbezo fél ellenfelének távolmaradása esetén a tárgyalási idoköz letelt és 
- a másodfokú bíróság nem tartja szükségesnek a mulasztó fél meghallgatását. 
Az elso két feltétel valamelyikének hiányában a bíróság köteles a tárgyalást elhalasztani. De köteles erre a 
másodfokú bíróság akkor is, ha azt a felek a tárgyalás idopontját legalább 8 nappal megelozoen közösen kérik 
[Pp. 151. § (1)]. 2000. január 1. napja után indult ügyekben azonban az elso fokú eljárás szabályainak 
megfelelo alkalmazásával (Pp. 239. §) ilyen közös kérelem csak akkor ad alapot a kituzött tárgyalás 
elhalasztására, ha azt a felek megindokolták, és a másodfokú bíróság úgy ítéli meg, hogy a felhozottak 
valóban indokolják a kérelem teljesítését. Ha a közös kérelem ezt követoen kerül eloterjesztésre vagy a 
tárgyalás elhalasztása iránt egyoldalú kérelmet nyújtanak be, a másodfokú bíróság a tárgyaláson csak azt 
mérlegelheti, hogy a távollevo fél meghallgatása szükséges-e a fellebbezés elbírálásához. Igenlo esetben a 
tárgyalást elhalasztja, nemleges esetben azt megtartja. A 2000. január 1. után indult ügyekben azonban a 
másodfokú bíróság csak egy ízben élhet ez okból a tárgyalás elhalasztásának lehetoségével, s ekkor 
egyidejuleg köteles az újabb határnapot is kituzni. 
A másodfokú tárgyalás elmulasztása igazolási kérelemmel nem mentheto ki, mert azt a törvény kizárja. Ha 
azonban a mulasztó fél kérelme alapján megállapítható, hogy az idézést a törvényi rendelkezések ellenére 
minosítette a bíróság szabályszerunek, az igazolási kérelem megengedett. Ez következik a törvény "ilyen 
esetben" szóhasználatából, amely egyértelmuen a szabályszeruen idézett fél távolmaradásának esetét jelenti. 
A másodfokú bíróság akkor is elhalasztja a tárgyalást, ha további bizonyítást rendel el. A folytatólagos 
tárgyalásra a Pp. 142-144. §-aiban foglaltak megfeleloen irányadóak. 
BH2003. 287. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. törvény 107. §-a az állami tulajdonban lévo 
azoknak a vagyontárgyaknak a körét határozza meg, amelyek az állam tulajdonából a helyi önkormányzatok 
tulajdonába kerültek. A tényleges vagyonátadás egyrészt a törvény erejénél fogva bekövetkezett, a vagyon 
más része tekintetében pedig külön törvények alapján történt meg. Az e körben vizsgálandó körülmények [Ptk. 
200. § (2) bek., 1990. évi CXV. tv. (Ötv.) 107. § (1) bek. a), b) és c) pont, (2) bek., 1991. évi XXXIII. tv. 51. § 
(1) bek., 1991. évi LV. tv. 20. § (2) és (3) bek., 24. § (1) bek., 26. § b) pont, 1977. évi VI. törvény VII. fejezet, 
33/1984. (X. 31.) MT r. 47. § (1) bek., 63/1990. (X. 4.) Korm. r., Pp. 57. § (1) és (2) bek., 99. § (2) bek., 
136/B. § (2) bek., 141. § (4) bek., 206. §, 245. §, 275/A. § (1) bek.]. 
BH1995. 225. I. A fellebbezési tárgyalás elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye (Pp. 245. §). 



BH1993. 672. III. A fellebbezési tárgyaláson felvett részbizonyítással kapcsolatos közlési kötelezettség, illetve 
az annak megsértésébol eredo eljárási jogszabálysértés megítélése [Pp. 245. §, 275/A. § (1) és (2) bek.]. 

A fellebbezési tárgyalás lefolyása 

246. § (1) A fellebbezési tárgyalás megnyitása után az elnök vagy az általa kijelölt bíró ismerteti az elso fokú 
eljárásban eloterjesztett keresetet és ellenkérelmet, valamint a bizonyítás eredményét és a per eldöntése 
szempontjából lényeges egyéb adatokat. Az elsofokú bíróság ítéletének rendelkezo részét fel kell olvasni, és 
ismertetni kell az indokolást is. 

(2) Az ügy ismertetése után a fellebbezo fél vagy az elnök, illetoleg az általa kijelölt bíró ismerteti a fellebbezést. 
Az ügy ismertetésének befejezése után a bíróság tagjai, valamint a felek az iratokból további ismertetést kérhetnek. 
Ezután a fellebbezo fél az írásbeli fellebbezését a 247. § korlátai között módosíthatja vagy kiegészítheti. 

(3) A fellebbezés eloadása után az ellenfél terjeszti elo fellebbezési ellenkérelmét. Az írásban már eloterjesztett 
fellebbezési ellenkérelmet, illetoleg a csatlakozó fellebbezést csupán ismertetni kell, és csak az azoktól való 
eltéréseket (247. §) kell külön eloterjeszteni. 

E szakasz az elso fellebbezési tárgyalás menetének sajátos, az elso fokú eljárásban irányadó általános 
szabályoktól eltéro rendelkezéseit tartalmazza. A Pp. 239. §-ának utaló szabálya alapján ezért meghaladóan 
az általános szabályokat is alkalmazni kell. A fellebbezési tárgyalás megnyitása után a másodfokú eljárásban 
is eloször a megjelenteket veszi számba a tanács elnöke [Pp. 135. § (1)]. Ha a tárgyalás elhalasztását 
indokoló körülmény nem áll fenn (Pp. 245. §), az eloadó bíró ismerteti az elso fokú eljárás anyagát. Az 
ismertetés módját illetoen a törvény kötelezoen csak az elso fokú ítélet rendelkezo részének felolvasását írja 
elo. Meghaladóan az eloadó bíró szabadon dönt arról, hogy a kereseti kérelem, ellenkérelem (viszontkereset, 
beszámítási kifogás) tartalmát, a bizonyítás és a per egyéb anyagát milyen terjedelemben, sorrendben, szó 
szerint vagy tartalma szerint és milyen szempontok szerint csoportosítva ismerteti, csakúgy mint az ítélet 
indokolását. 
Ezt követoen ugyancsak az eloadó bíró ismerteti a fellebbezést, az írásban eloterjesztett ellenkérelmet és a 
csatlakozó fellebbezést is. A gyakorlat általában e kérelmek ismertetésénél nem él a törvényben biztosított és 
az ismerteto személyére vonatkozó vagylagos felhatalmazással. Ezután a bíróság tagjai és a felek is kérhetnek 
további ismertetést, amelynek teljesítése felol az elnök dönt a Pp. 133. § (2) bekezdésében foglalt általános - 
és a másodfokú eljárásban is irányadó - tárgyalás vezetési joga körében. 
A tárgyalás ezt követo szakaszában elobb a fellebbezo fél majd az ellenérdeku fél teszi meg a nyilatkozatát. A 
fellebbezo fél ekkor terjesztheti elo az írásban benyújtott fellebbezésétol való eltérését, amely kiterjedhet a 
fellebbezési kérelem módosítására és kiegészítésére is. Ha az ítélet ellen mindkét fél fellebbezett, az elnök 
dönti el, hogy a fellebbezo felet megilleto nyilatkozatok megtétele milyen sorrendben történjék. 
Az ellenérdeku fél nyilatkozatának tartalmára ugyanezek a szabályok az irányadóak. Ha a fellebbezo fél 
ellenfele a tárgyaláson terjeszti elo az ellenkérelmét, az abban foglaltakra a fellebbezo fél nyilatkozhat. 
Az elozoektol eltéro az elso tárgyalás menete, ha a Legfelsobb Bíróság a felülvizsgálati eljárásban a 
jogszabályt sérto határozatot részben vagy egészben hatályon kívül helyezte és a másodfokú bíróságot 
utasította új eljárásra. Ilyenkor a tárgyalás megnyitása és a felek számbavétele után a Legfelsobb Bíróság 
határozatát kell felolvasni, majd a fellebbezo fél, illetve ellenérdeku fél nyilatkozataival folytatódik a 
tárgyalás [Pp. 275/A. § (5)]. 
A törvény eltéro rendelkezése hiányában az általános szabályok szerint jár el a másodfokú bíróság a 
fellebbezési eljárásban lefolytatott bizonyítás eredményének ismertetési kötelezettsége körében is (Pp. 202-
205. §). 
A másodfokú tárgyalásról a bíróság a Pp. 115-118. §-aiban foglaltaknak megfeleloen készít jegyzokönyvet. 
BH1999. 142. Nem alapozza meg az elfogultság megállapítását, ha a tanács elnöke korlátozza a jogi 
képviselot az ügy szóbeli ismertetésében [Pp. 13. § (1) bek. e) pont, 133 §, 239. §, 246. §]. 
BH1992. 582. A bíróság a kártérítés módjának megállapításánál nincs kötve a felek kérelméhez, a kereseti 
kérelmet és ellenkérelmet azonban tisztázni kell, és a mérlegelés körében irányadónak vett körülményeket az 
ítélet indokolásában meg kell említeni [Ptk. 355. §, Pp. 206. § (3) bek., 221. § (1) bek., 246. § (3) bek., PK 44. 
sz.]. 

247. § (1) A másodfokú eljárásban a keresetet megváltoztatni nem lehet. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a fél 
a) az eredetileg követelt dolog helyett utóbb beállott változás folytán más dolgot vagy kártérítést követelhessen; 
b) a keresetét felemelhesse vagy leszállíthassa, illetoleg az eredetileg nem követelt járulékokra vagy a 

követeléseknek, illetoleg járulékoknak a per folyamán esedékessé vált részleteire is kiterjeszthesse; 



PK 205. szám 

A házasságból származott hátramaradó kiskorú gyermek járadéka iránt a 
gyermek tartására kötelezett halálos balesetébol folyóan a balesetért felelos 
személy ellen indított perben, úgyszintén a gyermek tartása iránt a tartásra 
kötelezettel szemben folyó perben az elsofokú ítélet hozatala után született 
újabb gyermek járadéka, illetoleg tartásdíja iránt a fellebbezési eljárás során 
eloterjesztett kérelem a Pp. 247. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint 
megengedett keresetfelemelés. 

c) megállapítás helyett teljesítést vagy teljesítés helyett megállapítást követelhessen (123. §). 
(2) A fellebbezési, illetoleg a csatlakozó fellebbezési kérelmet az elso fokú ítéletnek fellebbezéssel, illetoleg 

csatlakozó fellebbezéssel nem érintett részére nem lehet kiterjeszteni. Egyébként a fellebbezési, illetoleg a csatlakozó 
fellebbezési kérelmet - a tárgyalás bezárásáig - meg lehet változtatni. 

PK 204. szám 

A Pp. 247. §-ában foglalt rendelkezésre is figyelemmel és mert a Pp. 147. §-
ának (1) bekezdése csak a viszontkereset eloterjesztését tiltja a fellebbezési 
eljárásban, beszámítási kifogás eloterjesztésének a fellebbezési eljárásban is 
helye van. 

(3) A másodfokú eljárásban beszámítási kifogást csak akkor lehet eloterjeszteni, ha azt az ellenfél elismeri, vagy 
ha a beszámítani kért követelés az elso fokú tárgyalás berekesztését követoen járt le. 

Az (1) bekezdésnek a keresetváltoztatás tilalmára vonatkozó általános rendelkezése a Pp. 146. § (1) 
bekezdésének szabályából következik, amely alól a törvény csak az a)-c) pontokban nevesített esetekben enged 
kivételt. Értelemszeruen e feltételek megléte esetén a viszontkereset is megváltoztatható a másodfokú 
eljárásban. 
A kereset (viszontkereset) megváltoztatásának joga független attól, hogy a fél az ítélet ellen élt-e 
fellebbezéssel (csatlakozó fellebbezéssel) vagy sem. Ezért a feltételek megléte esetén a kereset jogszeruen 
akkor is felemelheto(megváltoztatható), ha az elso fokú ítélet a keresetnek teljes egészében helyt adott. 
A keresetváltoztatás megengedett vagy kizárt volta a kereset eredeti és a változtatással érintett tartalmi 
elemeinek egybevetésével döntheto el. Új kereset (viszontkereset) eloterjesztésére a másodfokú eljárásban 
nem kerülhet sor, azaz a kereset kiterjesztése az eljárás ezen szakában nem megengedett. Ilyennek kell 
tekinteni a kereset (viszontkereset) olyan módosítását, amely az érvényesített követelés jogi és ténybeli 
alapjának megváltoztatását eredményezi vagy a változtatás új alperes (vagy felperes) perbevonását vagy 
perbelépését tenné szükségessé. Így például meg nem engedett keresetváltoztatásnak minosül ha a szerzodés 
érvénytelenségének megállapítása iránti keresetét a felperes az érvényes szerzodéstol elállásra alapítva 
(BH1993. 40.) az abból folyó követelésre, vagy például ha az elbirtoklásra alapított keresetet a tulajdonjog 
ráépítés címén történo megállapítására kívánja a másodfokú eljárásban módosítani. Ugyancsak ezen 
alapelvre figyelemmel kizárt a másodfokú eljárásban a szerzodés érvénytelensége iránti perben a 
keresetmódosítás az elso fokú eljárásban nem érvényesített megtámadási okra hivatkozással (BH1994. 365., 
BH1995. 279., BH1995. 407., BH1996. 590.). A kereset leszállításának engedo szabálya szerint azonban 
megengedett az a módosítás, amelyben a hibás teljesítésbol eredo és elállásra irányuló szavatossági jog 
helyett a másodfokú eljárásban más szavatossági jogra (például az árleszállításra) tér át a fél (BH1994. 46.). 
A kötbér iránti követelés nem minosül a fokövetelés járulékának, ezért a másodfokú eljárásban az erre 
irányuló igény érvényesítése ugyancsak kizárt (BH1978. 494.) 
Nem tartalmaz a törvény eloírást arra nézve, hogy a meg nem engedett keresetmódosítást a másodfokú 
bíróságnak mikor és milyen alakszeru határozattal kell elutasítania. A gyakorlatban a másodfokú bíróság az 
érdemi határozatának indokolásában fejti ki az ezzel kapcsolatos jogi álláspontját és nem hoz külön e 



tárgyban végzést. A gyakorlat megoldása a fél érdekét is szolgálja, mert ebben az esetben - ha annak további 
törvényi feltételei fennállnak - a felülvizsgálati kérelemben az ezzel kapcsolatos jogi álláspont is 
sérelmezheto. Ellenkezo esetben a végzés ellen nemcsak a fellebbezés és felülvizsgálati kérelem kizárt de a 
kifogás is, hiszen az elso fokú eljárásban ilyen tartalommal végzés nem hozható. 
A (2) bekezdés értelmében a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelem a másodfokú tárgyalás 
berekesztéséig (bezárásáig) bármikor megváltoztatható azzal azonban, hogy az nem érintheti az elso fokú 
ítéletnek a fellebbezés hiányában jogerore emelkedett rendelkezését. A fellebbezési kérelem megváltoztatása 
és a megengedett kereset (viszontkereset) változtatás két külön, egymástól független jogintézmény, amelynek 
szabályait egymásra kiterjesztoen nem lehet értelmezni. 
A Pp. 147. § (1) bekezdésének szabályából következoen a másodfokú eljárásban viszontkereset nem 
terjesztheto elo. E tilalom nem terjed ki a beszámítási kifogásra, amelynek eloterjesztése a fellebbezési 
szakban is megengedett. Kivételt ez alól a törvény csak a kis perértéku vagyonjogi perekre irányadó 
szabályok között nevesített [Pp. 256/C. § (6)], melyet a 2000. január 1. napján folyamatban levo ügyekben 
továbbra is alkalmazni kell. 
A 2000. január 1. napját követoen indult ügyekben a § új (3) bekezdése ezt a korlátozó szabályt módosított 
tartalommal általános rendelkezéssé tette, és a beszámítási kifogás fellebbezési szakban történo 
eloterjesztését csak akkor engedi meg, ha 
1. azt az ellenérdeku fél teljes egészében elismeri vagy 
2. a beszámítani kért követelés az elso fokú ítélet meghozatala után járt le. 
Az elso esetben a megengedo szabályt az indokolja, hogy ilyenkor a bizonyítás felvétele szükségtelen, tehát a 
fellebbezés érdemi elbírálása - a fél késedelmes igényérvényesítése miatt - idoben nem húzódik el. A második 
esetben viszont a felet az elso fokú eljárásban a követelése lejártának hiánya [Ptk. 296. § (1)] akadályozta a 
beszámítási kifogás eloterjesztésében, nem pedig saját mulasztása. 
Azokban a 2000. január 1. napján már folyamatban volt ügyekben, melyek nem vagyonjogi perek, illetve 
vagyonjogiak ugyan, de nem kis perértékuek, a másodfokú eljárásban a fél eljárásjogi korlátozás nélkül 
terjesztheti elo beszámítási kifogását. 
BH2004. 21. II. A szerzodés jó erkölcsbe ütközésére történt hivatkozás esetén vizsgálandó körülmények; a 
jóerkölcsbe ütközés meghatározása körében irányadó szempontok [Ptk. 200. § (2) bek., 207. § (1) bek., 237. § 
(1) bek., 1960. évi 11. tvr. 36/A. §, 1989. évi XIII. tv. 21. § (1) és (2) bek., Pp. 4. § (1), bek., 213. § (1) bek., 
215. §, 247. § (2) bek., 253. § (3) bek.]. 
BH2003. 449. II. A fellebbezo fél a fellebbezési határido leteltét követoen már nem támadhatja alappal a vele 
szemben eloterjesztett kereset összegszeruségét, ha azt sem az elsofokú eljárás során, sem pedig a 
fellebbezésében nem vitatta [Pp. 247. § (2) bek.]. 
BH2002. 490. I. A bíróságnak a kereseti és fellebbezési kérelmek értelmezésével kell megállapítania, hogy a 
másodfokú eljárásban a keresetváltoztatás tilalmába ütközo igényt terjesztettek-e elo [Pp. 247. § (1) bek., Ptk. 
157. § (1)-(2) bek., 237. § (1) bek.]. 
BH2002. 205. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény tételesen határozza meg a közalkalmazotti 
jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeit, ezekrol azonban a bíróság csak erre irányuló 
kérelem esetén dönthet [1992. évi XXXIII. tv. 34. § (2), (3), (4) és (7) bek., Pp. 247. §, 253. § (3) bek.]. 
BH2001. 588. II. A másodfokú eljárásban megengedett keresetváltoztatás [Pp. 247. § (1) bek. c) pont]. 
BH2001. 491. II. A hitelezo által eloterjesztett több kifogás közül az elsofokú bíróságnak csak azok tárgyában 
kell dönteni, amelyeket a hitelezo az eljárás során fenntartott. Arra pedig nincs jogszabályi lehetoség, hogy a 
hitelezo a fellebbezési eljárás során új kifogást vagy olyan kifogást terjesszen elo, amelytol az elsofokú eljárás 
során elállt [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször 
mód. Cstv.) 51. § (1) és (3) bek., Pp. 215. §, 247. §]. 
BH2001. 181. II. A kereseti kérelemhez kötöttség és a keresetváltoztatás körében vizsgálandó körülmények 
[Pp. 121. § (1) bek e) pont, 213. § (1) bek., 220. § (1) bek. d) pont, 221. § (1) bek., 247. §]. 
BH2000. 545. Önálló bérletnek házas ingatlanra történo cseréje esetén a közös vagyon megosztásánál 
irányadó szempontok [Csjt. 27. § (1) bek., Ptk. 148. § (2) bek., Pp. 247. § (1) bek. b) pont]. 
BH1999. 504. II. Nem megengedett keresetváltoztatásnak minosül, ha a felmondás érvényességének 
megállapítása iránt indult perben a felperes a másodfokú eljárásban a bérleti szerzodés megszunésének 
megállapítását kéri [Pp . 247. § (1) bek.]. 
BH1999. 362. Megtámadási jog gyakorlása korábbi megállapodásokból fakadó igények rendezésére irányuló 
- joglemondást is tartalmazó - szerzodés esetén [Ptk. 210. § (1) bek., 236. § (1) bek., Pp. 247. § (1) bek.]. 



BH1999. 279. A másodfokú eljárásban nem kerülhet sor új kereset eloterjesztésére. A gyakorlat szerint 
ilyennek kell tekinteni a kereset (viszontkereset) olyan módosítását, amely az érvényesített követelés jogi és 
ténybeli alapjának megváltoztatását eredményezi [Pp. 247. § (1) bek.]. 
BH1999. 185. A másodfokú eljárásban a keresetet megváltoztatni nem lehet. Ez a rendelkezés azonban nem 
zárja ki, hogy a fél - többek között - felemelhesse a keresetét. A kereset megváltoztatásának joga független 
attól, hogy a fél az ítélet ellen élt-e fellebbezéssel (csatlakozó fellebbezéssel). Ezért a feltételek megléte esetén 
a kereset jogszeruen akkor is felemelheto (megváltoztatható), ha az elsofokú ítélet a keresetnek teljes 
egészében helyt adott [Pp. 247. § (1) bek.]. 
BH1999. 81. I. A toke után fizetendo kamat megítélésére irányuló keresetfelemelésre a másodfokú eljárásban 
az a fél is jogosult, amelyik egyébként az elsofokú ítélet ellen nem fellebbezett [Pp. 229. § (1) bek., 247. § (1) 
bek. b) pont]. 
BH1998. 492. A perújítási eljárásban a kereseti igénynek más tényekre alapított és ebbol következoen más 
jogcímen történo érvényesítésére már nincs lehetoség; így az ilyen célzattal eloterjesztett perújítás nem 
engedheto meg [Pp. 247. § (1) bek., 266. § (1) bek., 267. § (1) bek.]. 
BH1998. 393. Gazdasági társaságban fennálló tagsági viszony megállapítására irányuló kereseti kérelem 
helyett a tag kizárásáról szóló társasági határozat megtámadása a másodfokú eljárásban meg nem engedett 
keresetváltoztatásnak minosül [Pp. 247. § (1) bek., 253. § (3) bek.]. 
BH1998. 26. A bíróság a gyermekelhelyezés legmegfelelobb módjának kiválasztásánál a felek kérelmeitol 
eltérhet, a gyermek érdekeit szolgáló elhelyezés felol hivatalból is dönthet [Csjt. 72/A. § (1) bek., Pp. 247. §]. 
BH1997. 548. A keresetváltoztatásnak a fellebbezési eljárásban érvényesülo tilalmára vonatkozó 
rendelkezések alkalmazása akkor, ha a felperes az elsofokú bírósági eljárásban nem jelölte meg azt, hogy a 
Polgári Törvénykönyv mely rendelkezéseire alapozza a követelését, de keresetét a fellebbezési eljárás során 
tartalma szerint megváltoztatta [Pp. 247. §, Ptk. 207. § (4) bek., 298. §, 299. § (1) bek, 300. § (1) bek., 324. § 
(1) bek.,  327. § (1) bek, 348. § (1) bek., 523. § (1) bek]. 
BH1997. 547. I. Nem ütközik jogszabályba az, ha a felperes a fellebbezési eljárás során keresetét úgy 
módosítja, hogy marasztalás helyett - vagylagosan - marasztalást vagy megállapítást kér [Pp. 123. §, 247. § 
(1) bek.]. 
BH1997. 543. II. Ha a jogosult az elsofokú eljárásban a "szerzodés teljesítését" követeli, a másodfokú 
eljárásban már nem változtathatja át keresetének jogcímét "szerzodésszegéssel okozott kár" megtérítésére 
[Pp. 146. § (1) bek., 247. § (1) bek a) pont]. 
BH1997. 359. Az esedékességkor meg nem fizetett s emiatt tokésedett késedelmi kamat után a másodfokú 
eljárásban is érvényesítheto késedelmi kamat [Pp. 247. § (1) bek. b) pont, GK 66. szám]. 
BH1997. 130. A másodfokú eljárás során visszavont fellebbezési kérelemmel érintett igény tárgyában 
felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 247. § (1) bek. b) pont, 228. § (2) bek., 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) 
bek. a) pont]. 
BH1996. 596. A felülvizsgálati eljárásban nem lehet a keresetet megváltoztatni [Pp. 247. §, 274. § (3) bek.]. 
BH1996. 590. Az öröklési szerzodés megtámadására csak az arra jogosult által felhozott okok alapján van 
jogi lehetoség; érvénytelensége hivatalból nem, hanem csak akkor veheto figyelembe, ha arra az érdekelt 
hivatkozik. Ebbol következik, hogy a bíróság az öröklési szerzodést csak az érvényesített megtámadási ok 
alapján és a perben álló felek egymás közti viszonyában nyilváníthatja érvénytelennek. Ennek további 
következménye, hogy az egyes érvénytelenségi okok önálló kereseti kérelmek [Ptk. 653. §, 656. §, 200. § (2) 
bek., 203. § (1) bek., Pp. 247. §]. 
BH1996. 438. A bíróság eljárása során irányadó szempontok hiányos vagy részben alaptalan végrehajtási 
kérelem esetén [1994. évi LIII. törvény (Vht.) 9. §, 12. § (2) bek., 19. § (2) bek., 224. §, Pp. 95. § (1) bek., 130. 
§ (1) bek. j) pont, 247. § (1) bek. b) pont]. 
BH1996. 144. II. A szolgalmi jog létesítésével összefüggo kérdés az értékcsökkenés tekintetében való döntés, 
ezért ez nem minosül olyan keresetváltoztatásnak, amely a másodfokú eljárás során nem érvényesítheto (Pp. 
247. §). 
BH1995. 541. A felszámolási eljárás során a hitelezo fellebbezésében jogosult a követelését az eredetileg nem 
követelt járulékokra kiterjeszteni [1991. évi IL. tv. 6. § (2) bek., Pp. 247. § (1) bek.]. 
BH1995. 407. III. Az egyes érvénytelenségi okok önálló kereseti kérelem alapjai [Ptk. 653. §, PK 85. sz., Pp. 
247. §]. 
BH1995. 299. II. Elévült váltókövetelés helyett jogalap nélküli gazdagodás jogcímére alapított követelés a 
másodfokú eljárásban a keresetváltoztatás eljárásjogi tilalma miatt nem érvényesítheto [1/1965. (I. 24.) IM. r. 
43. § (1) bek., 70. § (6) bek., Pp. 247. § (1) bek.] 



BH1995. 279. A bíróság a végrendeletet csak az érvényesített megtámadási ok alapján és a perben álló felek 
egymás közti viszonyában nyilváníthatja érvénytelennek. Az egyes érvénytelenségi okok önálló kereseti 
kérelmek, ezek sikertelensége esetén mód van más érvénytelenségi okra áttérni, ezt azonban a másodfokú 
eljárás során már nem lehet eloterjeszteni [Ptk. 653. §, PK 85. sz., Pp. 247. §]. 
AEÉ 1995/2. Felülvizsgálati eljárásban nem kerülhet sor olyan jogszabály alkalmazásának vizsgálatára, 
amelyre a kereseti kérelem nem terjedt ki. A Pp. 247. § alkalmazása felülvizsgálati eljárásban fogalmilag és 
logikailag is kizárt. 
BH1994. 633. Az érdemi döntés meghozatalánál a bíróság a kereseti kérelemhez kötve van, közigazgatási 
perben a fellebbezésben, illetoleg a felülvizsgálati kérelemben nem lehet olyan jogszabálysértésre hivatkozni, 
amit a felperes kereseti kérelme nem tartalmazott [Pp. 215. §, 247. §, 273. § (5) bek.]. 
BH1994. 365. II. Újabb megtámadási ok eloterjesztése a másodfokú eljárás során a keresetváltoztatási 
tilalomba ütközik [Pp. 247. § (1) bek.]. 
BH1994. 46. Nem ütközik a Pp. 247. §-ában szabályozott keresetváltoztatás tilalmába, ha a jogosult az 
eredetileg választott szavatossági elállás helyett utóbb árleszállítást követel a kötelezett hibás teljesítése miatt 
[Pp. 247. § (1) bek., Ptk. 277. § (1) bek., 305: § (1) bek., 307. § (2) bek., GK 11. sz., GK 47 sz.,]. 
BH1993. 672. II. Ilyen perekben a keresetváltoztatás értelmezése a másodfokú eljárás során (Pp. 247. §). 
BH1993. 608. Bírósági ítélettel hatályon kívül helyezett törvénysérto államigazgatási határozat alapján 
bejegyzett tulajdonszerzés miatt érvényesített kártalanítási igény elbírálásának egyes kérdései [Ptk. 115. § (1) 
bek., Pp. 51. § b) pont, 146. § (2), (3) bek., 247. § (1) bek.]. 
BH1993. 177. Házassági perben a többlethasználati díj iránt csupán a fellebbezésben eloterjesztett kérelem 
törvénysérto elbírálása a másodfokú bíróság által [Pp. 247. § (1) bek.]. 
BH1993. 40. Nem megengedett kereset- (viszontkereset-) változtatásnak minosül a szerzodés 
érvénytelenségének megállapítása iránti perben az, ha a fellebbezési eljárásban szerzodésszegésre alapított 
elállási jogának megállapítását kéri az igényt érvényesíto fél [Pp. 247. § (1) bek.]. 
BH1992. 324. I. Szerzotársi vagy társszerzoi minoség megállapítása iránti perben mindazoknak perben kell 
állniuk, akik a színpadra szánt zenemu szövegkönyve, dalszövege vagy zenéje tekintetében szerzoi jogi igényt 
támaszthatnak [1969. évi III. tv. 5. § (1)-(2) bek., Pp. 51. § a) pont, 247. §]. 
BH1991. 244. A keresetlevél áttételének elrendelésére nem ad alapot, ha az alperes azzal védekezik, hogy a 
követeléssel nem ö, hanem jogutódlás folytán egy másik gazdálkodó szervezet tartozik; ilyen esetben a 
felperes a pert nem az ellen indította meg, akivel szemben az igény érvényesítheto. A keresetet a fellebbezési 
eljárás során nem lehet az eredetileg perbe nem vont alperesekre kiterjeszteni [Pp. 64. § (2) bek., 129. § (1) 
bek., 146. § (2) bek., 247. §]. 
BH1991. 238. A fellebbezési eljárásban a keresetváltoztatás megítélésének szempontjai [Pp. 233. § (3) bek., 
Pp. 247. § (1) bek.]. 
BH1991. 207. A felszámolási eljárás - jogszabályoknak megfelelo - lefolytatásának irányadó szempontjai 
[Pp. 219. § (1) bek. d) pont, 235. § (1) bek., 247. § (2) bek., 1986. évi 11. tvr. 3. § (3) bek., 7. § (1)-(2) bek., 
14. §, 15. § (1) bek., 24. § (2) bek., 26. § (1) bek., 28. § (2) bek., 29. § (1)-(2) bek., 40/A. §]. 
BH1988. 287. A keresetnek a másodfokú eljárásban a dolog ellenértékének megfizetése helyett a dolog 
természetbeni kiadására való módosítása meg nem engedett keresetváltoztatásnak minosül [Pp. 247. § (1) 
bek.]. 
BH1986. 380. A felszólamlás rendeltetése az, hogy a fuvarozó értesüljön a károsodásról, és hogy birtokába 
kerüljenek a kárigény elbírálásához szükséges okiratok. Ezért a jogosult a perben magasabb összegu 
kártérítést is követelhet, mint amit a felszólamlásban megjelölt, [3/1960. (V. 13.) KPM sz. r.-tel közzétett 
Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 67. cikk, Pp. 247. § (1) bek. b) pont]. 
BH1986. 204. A kártérítési, illetoleg kártalanítási követelést a másodfokú eljárásban akkor is ki lehet 
terjeszteni a kamatokra, ha a keresetet a követelésnek helyt adó államigazgatási határozat ellen terjesztették 
elo [Pp. 247. § (1) bek. b) pont]. 
BH1986. 168. Ha a fél a nem vagyoni kárpótlás iránti igényét irreálisan alacsony mértékben határozta meg, 
a munkaügyi bíróságnak a felet a kereseti kérelem megváltoztatásának lehetoségérol abban az esetben is 
tájékoztatnia kell, ha a félnek jogi képviseloje van [Pp. 3., 4. §, 146. § (3) bek., 215. §, 247. § (1) bek. b) pont 
48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 83. § (5) bek., PK 398. sz.]. 
BH1985. 114. Ha a szavatossági igényérvényesítés idopontjában nem volt felismerheto, hogy az egész 
lakóépület hibás, illetoleg hogy a hibát csak az egész épület kijavításával lehet megszüntetni, úgy a csak egy 
vagy néhány lakásra vonatkozóan bejelentett igényt az egész épületre kiterjedoen érvényesítettnek kell 
tekinteni [Ptk. 306. § (1) bek., 326. § (2) bek., Pp. 247. §]. 



BH1984. 422. II. A felperes a másodfokú eljárásban akkor is felemelheti a keresetét, ha az elso fokú bíróság a 
keresetnek megfelelo határozatot hozott [Pp. 146. § (1) bek., 247. § (1) bek. b) pont]. 
BH1982. 148. II. A követelés jogi és ténybeli alapjának megváltoztatása olyan keresetváltoztatás, amelyre a 
fellebbezési eljárásban nincs lehetoség [Pp. 247. § (1) bek.]. 
BH1981. 470. Póthatárido megállapítása iránti kereset a fellebbezési eljárásban nem emelheto fel oly módon, 
hogy a másodfokú bíróság kötelezze az alperest késedelmi kötbér megfizetésére [Pp. 247. § (1) bek.]. 
BH1981. 235. II. A járadék összegszeruségét támadó fellebbezési kérelem nem értelmezheto úgy, hogy az a 
járadékfizetési kötelezettség megállapításával kapcsolatos valamennyi kérdésben - igy annak végso 
idopontját, idotartamát illetoen is - lehetové teszi az elso fokú ítélet rendelkezéseinek a felülvizsgálatát [Pp. 
247. § ]. 
BH1981. 234. Nincs eljárásjogi akadálya annak, hogy a jogosult a fellebbezési eljárásban más szavatossági 
jogra térjen át és az anyagi jogi rendelkezések alapján nem teljesítheto kicserélés iránti igény helyett 
árleszállítás iránti igényt érvényesítsen [Pp. 247. § (1) bek. a) pont]. 
BH1980. 340. A hitelezo károsító szerzodés (Ptk. 203. §) jogosultja ellen vagy turésre vagy marasztalásra 
irányuló keresetet kell eloterjeszteni. Az ilyen viszonylagosan hatálytalan szerzodésben vevoként megjelölt 
személy ugyanis annak turésére kötelezheto, hogy a követelés behajthatatlanná vált részét a hitelezo a 
szerzodéssel átruházott vagyonból behajthassa, ha pedig ez a vagyontárgy már nincs meg, ennek értéke 
erejéig a vevo felelossé teheto. Ha a perlés hiányos, erre a bíróságnak a felperest figyelmeztetnie kell [Pp. 
146. § (3) bek., 247. § (1) bek. c) pont.]. 
BH1980. 249. I. A fellebbezési bíróság csak akkor nem bírálhatja felül az elso fokú bíróság ítéletének a közös 
tulajdon megszüntetése tárgyában hozott érdemi rendelkezését, ha kizárólag a perköltség kérdésében 
fellebbeztek [Pp. 247. §, Ptk. 148. §, PK 10 sz. IV/2. pont]. 
BH1980. 241. I. Csak a kisajátítással kapcsolatban hozott államigazgatási határozat jogerore emelkedését 
követo harminc napon belül benyújtott keresettel megindított többletkártalanítási perben és csak a Pp. 146. és 
247. §-a szerinti keresetváltoztatás keretei között van lehetoség arra, hogy a kisajátított ingatlan olyan 
tulajdonosai, akik a kisajátítási eljárásban félként vettek részt, olyan igényt is érvényesítsenek, amelyrol az 
államigazgatási szerv nem rendelkezett [Ptk. 178. §, 1976. évi 24. sz. tvr. 19. § (2) bek., PK 28. sz.]. 
BH1979. 196. Az alperes által kezdeményezett perújítási eljárás során a felperes nem emelheti fel a keresetét 
[Pp. 206. § (1) és (3) bek., 247. § (1) bek., 260. § (1) bek., 267. § (1) bek.]. 
BH1979. 135. Termeloszövetkezeti tagsági vitából származó perben sincs akadálya annak, hogy a 
keresetindító fél a fellebbezési eljárásban a keresetét a Pp. 247. §-nak (1) bekezdésében meghatározott 
keretek között megváltoztassa. Ez a jog megilleti akkor is, ha ö maga nem fellebbezett az elso fokú bíróság 
ítélete ellen [Pp. 247. § (1) bek. a) pont]. 
BH1978. 494. A kötbér nem olyan járulék, amellyel a kereset a másodfokú eljárás során felemelheto [Pp. 
247. § b) pont]. 
BH1977. 282. A házastársi vagyonközösség megszüntetése iránt indult perben a vagyonmérleg összes tételét 
egységes egészként kell elbírálni, s ezért az egyes tételek tekintetében nincs részjogero [Pp. 247. § (2) bek., 
253. § (3) bek., Csjt. 31. §., 10. sz. Irányelv 9. pont]. 

248. § Ha az elsofokú bíróság elott az ítélet kijavítása, illetoleg kiegészítése iránt eloterjesztett kérelem vagy 
igazolási kérelem folytán eljárás van folyamatban, a fellebbezési bíróság a tárgyaláson az elotte folyó eljárást - a 
jelenlevo felek meghallgatása után - a kijavítás, illetoleg a kiegészítés vagy az igazolás tárgyában hozott határozat 
jogerore emelkedéséig, illetoleg az ellene bejelentett fellebbezés felterjesztéséig hivatalból is felfüggesztheti. 

E törvényhely az eljárás felfüggesztésének sajátos esetét szabályozza a másodfokú eljárásban arra az esetre, 
ha az elsofokú bíróság elott a határozat kijavítása, kiegészítése vagy igazolási kérelem tárgyában az eljárás 
folyamatban van. Ilyen döntést a másodfokú bíróság csak tárgyaláson hozhat az ott jelenlevo felek 
meghallgatása után. A felek bármelyikének távolléte a határozat meghozatalát nem akadályozza. A törvényi 
feltételek megléte esetén a másodfokú bíróság nemcsak kérelemre de hivatalból is rendelkezhet az eljárás 
felfüggesztésérol amelynek hatálya az elsofokú bíróság határozatának jogerore emelkedéséig, illetve a 
benyújtott fellebbezés felterjesztéséig tart. 
A törvény nemcsak az igazolási kérelem, de a kijavítás és kiegészítés körében is a kérelemre folyó eljárást 
nevesíti. Ebbol pedig az következik, hogy nem függesztheti fel a másodfokú bíróság az eljárást, ha az ítélet 
kijavítása vagy kiegészítése érdekében az elsofokú bíróság által hivatalból [Pp. 224. § (1), Pp. 225. § (6)] 
kezdeményezett eljárás van folyamatban továbbá akkor sem, ha - bár annak törvényi feltételei fennállnak - az 
e tárgyú eljárás nincs folyamatban. 

249. § (1) A fellebbezési tárgyaláson eloterjesztheto tényállítások és bizonyítási indítványok tekintetében a 235. § 
rendelkezései megfeleloen irányadók. 



(2) Ha a másodfokú bíróság akár a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelem vagy a fellebbezési ellenkérelem 
folytán bizonyítást rendel el, ezt közvetlenül vagy megkeresés útján foganatosítja. Az eljárásra a 201. § azzal az 
eltéréssel irányadó, hogy az ítélotábla a bizonyítási eljárás lefolytatása végett az elso fokon eljárt megyei bíróságot, 
illetoleg ennek a székhelyén levo helyi bíróságot is megkeresheti. 

(3) Azokban az esetekben, amikor bizonyítást a törvény szerint az elsofokú bíróság helyett az elnök is lefolytathat, 
a másodfokú bíróság a bizonyítás lefolytatásával a tanács bármely tagját megbízhatja. 

A felek által a tárgyaláson során tett új tényeloadásokra, újabb bizonyítékra történo hivatkozásra és a 
bizonyítási indítványra a törvény ugyanazokat a szabályokat rendeli alkalmazni, mint a fellebbezés esetén 
(Pp. 235. §). 
A másodfokú eljárásban elrendelt bizonyításra az elso fokú eljárás szabályai az irányadóak. Sajátos szabályt 
a törvény a megkeresett bíróság útján foganatosítandó bizonyítás körében és arra az esetre tartalmaz, ha azt 
a Legfelsobb Bíróság rendeli el. E bíróság ugyanis - mérlegelése szerint - az elso fokon eljárt megyei 
bíróságot vagy az annak székhelyén lévo bíróságot is megkeresheti. Az Országos Ítélotábla muködésének 
megkezdésétol, 2003. március 1-tol e rendelkezés a Legfelsobb Bíróság helyett az ítélotáblára vonatkozik. 
Az Országos Ítélotábla muködésének megkezdésétol, 2003. március 1-jétol e rendelkezés a Legfelsobb 
Bíróság helyett az ítélotáblára vonatkozik. 
A Pp. 176. § (1), Pp. 188. § (2) és Pp. 194. § (1) bekezdésében szabályozott esetekben a bizonyítást nemcsak a 
másodfokú tanács, de annak bármely tagja is lefolytathatja. E törvényi felhatalmazással a gyakorlat általában 
nem él. 
BH1982. 294. Lényeges eljárási szabályt sért a másodfokú bíróság, ha anélkül hoz ítéletet, hogy a másodfokú 
eljárásban módosított szakértoi véleményt ismertetné a felekkel és módot nyújtana a szakvéleményre 
vonatkozó észrevételek és esetleges indítványok eloterjesztésére [Pp. 205. § (2) bek., 239. §, 249. § (2) bek., 
387. § (1) bek.]. 

A fellebbezési tárgyalás alapján hozott határozatok 

250. § A másodfokú bíróság a 240-242. §-okban foglalt rendelkezéseket a szükséghez képest a tárgyalásra került 
ügyekben is megfeleloen alkalmazza. 

Tárgyalás alapján a másodfokú bíróság, a fentiekben és a XII. fejezet egyéb részeiben nevesítetteken túl - a 
Pp. 239. §-ában foglaltakra tekintettel - a perrendtartás általános eloírásainak megfelelo alkalmazásával, 
más esetekben is hozhat határozatot (így pl. a tárgyalást a Pp. 152. §-a szerint felfüggesztheti. stb.). Ha ilyen 
intézkedés válik szükségessé, arról minden esetben az eljáró tanácsnak kell dönteni még akkor is, ha a 
rendelkezés alapját képezo szabályok az eljárást az elnök hatáskörébe utalják. 

251. § (1) Ha a másodfokú bíróság a pert a tárgyalás alapján a 157. § értelmében megszünteti, az elsofokú bíróság 
ítéletét végzéssel teljes egészében vagy abban a részében, amelyre a megszüntetés oka fennáll, hatályon kívül 
helyezi. 

(2) Ha a per megszüntetésének alapjául szolgáló hiány pótolható vagy az eljárás jóváhagyásával orvosolható, a 
felet erre a per megszüntetése elott - megfelelo határido kituzésével - fel kell hívni. 

A másodfokú eljárásban a Pp. 157. §-ának alkalmazására részint akkor kerülhet sor, ha 
a) annak oka már az elso fokú eljárásban felmerült, de elsofokú bíróság azt nem vette figyelembe és érdemben 
határozott, továbbá akkor, 
b) ha az ok a másodfokú eljárás tartama alatt következett be. 
a) Az elso fokú eljárásban alaptalanul mellozött permegszüntetés a másodfokú eljárás során csak a Pp. 157. 
§-ának a)-b) pontjában írt ok esetén orvosolható. Az itt jelölt permegszüntetési okokat ugyanis a bíróság 
hivatalból köteles vizsgálni és a pert - ha annak feltétele fennáll (lásd részletesebben a Pp. 157. §-ához fuzött 
magyarázatnál) - az eljárás bármely szakában köteles megszüntetni [Pp. 158. § (1)]. A Pp. 162. §-ának (1) 
bekezdésébol következoen az ilyen okon alapuló permegszüntetés elutasítása esetén a fél, az ügyet befejezo 
határozat elleni fellebbezésben a per megszüntetésének hiányát külön is sérelmezheti. Erre tehát fellebbezést 
alapíthat, de lehetosége van arra is, hogy a másodfokú eljárásban a fellebbezéstol függetlenül a fenti 
jogszabályokra utalva kérje a per megszüntetését. 
Ha a bíróság a felperesnek a keresetlevél benyújtására megszabott határido elmulasztásának kimentésére 
irányuló igazolási kérelmének jogeros határozatában helyt adott, a másodfokú bíróság ugyanezen mulasztás 
miatt nem szüntetheti meg a pert (BH1991. 335.). 
A Pp. 157. §-ának c)-d) pontja esetében - a fent megjelölt törvényhelyek alapján - a permegszüntetési 
feltételek hivatalból való vizsgálatára nincs mód. Ilyenkor a per megszüntetését elutasító elso fokú döntés, az 
eljárást befejezo határozat elleni fellebbezésben sem kifogásolható. A másodfokú bíróság eljárását nem teszi 



lehetové a Pp. 254. §-ának (1) bekezdésében szabályozott lehetoség sem. Az elutasító határozat tehát már nem 
érintheto. 
A Pp. 157. §-ának e)-f) pontja tekintetében az imént kifejtettek azzal az eltéréssel igazak, hogy a másodfokú 
eljárásban a per megszüntetésének lehetoségét, az elutasítás ellen biztosított külön fellebbezési jog [Pp. 162. 
§ (2)] és az ennek ellenére vagy hiányában beálló jogero is kizárja. 
b) A másodfokú eljárásban felmerült permegszüntetési okok közül lényegében csak a b), e) és f) pontban 
szabályozottak jöhetnek figyelembe. 
- A Pp. 157. §-ának a) pontjában írtak alkalmazásának alapjául szolgáló és a Pp. 130. §-ának (1) bekezdés 
a)-h) pontjaiban nevesített feltételek ugyanis - jellegükbol következoen - a másodfokú eljárásban nóvumként 
nem következhetnek be. 
- A perköltség-biztosíték adási kötelezettséget a perrendtartás a másodfokú eljárás vonatkozásában a Pp. 242. 
§-ának (1) bekezdésében külön szabályozza és a (2) bekezdés szerint annak elmaradását más, azaz a 
fellebbezés elutasításának jogkövetkezményével sújtja. Ekként a Pp. 157. §-a c) pontjának alkalmazását 
kizárja. 
- A Pp. 157. §-ának d) pontjában jelölt permegszüntetési lehetoség pedig azért nem foghat helyt, mert a 
fellebbezési tárgyalás elmulasztása a Pp. 245. §-a értelmében a tárgyalás megtartását és a fellebbezés 
elintézését nem gátolja. 
A másodfokú eljárásban ugyanakkor minden korlátozás nélkül sor kerülhet a per megszüntetésére a 
különleges eljárásokban szabályozott ok alapján (lásd a Pp. 288. §-a, a Pp. 298. §-ának (6) bekezdése vagy a 
Pp. 337. §-ának (2)]. 
A Pp. 251. §-ának (2) bekezdése lényegében akkor érvényesül, ha a fél törvényes képviselojét mellozték [Pp. 
157. § b)]. Ilyenkor a másodfokú bíróságnak - az elsofokú bíróság felhívásától függetlenül - ismételten 
lehetoséget kell adnia a hiány pótlására a per megszüntetése elott. Ha azonban a fellebbezési tárgyalás 
kituzése elott e tárgyban az elso- vagy a másodfokú bíróság már intézkedett, és az nem jár eredménnyel, a 
törvényes képviselo mellozése, a fellebbezés hivatalból történo elutasításához vezet [Pp. 240. § (1)]. 
BH2004. 7. A sajtóhelyreigazítási perben a felperessel szemben nem alkalmazható a tárgyalás 
elmulasztásának jogkövetkezménye, ha a tárgyalás távollétében való megtartását kérte [Ptk. 79. §, Pp. 3. § 
(2) bek., 136. §, 151. § (1) bek., 251. § (1) bek., 270. § (2) bek. ba) pont, 343. § (2) bek., 344. § (3) bek., 345. § 
(1) bek.]. 
BH2002. 373. Az adós vagyontárgya felszámoló által történt értékesítésének mindegyik módjára alkalmazni 
kell azt a szabályt, hogy ha a felszámoló az elovásárlási jog figyelembevételére vonatkozó kötelezettségének 
nem tesz eleget, az elovásárlásra jogosult - 30 napos jogveszto határido alatt - keresetével a bírósághoz 
fordulhat. Ez az igény a felszámolási eljárásban kifogásként nem érvényesítheto [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és 
az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 49. § (1)-(6) bek., 49/A. §, 49/B. 
§, 49/C. § (1) és (2) bek., 51. §, Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 251. § (1) bek.]. 
BH2002. 148. I. A kizárólag felszámolási eljárás keretében érvényesítheto követelés tekintetében 
permegszüntetésnek van helye [1986. évi 11. tvr. 17. § (4) bek., Pp. 130. § (1) bek., b) pont, 157. § a) pont, 
251. § (1) bek.]. 
BH2002. 108. Ha a felperes keresetében érvényesített követelés bírósági úton nem érvényesítheto, nem a 
kereset ítélettel történo elutasításának, hanem a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának, illetve 
a per megszüntetésének van helye [Ptk. 204. § (1) bek. a) pont, 207. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 
157. § a) pont, 251. § (1) bek.]. 
BH2001. 582. Az 1998. június 16-án hatályba lépett Gt. rendelkezéseit a hatálybalépést megelozoen alakult 
társságok muködésük során azt követoen kötelesek alkalmazni, ha a társasági szerzodésüket a Gt. 
szabályainak megfeleloen módosították, és annak cégbejegyzése megtörtént. Ebbol következoen a tag 
kizárására vonatkozó kereseti kérelem a Gt. rendelkezéseire való áttérés hiányában nem terjesztheto elo 
[1988. évi VI. tv.  182. § (1)-(4) bek., 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 16. § (2) bek., 49. §, 50. §, 299. § (2) bek., 
1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 30. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § a) pont, 251. § (1) bek.]. 
BH2001. 521. Az APEH területi szerveit (megyei igazgatóságait) sem jogszabály, sem annak felhatalmazása 
alapján más rendelkezés nem nyilvánította jogi személlyé. Így a megyei igazgatóságok polgári jogi 
jogképesség hiányában polgári perben félként nem járhatnak el [Ptk. 28. § (3) bek., 29. § (1) bek., 30. § (1) 
bek., 36. § (1) bek., Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 251. § (1) bek., 55/1991. 
(IV. 11.) Korm. r. 1. § (3) bek.]. 
BH2001. 379. A szolgálati balesetekkel kapcsolatban a fegyveres erok, fegyveres testületek és rendészeti 
szervek ellen indított kártérítési igény elbírálására mind a korábbi, mind pedig a jelenlegi szabályozás szerint 
a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak kizárólagos illetékessége van. [16/1978. (III. 1.) MT r. 5. §, 4/1978. (III. 



5.) HM r. 4. §, 1996. évi XLIV. tv. 128. §, Pp. 28. §, 43. § (1) bek., 129. § (1) bek., 157. § a) pont, 251. § (1) 
bek.]. 
BH2001. 300. Az oktatói és az eloadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megítélése 
(habilitáció) kérdésében keletkezett sérelemre alapított nem vagyoni kártérítésre irányuló igény elbírálása 
nem a munkaügyi bíróság, hanem az általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik [1993. évi LXXX tv. 
(Ftv.) 25. § (1) és (2) bek., 26. § (2), (3), (5) bek., Pp. 22. § (2) bek., 275/B. §, 251. § (1) bek., 157. § a) pont, 
130. § (1) bek. b) pont, 349. § (1) bek.]. 
BH2001. 186. II. A per megszüntetése tárgyában a másodfokú bíróságnak végzéssel és nem ítélettel kell 
rendelkeznie [Pp. 157. §, 251. § (1) bek.]. 
BH2001. 126. A kárpótlási igény elhatárolása a polgári jogi kártérítési követeléstol [1991. évi XXV. tv. (1. 
Kpt.), 1992. évi XXXII. tv. (3. Kpt.), Pp. 157. §, 251. § (1) bek.]. 
BH2000. 118. A földkiadó bizottság jogeros határozatával keletkezett és az ingatlan-nyilvántartásba is 
bejegyzett, az adós termeloszövetkezet földtulajdonát érinto részaránytulajdont a felszámoló az adós 
tulajdonaként nem értékesítheti. A felszámoló a földkiadó bizottság sérelmezett határozata ellen a megyei 
földmuvelésügyi hivatalhoz fellebbezhet, annak határozata ellen pedig keresettel fordulhat a helyi bírósághoz 
[Ptk. 237. § (1) bek., 1992. évi II. tv. 13. § (2) bek. a) pont, 1993. évi II. tv.  11. §, 1986. évi 11. tvr. (Ftvr.) 4. 
§ (4) bek., 17. § (4) bek., 26. § (2) bek., 27. § (2) bek., Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 251. § (1) 
bek.]. 
BH2000. 61. A végrehajtónak a letéti kamat elszámolását megtagadó intézkedése ellen végrehajtási 
kifogásnak van helye [Vht. 9. §, 217. § (1)-(3) bek., Pp. 3. §, 129. §, 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 
251. § (1) bek.]. 
BH1998. 606. A felszámolási eljárásban a polgármesteri hivatal kifogása alapján indult eljárást - ha a 
polgármesteri hivatal nem hitelezoként, hanem a helység lakosainak "meghatalmazottjaként", de írásbeli 
meghatalmazás nélkül kíván eljárni - meg kell szüntetni [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 3. § c) pont, 4. § (1)-(2) bek., 
6. § (2) bek., 51. § (1) bek., Pp. 67. §, 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 233. § (1) bek., 251. § (1) bek.]. 
BH1995. 520. Külföldön történo munkavégzésre kötött munkaszerzodés alapján felvett ellátmány 
visszafizetésére irányuló követelés elbírálása a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. § (2) bek., 
129. § (1) bek., 158. § (2) bek., 251. § (1) bek., 351. § (1) bek.]. 
BH1988. 359. Hatályon kívül helyezést követoen ugyanarra a kérdésre ismételten eloterjesztett fellebbezésre 
az illetéket nem kell újból leróni [Pp. 251-252. §-ok, 1986. évi I. tv. 1, 26 és 34-36. §-ai, 11/1966. (VI. 29.) 
PM sz. r. 120. § (5) bek.]. 
BH1981. 431. II. Ha az átcseréléssel összefüggésben a felek között nem abban a tekintetben van vita, hogy 
lehet-e a nyugdíjazást követoen szerzett szolgálati ido figyelembevételével a nyugdíj mértékét módosítani, 
hanem csupán abban a kérdésben , hogy a nyugdíjazást követo idoben az igénylo milyen összegu 
átlagkeresetre tett szert, és ennek alapulvételével van-e lehetoség a nyugdíj összegének módosítására, a 
bíróságnak a pert meg kell szüntetnie [Pp. 157. §, 251. § (1) bek., 17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 256. § (2) bek. 
d) pont, 3/1975. (VI. 14.) SZOT sz. szab. 53. § (1) bek.]. 
BH1979. 223. Ha a jogeros fizetési meghagyás alapján kifizetett összeget a kötelezett jogalap nélküli 
gazdagodás címén visszaköveteli, a keresetlevél idézés nélküli elutasításának van helye, feltéve hogy az 
perújítási kérelemnek nem tekintheto [Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 157. § b) pont, 229. §, 251. § (1) bek., 260. 
§ (1) bek. a) pont, 261., 263., 264. §]. 

252. § (1) A másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletét - a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelem, 
illetoleg a fellebbezési ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül - végzéssel hatályon kívül helyezi, és az elsofokú 
bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasítja, ha az elsofokú bíróság nem volt 
szabályszeruen megalakítva, vagy az ítélet meghozatalában olyan bíró vett részt, akivel szemben a törvény 
értelmében kizáró ok áll fenn. 

A gyakorlat a hatályon kívül helyezésnek ezt az okát, abszolút hatályon kívül helyezési oknak nevezi, mely 
igen jól ragadja meg e szabály lényeges tartalmát. A másodfokú bíróságnak ugyanis, az itt jelölt feltételek 
fennállását hivatalból kell vizsgálnia. Ha azok bármelyike megállapítható, kötelessége az elsofokú bíróság 
határozatának hatályon kívül helyezésérol rendelkezni, s e döntése - a fellebbezési kérelem és ellenkérelem 
kereteitol függetlenül - az ítélet teljes terjedelmére kihat. 
A bíróság megalakítása e törvényhely alkalmazásában a bíróságnak a Pp. 11-12. §-ában jelölt összetételét 
jelenti. Ennek megfeleloen az elsofokú bíróság nem volt szabályszeruen megalakítva, ha a gazdálkodó 
szervezetek egymás elleni, birtokháborítással kapcsolatos perében, ülnökök közremuködése nélkül egyesbíró 
járt el (BH1996. 109). 



A kizárás megtagadása miatt az ügy érdemében hozott határozat ellen eloterjesztett fellebbezésben a fél 
panasszal élhet [Pp. 18. § (4)], illetve az elsofokú bíróságot érinto kizárási kérelmet a fellebbezésben is 
eloterjesztheti. Ilyenkor a másodfokú bíróságnak mindenek elott e tárgyban kell vizsgálódnia, s amennyiben a 
kérelem alapos az ítélet hatályon kívül helyezésérol kell rendelkeznie, ha viszont nem úgy elegendo az e körbe 
eso indokokat az érdemi felülbírálatról szóló határozatban rögzíteni. 
A perújítás során nem járhat el az az ülnök sem, aki a perújítással megtámadott munkaügyi bírósági ítélet 
meghozatalában vett részt (BH1988. 332.). 

(2) A másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletét - a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelem, illetoleg a 
fellebbezési ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül - végzéssel hatályon kívül helyezheti, és az elsofokú bíróságot a 
per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasíthatja, ha az elsofokú eljárás lényeges szabályainak 
megsértése miatt szükséges a tárgyalás megismétlése, illetoleg kiegészítése. 

PK 196. szám 

Ha a bíróság nem értesítette az érdekeltet, aki helyett az ügyész vagy más 
állami szerv pert indított, részére azonban az elso fokú ítéletet szabályszeruen 
kézbesítette, az érdekelt ezt az ítéletet fellebbezéssel támadhatja meg. Ilyen 
esetben a fellebbezési bíróság az elso fokú ítéletet a Pp. 252. §-ának (2) 
bekezdése alapján hatályon kívül helyezheti. 

Ha az érdekelt a perrol a másodfokú ítélet meghozatala után szerez 
tudomást, az anyagi jogero reá nem terjed ki. 

E törvényhely nem sorol fel hatályon kívül helyezési okokat, csupán feltételeket rögzít, melyek együttes 
fennállása eredményezheti csak az elso fokú ítélet hatályon kívül helyezését. Ekként arra e szabály 
alkalmazásában akkor kerülhet sor, ha az ítélet 
- az elso fokú eljárás lényeges szabályainak megsértésével született, és emiatt 
- a tárgyalás megismétlése vagy kiegészítése szükségessé vált, azaz a hiba a másodfokú eljárásban nem 
orvosolható. 
Így például ha a bíróság a beavatkozóval a beavatkozás lehetoségét megtagadó határozatot szabályszeru 
kézbesítés útján nem közli, s ezzel elzárja ot a jogorvoslat lehetoségétol, lényeges eljárási szabályt sért. Ha 
azonban a beavatkozó az általa támogatott fél fellebbezése folytán a másodfokú eljárásban részt vesz és jogait 
az általa támogatott féllel együttmuködve érvényesítheti, az eljárás megismétlése szükségtelen (BH1996. 
333.). 
Arról, hogy ezek az okok fennállnak-e a másodfokú bíróság mérlegeléssel dönt. 
A hatályon kívül helyezésre gyakorta, a félnek vagy képviselojének szabályszeru idézése hiányában tartott 
tárgyaláson hozott ítélet (BH1995. 233., BH1995. 38.), vagy a keresetkiterjesztés, illetve a viszontkereset 
közlésének hiánya (BH1992. 472.) miatt kerül sor. Okot szolgáltat erre az is, ha a bíróság a Pp. (3) §-ának 
(1) bekezdésén alapuló tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, s ezzel - az ügy érdemi elbírálására is 
kiható módon - a fél igényérvényesítését gátolja, vagy amikor a keresetrol vagy viszontkeresetrol nem határoz 
(BH1995. 123.). Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság akkor is, ha a viszontkeresetet érdemi tárgyalás 
nélkül azért utasítja el, mert az alperes a tárgyalásról távolmaradt, vagy az illetékfizetési kötelezettségének 
nem tett eleget (BH1993. 361.), továbbá - a BH1995. 36. számú eseti döntés szerint - ha a beavatkozás 
tárgyában nem hoz határozatot stb. 
Amennyiben a bíróság nem értesítette az érdekeltet, aki helyett az ügyész vagy más állami szerv pert indított, 
részére azonban az elso fokú ítéletet szabályszeruen kézbesítette, az érdekelt ezt az ítéletet fellebbezéssel 
támadhatja meg. Ilyen esetben a fellebbezési bíróság az elso fokú ítéletet a Pp. 252. §-ának (2) bekezdése 
alapján hatályon kívül helyezheti (PK 196. számú állásfoglalás). 
A Legfelsobb Bíróság PK 206. számú állásfoglalásában azt is rögzítette, hogy a bíróság a Pp. 3. §-a szerint a 
felperest figyelmeztetni köteles arra, hogy a kereseti kérelmét a tárgyalás folyamán és a tárgyalás 
eredményének megfeleloen megváltoztathatja. Ha a felperes a figyelmeztetés folytán a keresetét 
megváltoztatja, a bíróság köteles annak a tárgyalásába bocsátkozni. Amennyiben a figyelmeztetés elmarad és 



ez a per elbírálását akadályozza, a Pp. 252. §-ának (2) bekezdése értelmében hatályon kívül helyezésre alapot 
adó ok áll fenn [PK 206. számú állásfoglalás a) pont]. 
Az indokolási kötelezettség elmulasztása miatt az elso fokú határozat hatályon kívül helyezésére a Pp. 252. §-
ának (2) bekezdése alapján csak akkor kerülhet sor, ha az elso fokú határozatból és az eljárás adataiból nem 
állapítható meg, hogy az elsofokú bíróság döntését mire alapította, s ezért az érdemi határozat nem bírálható 
felül. Ha azonban az érdemi döntéshez szükséges adatok rendelkezésre állnak, érdemi döntést kell hozni [PK 
206. számú állásfoglalás b) pont]. 
A gyakorlat a tényállás felderítésének hiányát nem sorolja a Pp. 252. §-ának (2) bekezdésébe tartozó hatályon 
kívül helyezési okok közé még akkor sem, ha a Pp. 164. §-ának (2) bekezdése értelmében bizonyításra köteles 
fél indítványának indokolatlan mellozésével hozott megalapozatlan ítéletet az elsofokú bíróság. Ez az 
álláspont vitatható, hiszen az ilyen eljárással az elsofokú bíróság a fél igényérvényesítési jogát a Pp. 3. §-
ának (1) bekezdésébe ütközo módon lényegesen csorbítja, mely adott esetben csak a fellebbezési kérelem és 
ellenkérelem korlátaitól mentes hatályon kívül helyezéssel orvosolható teljesköruen. Ezzel biztosítva például a 
jogi képviselo nélkül eljáró fél bizonyítás eredményétol függo keresetmódosítását. 

(3) Ha a bizonyítási eljárásnak nagyterjedelmu vagy teljes megismétlése, illetoleg kiegészítése szükséges, anélkül 
azonban, hogy az (1) és (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállanának, a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság 
ítéletét - mindenkor a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelem és a fellebbezési ellenkérelem korlátai között - 
hatályon kívül helyezheti, és az elsofokú bíróságot ebben a keretben a per újabb tárgyalására és újabb határozat 
hozatalára utasíthatja. 

E törvényhely értelmében az elso fokú ítélet hatályon kívül helyezésére csak a fellebbezési kérelem és 
ellenkérelem (csatlakozó fellebbezés) korlátai között és csak akkor kerülhet sor, ha az ügy elbírálásához olyan 
terjedelmu bizonyítás felvétele szükséges, amely a másodfokú eljárás kereteit meghaladja. Nevezetesen annak 
teljes megismétlése vagy jelentos kiegészítése indokolt. Erre vezethet ha az elsofokú bíróság nem tisztázta az 
ügy eldöntése szempontjából releváns tényeket, vagy a bizonyítékok között mutatkozó ellentmondást nem 
oldotta fel. 
A hatályon kívül helyezés kimondása a bíróság mérlegelésétol függ. Annak vizsgálata során, hogy a 
másodfokú eljárásban meddig terjedhet a bizonyítás határa, s mikor kell azt az elsofokú bíróság útján 
foganatosítani, azt kell szem elott tartani, nem válik-e egyfokúvá az eljárás a kiegészíto bizonyítás 
lefolytatásával. A másodfokú bíróság ugyanis a bizonyítás felvételével nem foszthatja meg a felet, az ügy 
érdemére jelentos mértékben kiható körben, az ítélet alapjául szolgáló tényállás vitatásának lehetoségétol. 
Amikor a döntés olyan hibában szenved, ami a Pp. 252. §-ának (1), illetve (2) és a (3) bekezdés 
alkalmazására is lehetoséget ad, a hatályon kívül helyezésnek a nevesített, illetve a lényeges eljárási hibán 
kell alapulnia, az indokolásban utalva a további hiányosságokra is. 

(4) A hatályon kívül helyezo végzésnek tartalmaznia kell az elso fokú ítélet ismertetését, a hatályon kívül helyezés 
okait, továbbá az új eljárásra vonatkozó utasításokat. A másodfokú bíróság a jelen § esetében csupán a perköltség 
összegét állapítja meg, a költség viselésének kérdésében pedig az elsofokú bíróság határoz. A másodfokú bíróság 
elrendelheti, hogy a pert az elsofokú bíróság másik tanácsa vagy azonos hatásköru más bíróság tárgyalja. 

PK 206. szám 

a) A bíróság a Pp. 3. §-a szerint a felperest figyelmeztetni köteles arra, hogy 
a kereseti kérelmét a tárgyalás folyamán és a tárgyalás eredményének 
megfeleloen megváltoztathatja. Ha a felperes a figyelmeztetés folytán a 
keresetét megváltoztatja, a bíróság köteles annak a tárgyalásába bocsátkozni. 
Ha a figyelmeztetés elmarad és ez a per helyes elbírálását akadályozta, a Pp. 
252. §-ának (2) bekezdése értelmében hatályon kívül helyezésre alapot adó ok 
áll fenn. 

b) Az indokolási kötelezettség elmulasztása miatt az elso fokú határozat 
hatályon kívül helyezésére a Pp. 252. §-ának (2) bekezdése alapján csak akkor 
kerülhet sor, ha az elsofokú határozatból és az eljárás adataiból nem 



állapítható meg, hogy az elsofokú bíróság döntését mire alapította, s ezért az 
érdemi határozat nem bírálható felül. Ha azonban az érdemi döntéshez 
szükséges adatok rendelkezésre állanak, érdemi döntést kell hozni. 

c) A Pp. 252. §-ának (4) bekezdése alapján a másodfokú eljárás költségét 
minden ügyben meg kell állapítani, s az elsofokú bíróság csak a megállapított 
költség viselése tárgyában határoz. Az elsofokú bíróság a per kimenetelének 
megfeleloen az ellenfelet az egész megállapított költség, vagy annak egy része 
viselésére kötelezheti. E körben kell figyelembe venni azt is, hogy az ügyérték 
az eljárás késobbi folyamán valamilyen okból (pl. a kereset leszállítása 
folytán) változott. 

d) Ha a másodfokú bíróság a Pp. 252. §-ának (4) bekezdése alapján 
elrendeli, hogy a hatályon kívül helyezés folytán az ügyet azonos hatásköru 
más bíróság tárgyalja, más megyei bírósághoz tartozó helyi bíróságot nem 
jelölhet ki. 

e) A fellebbezési bíróság az elsofokú bíróság ítéletét a Pp. 252. §-ában 
meghatározott esetekben valamelyik késobbi tárgyaláson is hatályon kívül 
helyezheti. Törekednie kell azonban arra, hogy a hatályon kívül helyezés 
indokolt esetben már az elso tárgyaláson megtörténjék. 

A Legfelsobb Bíróság PK 206. számú állásfoglalásából kitunoen 
- a fellebbezési bíróság az elsofokú bíróság ítéletét a Pp. 252. §-ában meghatározott esetekben valamelyik 
késobbi tárgyaláson is hatályon kívül helyezheti. Törekednie kell azonban arra, hogy a hatályon kívül 
helyezés indokolt esetben már az elso tárgyaláson megtörténjék [PK 206. számú állásfoglalás e) pont]. 
- a Pp. 252. §-ának (4) bekezdése alapján, a másodfokú eljárás költségét minden ügyben meg kell állapítani. 
Az elsofokú bíróság csak a megállapított költség viselése tárgyában határoz. Az elsofokú bíróság a per 
kimenetelének megfeleloen az ellenfelet az egész megállapított költség, vagy annak csak részbeni viselésére 
kötelezheti. E körben figyelembe kell venni azt is, hogy az ügyérték az eljárás késobbi folyamán valamilyen 
okból (pl. a kereset leszállítása folytán) változott [PK 206. számú állásfoglalás c) pont]. 
- ha a másodfokú bíróság a Pp. 252. §-ának (4) bekezdése alapján elrendeli, hogy a hatályon kívül helyezés 
folytán az ügyet azonos hatásköru más bíróság tárgyalja, más megyei bírósághoz tartozó helyi bíróságot nem 
jelölhet ki [PK 206. számú állásfoglalás d) pont]. 
A hatályon kívül helyezés folytán az elsofokú bíróság elott tartalmi vonatkozásban nem kezdodik új per (noha 
az eljárás az ügyviteli szabályok értelmében új számon folytatódik). A felek alapeljárásban tett nyilatkozatai s 
az egyéb percselekmények hatályosak. A perrendtartás elso fokú eljárásra vonatkozó szabályai azonban 
bizonyos kötöttségek mellett érvényesülnek (pl. a megismételt eljárásban tartott elso tárgyalás a Pp. 136. §-
ában írt mulasztási jogkövetkezményeket nem vonja maga után). 
A megismételt eljárásban az elsofokú bíróság a másodfokú bíróság iránymutatásaihoz is kötve van. 
- Lényeges eljárási szabályt sért, ha a másodfokú bíróságnak a megalapozott döntéshez szükséges 
iránymutatásait figyelmen kívül hagyva hoz újabb határozatot (BH1985. 161.). 
- Az elsofokú bíróság az újabb eljárásban a másodfokú bíróság bizonyítást elrendelo végzéséhez kötve van és 
attól csak abban az esetben térhet el, ha az elrendelt bizonyítás utóbb feleslegessé vált (BH1978. 299.). 
A másodfokú bíróság a hatályon kívül helyezés tárgyában végzéssel határoz. A gyakorlatban azonban 
olyankor, amikor a hatályon kívül helyezésre csak részben kerül sor és egyebekben a másodfokú bíróság 
közbenso vagy részítéletet hoz, a hatályon kívül helyezésrol nem külön végzéssel, hanem az ítélet (rész, 
közbenso) keretében dönt. 



A hatályon kívül helyezés folytán hozott újabb elso fokú ítélettel szemben a jogosultak fellebbezési joga teljes. 
Ha a másodfokú bíróság az elso fokú ítéletet a fellebbezési kérelem, illetve ellenkérelem (csatlakozó 
fellebbezés) korlátaira tekintet nélkül helyezi hatályon kívül, a fél az újabb fellebbezés illetékének ismételt 
megfizetése alól mentesül. A kereset felemelése esetén azonban az ennek eredményeként keletkezett 
fellebbezési illetékkülönbözetet meg kell fizetnie (1990. évi XCIII. törvény 51. §). 
BH2004. 19. Választottbírósági ítélet alapján a "végrehajtási tanúsítvány" kiállítása elott vizsgálandó 
körülmények [Vht. 205. §, 208. §, New York-i Egyezmény - 1962. évi 25. tvr. IV. cikk b) pont, II. cikk, XVI. 
cikk, Pp. 252. § (3) bek., 259. §]. 
BH2003. 481. Ha a közigazgatási határozat nem hivatkozik az ügyfél által elkövetett jogszabálysértésre, a 
közigazgatási perben erre a bíróság sem hivatkozhat (1952. évi III. tv. 213., 252. §) 
BH2003. 441. A kisajátítási többletkártalanítást megállapító ítélet rendelkezo része (1952. évi III. Tv. 177., 
220., 252., §, 1976. évi 24. tvr. 5., 8. §) 
BH2003. 20. A megbízási és fovállalkozói szerzodés elhatárolása [Ptk. 401. §, 474-475 §-ok, 7/1978. (II. 1.) 
MT r., Pp. 215. §, 252. § (3) bek.]. 
BH2002. 228. Orizetbe vétel esetén gondoskodni kell az orizetbe vett személy lakásának és vagyonának 
biztonságba helyezésérol. Az orizetbe vétel jogszerusége nem mentesít az e téren elkövetett mulasztás 
kártérítési következményei alól [Be. 94. § b) pont, Pp. 252. § (3) bek.]. 
BH2000. 257. II. Nem sért jogszabályt a bíróság, ha az egyes elkülönítheto kereseti kérelmek felol 
részítélettel dönt, és ebbe foglalja - az egyébként végzéssel eldöntheto - hatályon kívül helyezo és egyes 
kereseti kérelmek tárgyában új eljárást elrendelo döntését is. Az ilyen rendelkezés felülvizsgálati kérelemmel 
nem támadható, ezért ellene csatlakozó felülvizsgálati kérelem sem terjesztheto elo [Pp. 164. § (1)-(2) bek., 
192. § (1) bek., 195. § (1) bek., 196. § (1) bek. d) pont, 206. § (1) bek., 212. § (1) bek., 213. § (2) bek., 235. § 
(1) bek., 239. §, 244. § (1) bek., 252. §, 270. § (1) bek., 274. § (3) bek.]. 
BH1999. 586. A nemzeti gondozásra jogosultság eldöntéséhez szükség van a személyes vizsgálatra is 
kiterjedo aggálytalan orvos szakértoi vélemény beszerzésére [1992. évi LII. tv. 1. § a) pont, Pp. 252. § (3) 
bek.]. 
BH1997. 191. A Fovárosi Bíróság kizárólagos hatáskörébe és illetékességébe tartozó védjegybitorlási 
perekben a bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el [1969. évi IX. tv. (Vt.) 13. §, 39. §, 46. § 
(1)-(2) bek., Pp. 149. §, 252. § (1) bek.]. 
BH1996. 491. Ha az elsofokú bíróság ítéletét a bizonyítási eljárás nagy terjedelmu kiegészítése érdekében 
kizárólag a felperes mulasztása miatt kellett hatályon kívül helyezni, a fellebbezési eljárás költségének 
viselésére pernyertességétol függetlenül a felperest indokolt kötelezni [Pp. 76. § (1) bek., 80. § (2) bek., 121. § 
(1) bek., 164. § (1) bek., 177. § (1) bek., 187. § (1) és (2) bek., 235. § (1) bek., 252. § (3) bek.]. 
BH1996. 416. Az önálló hatósági jogkörrel rendelkezo megyei (fovárosi) kárrendezési hivatalok polgári jogi 
jogképesség hiányában polgári perben félként nem járhatnak el [Ptk. 29. § (1) bek., 30. § (1) bek., (2) bek., 
36. § (1) bek., Pp. 3. §, 48. §, 146. §, 252. § (2) bek., 101/1991. (VII. 27.) Korm. r. 2. § (3) bek.]. 
BH1996. 360. Biztosítási szerzodésekre alapított igények elbírálásához szükséges körülmények felderítésének 
elmulasztása miatt hatályon kívül helyezés. [Ptk. 346. § (1) bek., 339. § (1) bek. 1995. évi XLVIII. tv. 158. §, 
Pp. 252. § (3) bek.]. 
BH1996. 109. Az elsofokú bíróság nem volt szabályszeruen megalakítva, ha a gazdálkodó szervezetek egymás 
elleni, birtokháborítással kapcsolatos perében népi ülnökök közremuködése nélkül egyesbíró járt el [Pp. 11. § 
(1) és (2) bek., 252. § (1) bek.]. 
BH1995. 223. A szabályszeru idézés hiánya olyan lényeges eljárási szabálysértés, ami a másodfokú eljárás 
során nem orvosolható [Pp. 99. § (1) bek., 142. § (1) bek., 252. § (2) bek., 43/1953. (VIII. 20.) MT r.]. 
BH1995. 101. I. Kézbesítési szabályok alkalmazása kereset kiterjesztése esetén [Pp. 99. § (3) bek., 125. § (1) 
bek., 252. § (2) bek., 43/1953. (VIII. 20.) MT r. 9. § (2) bek.]. 
BH1995. 38. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, ha a tárgyalásra a bíróság a fél meghatalmazottját 
nem idézi meg [Pp. 97. §, 252. § (2) bek.]. 
BH1995. 36. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a beavatkozás tárgyában nem hoz határozatot [Pp. 
56. § (1) bek., 252. § (2) bek.]. 
BH1993. 578. Vállalati üdülo alapítványba történo utalása esetén a részbeni érvénytelenség vizsgálata [Ptk. 
199. §. 200 § (2) bek., 239. § (1) bek. c) pont, 1987. évi I. tv 13. § (3) bek.,1991. évi XXXIII. tv 53. § (2) bek. 
a) pont, 54. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. g) pont, 146. § (2) bek., 252. § (2) bek.]. 
BH1993. 559. II. Az Országos Találmányi Hivatal határozatának hatályon kívül helyezése esetén a bírósági 
eljárás során felmerült költségek viselése tárgyában dönteni kell [Pp. 78. §, 252. § (4) bek., Szt. 54. § (4) bek., 
60. § (1) bek.). 



BH1993. 551. A tényállás teljes köru tisztázásának kötelezettsége bér nem fizetése miatti felmondás esetén 
[1/1971. (II. 8.) Korm. r. 71. §-a (1) bek. a) pont PK. 56. sz., Pp. 252. § (3) bek.]. 
BH1993. 62. Lényeges eljárási szabálysértés, ha a közigazgatási perben a bíróság nem tájékoztatja a 
beavatkozás lehetoségérol a perben nem álló érdekelteket [Pp. 54. §, 252. § (2) bek.]. 
BH1992. 472. I. A kereset-kiterjesztés közlésének elmulasztása eljárásjogi szabálysértés [Pp. 139. §, 146. §, 
252. § (2) bek.]. 
BH1991. 361. Az eljárás lényeges szabályait sérti meg a bíróság, ha a viszontkeresetet érdemi tárgyalás 
nélkül azért utasítja el, mert az alperes a tárgyalásról távolmaradt, illetve az illeték lerovására vonatkozó 
kötelezettségének nem tett eleget [Pp. 95. § (1)-(2) bek., 147. § (1) bek., 252. § (2) bek.]. 
BH1991. 203. Ha a bíróság megállapította, hogy a felperes a pert nem az ellen indította meg, akivel szemben 
az igény érvényesítheto, a keresetnek az alperesként perbe vonható személy megjelölésére nyitva álló harminc 
napos határido eltelte elott történo elutasítása az eljárás lényeges szabályainak megsértését jelenti. [Pp. 132. 
§ (3) bek., 252. § (2) bek.]. 
BH1991. 194. Több alperes együttes perlése esetén valamelyik pertárs mellozése lényeges eljárási 
szabálysértés [Pp. 51. § a) pont, 52. § (1) bek., 252. § (2) bek., 315. § (2) bek., 319. § (4) bek.]. 
BH1990. 449. II. Ha az ügy ténybeli és jogi megítélése nem egyszeru, a másodfokú bíróság a fellebbezést nem 
bírálhatja el tárgyaláson kívül [Pp. 250., 252. § (1)-(2) bek., 256/A. §]. 
BH1990. 348. Nem zárható ki elfogultság címén a per elbírálásából az a másodfokú tanács, amely az ügy 
elrendelt újratárgyalásának szempontjaira nézve utasítást ad az elsofokú bíróságnak. A per elintézésébol 
önmagában azon az alapon sem zárható ki a másodfokú tanács, hogy elotte folyó más eljárásban az 
elfogultsági kifogással élo fél már több esetben pervesztes lett [Pp. 13. § (1) bek. e) pont, 15. §, 252. § (4) 
bek.]. 
BH1990. 216. Osztatlan közös tulajdon esetén ha a házastársak tulajdoni illetosége elkülönített ingatlanrész - 
üzletsorban pavilon - úgy a házastársi közös vagyon megosztása iránti perben a többi tulajdonostárs 
perbenállására nincs szükség [Pp. 252. § (2) bek., PK 10. sz.]. 
BH1989. 456. Nem tekintheto az eljárás lényeges szabálya megsértésének az, hogy a bíróság szakértoi 
felülvéleményt szerzett be, noha a bizonyítás más módon is lefolytatható lett volna [Pp. 206. § (1) bek., 252. § 
(2) bek.]. 
BH1989. 119. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül s ehhez képest az elsofokú határozat hatályon kívül 
helyezését vonhatja maga után, ha a bíróság a Pp.-nek a tanúvallomások jegyzokönyvvezetésére vonatkozó 
szabályait figyelmen kívül hagyja. Az ilyen tanúvallomás bizonyítékként nem értékelheto [Pp. 172. § (2) bek., 
173. § (1) bek., 252. § (2) és (4) bek.]. 
BH1988. 415. Ha ugyanaz a fél, akinek fellebbezése folytán a másodfokú bíróság az elsofokú bíróságot új 
eljárásra és újabb határozat hozatalára utasította, ismét fellebbezést nyújt be, az egyszer már megfizetett 
fellebbezési eljárási illeték újabb lerovására nem kötelezheto [Pp. 252. § (1)-(4) bek., 1986. évi I. sz. tv. 40. § 
(1) bek., 76 376/1987. XI. Foo. PM sz. átirat 2. pontja]. 
BH1988. 359. Hatályon kívül helyezést követoen ugyanarra a kérdésre ismételten eloterjesztett fellebbezésre 
az illetéket nem kell újból leróni [Pp. 251-252. §-ok, 1986. évi I. tv. 1, 26 és 34-36. §-ai, 11/1966. (VI. 29.) 
PM sz. r. 120. § (5) bek.]. 
BH1988. 332. A perújítás során nem járhat el az a népi ülnök sem, aki a perújítással megtámadott munkaügyi 
bírósági ítélet meghozatalában részt vett. Az e szabály megsértésével hozott ítéletet a másodfokú bíróságnak 
hatályon kívül kell helyeznie [Pp. 12. § (4) bek., 21. § (2) bek., 252. § (1) bek., 259. §]. 
BH1986. 291. Az eljárási szabályok megsértése miatt az ítéletet hatályon kívül kell helyezni, ha az elso fokú 
bíróság a per iratait a beavatkozóval nem közli [Pp. 57. § (2) bek., 252. § (2) bek.]. 
BH1985. 282. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha az elso fokú tárgyalás berekesztése elott történt 
kereset-kiterjesztés figyelmen kívül hagyásával hoz ítéletet [Pp. 51. §, 146. § (1) és (2) bek., 252. § (2) bek., 
382. § (1) bek.]. 
BH1985. 161. Lényeges eljárási szabályt sért az elso fokú bíróság, ha a másodfokú bíróságnak a 
megalapozott döntéshez szükséges iránymutatásait figyelmen kívül hagyva hoz újabb határozatot [Pp. 252. § 
(2) bek.]. 
BH1984. 355. II. Ha a másodfokú bíróság a fél ellenkérelmét az elso fokú bíróságtól eltéroen 
viszontkeresetnek tekinti, az elso fokú ítéletet hatályon kívül helyezi, és az elso fokú bíróságot új eljárásra 
utasítja abból a célból, hogy a viszontkereset elbírálásra kerüljön [Pp. 147. § (1) bek., 213. és 252. § ]. 
BH1983. 248. II. A másodfokú bíróságnak a gazdasági bírságügy újabb tárgyalását elrendelo határozatában 
megállapított fellebbezési eljárási illeték összegébol az eljárás alá vont gazdálkodó szervezetet csak az újabb 
eljárásban megalapozottnak bizonyult bírságalap összegével arányos hányad terheli [20/1973. (VII. 25.) MT 



sz. r. 6. § (1) bek., 7. §, 8. § (2) bek., Pp. 252. § (4) bek., 11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 119/A. § (1) bek. d) 
pont]. 
BH1982. 148. I. A bíróság a tájékoztatási kötelezettséget sérti meg és a hatályon kívül helyezésre alapot adó 
eljárási szabálysértést követ el, ha a felperest nem világosítja fel arról, hogy kereseti kérelme nem meríti ki az 
ot megilleto jogokat [Pp. 3. § (1) bek., 146. § (3) bek., 252. § (2) bek., PK 285. sz.]. 
BH1981. 78. Lényeges eljárási szabálysértés az, ha a bíróság a beavatkozó részére a szakértonek a 
szakvéleményére tett kifogásokra írásban adott észrevételeit, nyilatkozatát nem küldi meg, és ezáltal elzárja 
attól, hogy a szakérto álláspontját megismerhesse, illetve tanulmányozhassa és abból a további perbeli 
magatartására nézve megfontolt következtetésre jusson [Pp. 57. § (2) bek., 252. § (2) bek.]. 
BH1980. 360. A bíróság szövetkezeti tagsági vitából származó perben a perújítási kérelem tárgyában is népi 
ülnökök közremuködésével jár el. Az e szabály megsértésével a tárgyaláson hozott határozatot a másodfokú 
bíróságnak - a fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül - hatályon kívül kell helyeznie 
[Pp. 233. §. (3) bek. c)pont, 252. § (1) bek., 259. §]. 
BH1979. 312. A perújítási eljárásban a hivatásos bírón kívül nem járhat el az a népi ülnök sem, aki a 
megtámadott ítélet meghozatalában részt vett [Pp. 12. § (4) bek., 21. § (2) bek., 252. § (1) bek., 259. §]. 
BH1978. 444. Hatáskörének megállapítását a bíróságnak nem kell külön határozatban kimondania [Pp. 24. § 
(1) bek., 252. § (2) bek., 366. § (4) bek. c) pont]. 
BH1978. 299. Az elsofokú bíróság az újabb eljárásban a másodfokú bíróság bizonyítást elrendelo végzéséhez 
kötve van és attól csak abban az esetben térhet el, ha az elrendelt bizonyítás utóbb feleslegessé vált [Pp. 164. 
§ (1) bek., 252. § (3), (4) bek.]. 
BH1978. 289. Az annak megállapítása iránt indított per tárgyalása, hogy a jogellenesen külföldre távozott 
alperesek nevén álló ingatlannak valójában a felperesek a tulajdonosai, nem függesztheto fel azon a címen, 
hogy a jogellenesen külföldre távozott alperesek ellen büntetoeljárás van folyamatban [Pp. 252. § (1) bek.]. 
BH1977. 381. Lényeges eljárásjogi szabálysértés, ha a bíróság a Pp. 146. §-ának (3) bekezdésében írt 
figyelmeztetési, illetoleg tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget [Pp. 252. § (2) bek.]. 
FPK 1995/123. Ha a társadalombiztosítási szerv által kibocsátott fizetési meghagyás hatályon kívül helyezése 
iránt több felperes is keresetet nyújtott be, a bíróság ítéletét a Pp. 252. §-ának (2) bekezdése alapján hatályon 
kívül kell helyezni, ha az valamelyik felperes keresetérol nem határozott (48. Kf. 33.034/1994). 

252/A. § 
253. § (1) A másodfokú bíróság a fellebbezési tárgyalás alapján, ha nem a törvény megelozo rendelkezései szerint 

kell határoznia, az ügy érdemében dönt. 
(2) Ha az elsofokú bíróság ítélete érdemben helyes, a másodfokú bíróság ezt helybenhagyja, ellenkezo esetben az 

elsofokú bíróság ítéletét egészben vagy részben megváltoztatja, illetoleg közbenso ítéletet vagy részítéletet hoz. 
(3) A másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletét csak a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelem és a 

fellebbezési ellenkérelem korlátai között (247. §) változtathatja meg, e korlátok között azonban a perben 
érvényesített jog, illetoleg az azzal szemben felhozott védekezés alapjául szolgáló olyan kérdésekben is határozhat, 
amelyekben az elsofokú bíróság nem tárgyalt, illetoleg nem határozott. A másodfokú bíróság a fellebbezési 
(csatlakozó fellebbezési) kérelem és a fellebbezési ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül határoz a le nem rótt 
illeték, valamint az állam által elolegezett és meg nem térült költség megfizetésérol. 

PK 10. szám 

e) A fellebbezési bíróság csak akkor nem bírálhatja felül az elsofokú bíróság 
ítéletének érdemi rendelkezését, ha fellebbezéssel kizárólag a perköltség 

kérdésében éltek. 

(4) Ha a közbenso ítélet elleni fellebbezés elbírálása után a követelés összegére (mennyiségére) nézve a tárgyalást 
folytatni kell, a másodfokú bíróság az iratokat az elsofokú bíróságnak küldi meg. Így jár el a másodfokú bíróság 
akkor is, ha a keresetet elutasító ítélet elleni fellebbezés folytán a 213. § (3) bekezdése alapján közbenso ítéletet hoz. 

A másodfokú bíróságnak akkor kell az ügy érdemében döntenie, ha a fellebbezés folytán elé került ügy, a 
perrendtartás egyéb rendelkezései szerint, más módon nem nyert elintézést (például a per megszüntetésével, 
hatályon kívül helyezéssel, szünetelés eredményeként megszunéssel stb.). 
Az érdemi döntéssel a másodfokú bíróság arról határoz, hogy a perbe vitt igényrol, a vonatkozó anyagi 
jogszabályok alapján, az elso fokú ítélet megalapozottan rendelkezett-e vagy sem. A marasztalásra irányuló 



kérelem esetében azt is értékeli, hogy az ítéletben megjelölt mértékben, illetve módon fennáll-e a követelés. A 
döntés meghozatala érdekében - szemben a per megszüntetésérol vagy az elso fokú ítélet hatályon kívül 
helyezésérol szóló végzésekkel, mikoris csak az érdemi rendelkezést gátló eljárásjogi akadályok vizsgálatára 
kerül sor - a másodfokú bíróságnak azt kell elbírálnia, hogy az elsofokú bíróság a bizonyítékok 
jogszabályoknak megfelelo mérlegelésével állapította-e meg a tényállást, abból okszeru következtetést vont-e 
le, s ekként - az alkalmazott anyagi jogszabályokra is kiterjedoen - helytálló-e a döntés. 
- Amennyiben igen, úgy az elsofokú bíróság ítéletét a másodfokú bíróságnak helyben kell hagynia. 
- Ha a válasz részben vagy egészben nemleges, az elsofokú bíróság ítéletének teljes vagy részleges 
megváltoztatására kerül sor. 
- Akkor pedig, amikor az elso fokú ítélet csak a jogalap vagy egyes kereseti kérelmek illetoleg a kereseti 
kérelem önállóan elbírálható egyes részei tekintetében döntheto el érdemben, közbenso vagy részítéletet kell 
hozni. Természetesen ilyenkor, a teljes kereset eldöntése végett, az elsofokú bíróságnak az eljárást folytatnia 
kell. Ebbol következoen ha a másodfokú bíróság az elso fokú ítéletrol közbenso vagy részítélettel határoz, az 
mindig egy részleges hatályon kívül helyezéssel jár együtt. A gyakorlatban ilyenkor a másodfokú bíróság nem 
hoz két határozatot (pl. közbenso ítéletet és hatályon kívül helyezo végzést) hanem a hatályon kívül 
helyezésrol a közbenso, illetve részítéletben dönt. 
A közbenso vagy részítélet meghozatalának másik esetcsoportja az, amikor az elsofokú bíróság is ilyen módon 
döntött csak az ügyben. 
A közbenso vagy részítélet lehet helybenhagyó, illetve részben megváltoztató. A részítéletet esetében a teljes 
megváltoztatásra is sor kerülhet. Ha azonban az elsofokú bíróság a jogvitában közbenso ítélettel döntött, 
annak közbenso ítélettel való teljes megváltoztatása kizárt. Az ilyen határozat tartalma ugyanis csak a 
keresettel érvényesített igény jogalapjának hiányát állapíthatja meg, mely nyilvánvalóan ítéletben a kereset 
elutasításának kimondásával valósítható meg. 
A másodfokú bíróság döntési jogosultsága nem korlátlan. 
Eljárásának és határozatának kereteit - a Pp. 253. §-ának (3) bekezdésébol kitunoen - a fellebbezési kérelem 
és ellenkérelem (csatlakozó fellebbezés) tartalma jelöli ki. Természetesen korlátozást jelent a kereseti 
kérelemhez, ellenkérelemhez (viszontkeresethez) való kötöttség is (Pp. 215. §), mely adott esetben - a Pp. 247. 
§-ának (1) bekezdése szerint, a fellebbezési kérelem (csatlakozó fellebbezés) mellett, illetve attól függetlenül is 
eloterjesztheto - keresetváltoztatáshoz igazodik. 
A fellebbezési kérelemhez, ellenkérelemhez (csatlakozó fellebbezéshez) való kötöttség pontos tartalmát e 
kérelmek petítumának és indokolásának együttes értékelése adja meg. 
Így ha például 
- az alperes a kamatfizetésre vonatkozó kötelezettség tekintetében kéri az elso fokú ítélet megváltoztatását, és 
e döntést - az indokolásból kitunoen - kizárólag a kamat mértékét illetoen vitatja, az elso fokú ítéletnek a 
kamatfizetés kezdo idopontját érinto megváltoztatására nem kerülhet sor; 
- a kereset elutasítására irányuló, de csak a jogalapot sérelmezo döntés nem eredményezhet az 
összegszeruséget is magába foglaló vagy a járulékokra (kamat, kötbér) kiterjedo megváltoztatást; 
- ha a felperes több alperes ellen, vagylagos marasztalás iránt indít pert (például a bizonyítás eredményétol 
függoen megállapítható tényleges birtoklásra tekintettel kéri ingó kiadására kötelezi az egyik vagy a másik 
alperest), a másodfokú bíróság nyilvánvalóan csak a teljes tényállás vizsgálata mellett dönthet arról, hogy a 
marasztalt és fellebbezéssel élo fél tekintetében az elso fokú ítélet helytálló-e. Ez azonban - e tárgyú felperesi 
fellebbezés hiányában - nem vezethet arra az eredményre, hogy az elso fokú ítéletet annak a félnek a terhére 
változtassa meg, akivel szemben az elsofokú bíróság a keresetet elutasította, függetlenül attól, hogy a 
marasztalt fél fellebbezésében, a pertársának birtoklására hivatkozva kéri az elso fokú ítélet megváltoztatását; 
- az elozo bekezdésben kifejtettek megfeleloen igazak akkor is, ha a több alperessel szemben, csak egységesen 
eldöntheto kereseti kérelem alapján vagylagosan marasztalt alperesek közül, csak az egyik élt fellebbezéssel. 
A kifejtettekbol következo szigorú álláspontnak indoka az, hogy a félnek az elotte teljes terjedelemben ismert 
ítélet alapján, nem okozhat nehézséget a Pp. 235. §-ának (1) bekezdésében írtaknak megfeleloen, kelloen 
részletezve pontosan megjelölni, hogy az elso fokú határozatot mennyiben és milyen okból sérelmezi. Ebben 
az elso- és másodfokú bíróságot egyaránt terhelo hiánypótlásra szóló felhívási kötelezettség is segíti [Pp. 235. 
§ (2), Pp. 241. § (1)]. Nincs tehát olyan ok, amely miatt a kérelemhez kötöttség elvét és szabályát a helyes 
jogérvényesítés érdekében a másodfokú bíróságnak kiterjesztoen kellene értelmezni, a fél javára. 
A fentiekbol következoen nyilvánvalóan túlterjeszkedik a másodfokú bíróság a fellebbezési kérelem korlátain, 
"ha a fellebbezo félre az elso fokú ítéletben foglaltaknál kedvezotlenebb döntést hoz" (BH1981. 235.) ide nem 
értve természetesen azt az esetet, amikor erre, a Pp. 247. §-ának (1) bekezdése szerint megengedett 
keresetmódosítás miatt került sor. 



A fellebbezési kérelemhez, ellenkérelemhez (csatlakozó fellebbezéshez) való kötöttség azonban néhány 
esetben, e törvényhely alkalmazásában sem érvényesül. Így: 
- E kérelmekre tekintet nélkül határoz a bíróság az államnak járó illetékek és általa elolegezett költségek 
viselésérol [Pp. 253. § (3)]. Ez adott esetben azt is jelentheti, hogy a marasztalt felet a másodfokú bíróság a 
megtérítés, illetve megfizetés kötelezettsége alól - kérelem hiányában is - mentesíti. 
- A Pp. 52. § (1) bekezdésébol következoen, a "túlterjeszkedés" sajátos esete valósul meg akkor, amikor a Pp. 
51. §-ának a) pontjában szabályozott egységes pertársaság egyik tagja él csak fellebbezéssel, hiszen e perbeli 
cselekménye pertársaira is kihat, s így - noha fellebbezéssel nem éltek - javukra kedvezobb döntés születhet. 
A Pp. 153. §-ának (3) bekezdése lehetoséget ad a másodfokú bíróságnak arra is, hogy a perben érvényesített 
jog, illetoleg az azzal szemben felhozott védekezés alapjául szolgáló olyan kérdésekben is határozzon, 
amelyekben az elsofokú bíróság nem tárgyalt, illetoleg nem határozott. 
E törvényhely alkalmazásában nincs tehát akadálya annak, hogy a fellebbezési kérelem vagy ellenkérelem 
(csatlakozó fellebbezés) érvelése szerint a másodfokú bíróság például az anyagi jogszabályokban jelölt 
elévülési határido megtartását vizsgálja, s arról döntsön akkor is ha azt az elsofokú bíróság nem tette meg. 
Lehetoség van arra is, hogy a fél valamely egyéb kifogása tárgyában határozzon, vagy az elso fokú eljárásban 
mellozött bizonyítási indítványnak adjon helyt. Rendelkezhet tehát mindenrol, ami a kereset és a védekezés 
körében felhozott nyilatkozatok alapján döntést igényel. Az e körben lefolytatott eljárás azonban nem járhat 
olyan terjedelmes bizonyítás-felvétellel, amely a másodfokú eljárás kereteit a Pp. 252. §-ának (3) 
bekezdésében írtaknál kifejtettek szerint meghaladná, illetve amely mellett az eljárás egyfokúvá válna. 
BH2004. 21. II. A szerzodés jó erkölcsbe ütközésére történt hivatkozás esetén vizsgálandó körülmények; a 
jóerkölcsbe ütközés meghatározása körében irányadó szempontok [Ptk. 200. § (2) bek., 207. § (1) bek., 237. § 
(1) bek., 1960. évi 11. tvr. 36/A. §, 1989. évi XIII. tv. 21. § (1) és (2) bek., Pp. 4. § (1), bek., 213. § (1) bek., 
215. §, 247. § (2) bek., 253. § (3) bek.]. 
BH2003. 18. A jogcím nélküli lakáshasználat e minosítését az idomúlás ténye nem változtatja meg, és a 
kiürítés iránti igény elévülését sem eredményezi [Ptk. 324. § (1) bek., 1993. évi LXXVIII. tv. 87. § (1) bek., 
1971. évi 10. tvr. 5. § (2) és (5) bek., 1/1971. (II. 8.) Korm. r. 102. § (2) bek., 6/1994. (IV. 30.) HM. r. 58. § (3) 
bek. a) pont, Pp. 123. §, 206. § (1) bek., 217. §, 253. § (3) bek.]. 
BH2002. 276. A részvényekre vonatkozó adásvételi szerzodés megtámadása esetén a felek közös téves 
feltevésének megállapítása körében vizsgálandó és irányadó szempontok [Ptk. 210. § (1), (3) és (4) bek., 237. 
§ (1) bek., 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 238. § (2) bek., 325. § a) pont, 328. § (2) bek., Pp. 3. §, 4. §, 121. § (1) 
bek., 206. §, 215. §, 253. § (3) bek., 1996. évi CXI. tv.  48-53. §-ai]. 
BH2002. 205. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény tételesen határozza meg a közalkalmazotti 
jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeit, ezekrol azonban a bíróság csak erre irányuló 
kérelem esetén dönthet [1992. évi XXXIII. tv. 34. § (2), (3), (4) és (7) bek., Pp. 247. §, 253. § (3) bek.]. 
BH2001. 336. II. A VIKSZ igazgatótanácsának határozata ellen indult perben a pertárgy értékét - és ehhez 
igazodóan a felszámítható ügyvédi munkadíjat - a meg nem határozható pertárgyérték alapulvételével kell 
megállapítani [Pp. 78. (1) bek., 253. § (2) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r. 1. § (1) bek. d) pont, 2. § (1) bek.]. 
BH2001. 323. II. A másodfokú bíróság az elsofokú bíróság érdemben téves döntését azonos tényállás mellett - 
a bizonyítás kiegészítése nélkül - is megváltoztathatja [Pp. 253. § (2) bek.]. 
BH2000. 541. A kár mértékét a kártérítést igénylo félnek kell bizonyítania. Általános kártérítés 
megállapítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg nyilvánvalóvá nem válik, hogy a kár mértéke nem 
számítható ki [Ptk. 339. § (1) bek., 359. §, Pp. 253. § (2) bek.]. 
BH2000. 494. I. Ha a fellebbezési kérelem és indokolása nincs összhangban egymással, a bíróságnak 
hivatalból kell vizsgálnia, hogy a fellebbezés tartalmánál fogva mire irányul, és kétség esetén a felet fel kell 
hívni a fellebbezési kérelem pontos eloterjesztésére [Pp. 235. § (1) bek., 253. § (3) bek.]. 
BH1998. 567. Közigazgatási perben a keresetindítási határidon túl a közigazgatási határozat keresettel nem 
támadott, önálló - a határozat egyéb rendelkezéseitol egyértelmuen elkülönítheto - rendelkezésére a kereset 
nem terjesztheto ki [Pp. 253. § (3) bek., 327. § (2) bek., 330. § (1) bek., KK 33. sz., KK 34. sz.]. 
BH1998. 393. Gazdasági társaságban fennálló tagsági viszony megállapítására irányuló kereseti kérelem 
helyett a tag kizárásáról szóló társasági határozat megtámadása a másodfokú eljárásban meg nem engedett 
keresetváltoztatásnak minosül [Pp. 247. § (1) bek., 253. § (3) bek.]. 
BH1998. 299. I. Ha a fellebbezés nem irányul a perköltség fizetésére vonatkozó elsofokú ítéleti rendelkezés 
megváltoztatására, a le nem rótt illeték, illetoleg az állam által elolegezett, de meg nem térült költségek 
kivételével, a másodfokú bíróság a perköltségre (pl. ügyvédi költségre) vonatkozó elsofokú ítéleti rendelkezést 
nem változtathatja meg [Pp. 81. § (1) bek., 253. § (3) bek.]. 



BH1998. 299. II. Az elsofokú bíróságnak a költségmentesség engedélyezése iránti kérelem tekintetében 
alakszeru határozatot kell hoznia. Ennek elmulasztása, ugyanakkor a kérelem de facto teljesítése (pl. költség, 
jegyzék kiállítása és annak az iratokhoz csatolása) esetén a le nem rótt illeték fizetésére a - ténylegesen 
mentességben részesült - fél nem kötelezheto [Pp. 84. § (1) bek., 86. § (1) bek., 253. § (3) bek., 1990. évi 
XCIII. tv. 56. § (1) bek., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 12. § (3) és (5) bek., 16. § a) pont]. 
BH1996. 29. A szavatossági jogok kifogásként való érvényesítésének a perben nincsenek idobeli korlátai 
[Ptk. 296. §, 308. § (3) bek., 310. §, 389. §, Pp. 221. § (1) bek., 253. § (3) bek.]. 
BH1995. 463. Házastársak építoközösségi tagságának kizárással történo megszunésével kapcsolatos jogvita 
elbírálásának szempontjai [Ptk. 337. § (1) bek., 344. § (1) bek., 478. § (2) bek., 578/D. § (2) bek., Pp. 9. § (2) 
bek., 182. § (3) bek., 206. § (1) bek., 253. § (3) bek.]. 
BH1987. 293. Ha a munkaügyi per tárgya buncselekménnyel okozott kár megtérítése, a munkaügyi 
bíróságnak az ítéletében a marasztaló felet köteleznie kell az állam által elolegezett költség és a le nem rótt 
illeték megfizetésére. E kötelezettség a másodfokú bíróságot is terheli [Pp 253. § (3) bek., 16/1976. (XII. 31.) 
IM sz. r. 2. § (1) bek. f)pont, 3. § (3) bek. *]. 
BH1986. 65. Valamely dolog teljes tulajdonjogának egy jogcímen történt megszerzése esetén további szerzési 
jogcím fogalmilag kizárt. Ha a felperes a tulajdonszerzésének több jogcímére hivatkozik, és az elso fokú 
bíróság a tulajdonszerzést az elsodleges jogcímen állapítja meg, a másodfokú bíróság e jogcím 
bizonyítatlansága esetén a fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátaitól függetlenül vizsgálja a másodlagos 
jogcím fennállását [Pp. 3. § (1) bek., 253. § (3) bek.]. 
BH1985. 290. A sportoló munkakörben foglalkoztatott dolgozó üzemi balesetéért a munkáltatót felelosség 
terheli. A munkáltató felelossége abban az esetben is fennáll, ha a dolgozó nem a munkáltató 
sportegyesületének, hanem az országos válogatott színeiben vett részt sporteseményen, és eközben szenvedett 
balesetet [1967. évi II. törvény 62. §, Pp. 229. § (1) bek., 253. § (2) bek.]. 
BH1984. 243. II. Az elso fokú ítélet a helyben hagyó másodfokú ítélettel jogerore emelkedik, ezért az ilyen 
elso fokú ítéletre utaló perújítási kérelmet nem lehet elutasítani azon címen, hogy azt nem jogeros ítélet ellen 
terjesztették élo [Pp. 253. § (2) bek., 260. §]. 
BH1982. 171. A meghalt termeloszövetkezeti tag nem termeloszövetkezeti tag házastársa és a 
termeloszövetkezet között a megszunt tagsági viszonyból eredo jogvita eldöntésére az általános hatásköru 
bíróságnak van hatásköre [Pp. 22., 29., 129., 253. §, 7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 118. § (2) bek., 12/1977. (III. 
12.) MÉM sz. r. 107. §]. 
BH1981. 235. I. A fellebbezési kérelem korlátain túl terjeszkedik a másodfokú bíróság, ha a fellebbezo félre 
az elso fokú ítéletben foglaltaknál kedvezotlenebb döntést hoz [Pp. 253. § (3) bek.]. 
BH1980. 258. Ha a szerzodésszegés miatti igény érvényesítése kötelezo, a felperessel szemben a kereset 
részbeni elutasítása esetén nincs helye eljárási illeték megállapításának [16/1976. (XII. 31.)IM sz. r. 23. § (2) 
bek., 11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 119/A. § (1) bek. b)pont. Pp. 253. § (3) bek.]. 
BH1978. 396. Perújítási kérelem keretében nem érvényesítheto olyan követelés, amely a jogeros ítélet után 
keletkezett. Ilyen követelésre külön kereset eloterjesztésének van helye [Pp. 3. § (1) bek., 253. § (2) bek., 259. 
§, 266. § (2) és (3) bek., 267. § (1) bek., Ptk. 296. § (1) bek.]. 
BH1977. 282. A házastársi vagyonközösség megszüntetése iránt indult perben a vagyonmérleg összes tételét 
egységes egészként kell elbírálni, s ezért az egyes tételek tekintetében nincs részjogero [Pp. 247. § (2) bek., 
253. § (3) bek., Csjt. 31. §., 10. sz. Irányelv 9. pont]. 

254. § (1) A másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletével együtt a per folyamán hozott egyéb határozatokat is 
felülbírálja, kivéve azokat, amelyek ellen fellebbezésnek egyáltalában nincs helye, vagy amelyek külön 
fellebbezéssel támadhatók meg. 

(2) A másodfokú bíróság az egyezséget jóváhagyó végzésében megállapítja, hogy az elsofokú bíróság 
fellebbezéssel (csatlakozó fellebbezéssel) megtámadott ítéleti rendelkezése abban a részében, amelyre az egyezség 
vonatkozik, hatályát veszti. 

(3) Az eljárást befejezo határozatban az elsofokú bíróságot meg kell nevezni, és ügyszámát is fel kell tüntetni. Ha 
a másodfokú bíróság az elso fokú ítéletet indokai alapján hagyja helyben, a másodfokú ítélet indokolásában csupán 
erre a körülményre kell utalnia. 

(4) A másodfokú eljárás befejezése után az iratokat a bíróság legkésobb harminc napon belül megküldi az 
elsofokú bíróságnak. A másodfokú eljárást befejezo határozatot a felekkel kézbesítés útján az elsofokú bíróság közli 
az iratoknak az elsofokú bírósághoz való érkezését követo legkésobb tizenöt napon belül. Ha a másodfokú bíróság a 
határozata kihirdetését elhalasztotta [218. § (1) bek.], a már írásba foglalt határozatát a jelenlévo feleknek nyomban 
kézbesíti és ezt a jegyzokönyvben is feltünteti. 



Az (1) bekezdésben jelölt felhatalmazás alapján a másodfokú bíróság értelemszeruen csak az eljárás folyamán 
hozott végzések felülbírálatára jogosult. Ezek közül is csak azok tekintetében élhet ezzel a lehetoséggel, 
amelyek vonatkozásában 
- errol a perrendtartás külön rendelkezik (így: a kizárás megtagadása miatt a Pp. 18. §-ának (4) bekezdése, 
az érdemi vizsgálat nélkül elutasítandó igazolási kérelemnek helyt adó, valamint az ennek kapcsán az eljárás 
vagy a végrehajtás felfüggesztésérol rendelkezo határozat esetén a Pp. 110. §-ának (2) bekezdése, a per 
megszüntetésére irányuló kérelmet, valamely hivatalból figyelembe veendo ok ellenére elutasító végzés 
tekintetében a Pp. 162. §-ának (1)], vagy 
- amelyek a Pp. 114. §-ából következoen másként nem, csak kifogással támadhatók (lásd a Pp. 114. §-ához 
fuzött magyarázatot). 
Ilyen végzés felülbírálata esetén, a másodfokú bíróság külön alakszeru határozatot nem hoz. Álláspontját az 
ügyet befejezo döntésben juttatja érvényre. Ez adott esetben, például a kizárás alaptalan megtagadása miatt, 
az elsofokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezését is eredményezheti [Pp. 252. § (1)]. 
Ha az elso fokú ítélet helybenhagyására annak helyes indokai alapján kerül sor, a Pp. 254. §-ának (3) 
bekezdése értelmében a másodfokú bíróságnak elegendo csupán e körülményre utalnia. Az indokolásnak e 
rövidített módja azonban ritkán érvényesül "tisztán" a gyakorlatban. A másodfokú bíróságnak ugyanis - 
kivéve ha a fellebbezés és az ellenkérelem (csatlakozó fellebbezés) semmilyen új tényt vagy körülményt nem 
tartalmaz - ki kell térnie a perorvoslati eljárásban eloterjesztett nóvumokra, megindokolva, hogy azokat miért 
találta az ítélet megváltoztatására alkalmatlannak, vagy egyébként figyelmen kívül hagyandónak. A 
másodfokú határozatot az elsofokú bíróság kézbesítéssel közli a felekkel. Ez alól csak az az eset kivétel, 
amikor a másodfokú bíróság a tárgyalást határozathirdetésre halasztotta el, mert ebben az esetben a 
kézbesítésre a határozathirdetéskor kell, hogy sor kerüljön - feltéve, hogy a határozathirdetéskor az érintettek 
jelen vannak. 
A 2003. január 1. napja után indult ügyekben a törvény határidot szab mind az iratoknak az elsofokú 
bírósághoz történo visszaküldésére (30 nap), mind pedig a másodfokú határozat kézbesítésére vonatkozó 
rendelkezés megtételére (15 nap). A visszaküldés határideje a másodfokú határozat meghozatalától, a 
kézbesítési határido pedig az iratoknak az elsofokú bírósághoz visszaérkezésétol számítandó. 
BH2003. 240. I. Vadászterület ismételt haszonbérbe adása esetén a korábbi haszonbérlot megilleto elo-
haszonbérleti jogra vonatkozó rendelkezések értelmezése [1996. évi LV. tv. 12. § c) pont, 16. § (1) bek., (4) 
bek., 19. §, 20. §, 96. § (1) bek., 98. §, 99. § (3) bek., Ptk. 221. § (3) bek., Pp. 124. § (1) bek., 221. § (1) bek., 
239. §, 254. § (3) bek., Legf. Bír. PK. 9. sz. állásfogl.]. 
BH2003. 240. II. A másodfokú bíróság indokolási kötelezettsége kiterjed a fellebbezés lényegét jelento 
jogszabály-értelmezéssel kapcsolatos álláspontjának kifejtésére [Pp. 221. § (1) bek., 239. §, 254. § (3) bek.]. 
BH2002. 275. II. Ha a másodfokú bíróság az elsofokú ítéletet indokai alapján hagyja helyben, és a 
másodfokú ítélet indokolásában csupán erre utal, az indokolási kötelezettség elmulasztása a terhére nem 
állapítható meg [Pp. 221. § (1) bek., 254. § (3) bek.]. 
BH2002. 273. II. A gyermekek életkori sajátosságának szerepe a kapcsolattartás módjának 
meghatározásánál [Csjt. 92. § (1) bek., 149/1997. (IX. 10.) Korm. r. 27. § (1)-(2) bek., 30. § (1)-(2) bek., Pp. 
13. § (1) bek. e) pont, 18. § (4) bek., 206. § (1) bek., 221. § (1) bek., 254. § (3) bek., 270. § (1) bek.]. 
BH1988. 409. II. Gazdasági bíróság ügyekben az eljárás költségeit a bíróság elolegezi. Lényeges eljárási 
szabályt sért tehát a bíróság, ha az eljárás során felmerült perköltség (pl. szakértoi költség vagy eljárási 
illeték) elolegezésére (elozetes lerovására) az eljárás alá vontat kötelezi [32/1984. (X. 31.) MT sz. r. 7. § (2)-
(3) bek., Pp. 254. § (4) bek., 6/1986. (VI. 26.) IM sz. r. 15. § (6) bek.]. 

Szünetelés a fellebbezési eljárásban 

255. § (1) Az eljárás szünetelésének a fellebbezési eljárásban a 137. § (1) bekezdésének b) pontja alatti esetben 
nincs helye. 

(2) Ha a per szünetelés folytán megszunik (137. §), a fellebbezéssel (csatlakozó fellebbezéssel) megtámadott elso 
fokú határozatok, illetoleg az elso fokú határozatoknak a fellebbezéssel (csatlakozó fellebbezéssel) megtámadott 
részei (rendelkezései) hatályukat vesztik. 

GK 61. szám 



I. Gazdálkodó szervezetek egymás elleni pereiben a bíróság a szakértoi díjat 
az eljárás szünetelése alatt is megállapítja, és rendelkezik annak elolegezése 
tárgyában. 

Az eljárás szünetelésére a másodfokú eljárásban - a Pp. 137. §-ának (1) bekezdés b) pontjában rögzített esetet 
ide nem értve - is sor kerülhet. A másodfokú bíróságnak ilyenkor és a per megszunése kapcsán is, az elsofokú 
bíróságra irányadó szabályok szerint kell eljárnia (lásd a Pp. 137. §-ához fuzött magyarázatot). Azt azonban, 
hogy a per megszunése következtében a fellebbezéssel megtámadott határozat hatályát vesztette, minden 
esetben végzéssel meg kell állapítania. 
BH1983. 510. Ha a per a másodfokú eljárásban bekövetkezett szünetelés folytán megszunt, az elso fokú 
ítéletnek a fellebbezéssel érintett rendelkezései tárgyában a felperes új keresetet indíthat, és azt érdemben kell 
elbírálni [Pp. 255. § (2) bek.]. 

Az ítélet jogerossé, illetoleg végrehajthatóvá nyilvánítása 

256. § (1) A fellebbezési tárgyalás elhalasztása esetében a bíróság az érdekelt fél kérelmére a per összes adatainak 
mérlegelésével a 231. § bármelyik pontja alapján végrehajthatónak nyilvánított ítélet végrehajtását egészen vagy 
részben felfüggesztheti, illetoleg az ítéletet egészen vagy részben végrehajthatóvá nyilváníthatja (231-232. §). 

(2) A másodfokú bíróság kérelemre a másodfokú eljárás során végzéssel bármikor megállapíthatja, hogy az 
ítéletnek fellebbezéssel, illetoleg csatlakozó fellebbezéssel meg nem támadott része jogerore emelkedett [228. § (3) 
bekezdése]. Ha a bíróság a 251. § vagy a 252. § (1), illetoleg (2) bekezdése alapján az elso fokú ítéletet teljes 
egészében hatályon kívül helyezi, a jogerot megállapító végzés is hatályát veszti. 

A másodfokú eljárásban is sor kerülhet az elozetes végrehajthatóság kimondására csakúgy, mint a már 
elozetesen végrehajthatóvá nyilvánított ítéleti rendelkezések végrehajtásának felfüggesztésére. A másodfokú 
bíróság kizárólag az ellenérdeku fél meghallgatása után dönthet az erre irányuló kérelem felol. Mérlegelése 
során a Pp. 231-232. §-aiban foglaltakat megfeleloen alkalmazza. 

A fellebbezés elbírálása tárgyaláson kívül 

256/A. § (1) A másodfokú bíróság az ítélet ellen irányuló fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el, ha 
a) az elsofokú bíróság ítéletét a 251. §-ban, illetve a 252. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott okból kell 

hatályon kívül helyezni; 
b) a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték 

vagy az állam által elolegezett költség megfizetésére vonatkozik; 
c) a fellebbezés csak az elozetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidovel vagy a részletfizetés 

engedélyezésével kapcsolatos; 
d) a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul; 
e) a felek ezt kérték; 
f) megítélése szerint - tekintettel a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelemben, illetve fellebbezési 

ellenkérelemben foglaltakra - az ügy eldöntése tárgyaláson kívül is lehetséges. 
(2) Ha a fél az (1) bekezdés b)-d) pontjaiban foglaltakra irányuló fellebbezésében nem kérte a tárgyalás 

megtartását, a tanács elnöke a fellebbezésnek az ellenfél részére történo kézbesítésekor figyelmezteti az ellenfelet 
arra, hogy a felhívás kézhezvételétol számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti. Figyelmezteti arra is, 
hogy amennyiben tárgyalás tartását nem kéri, a fellebbezésre a kézhezvételtol számított nyolc napon belül írásbeli 
ellenkérelmet, illetve a 244. § (1) bekezdésében meghatározott keretek között csatlakozó fellebbezést nyújthat be. Az 
ellenkérelmet, illetve csatlakozó fellebbezést a másodfokú bíróság haladéktalanul közli az ellenféllel. 

(3) Ha a másodfokú bíróság az (1) bekezdés f) pontja alkalmazását indokoltnak tartja, errol a feleket értesíti, azzal 
a tájékoztatással, hogy ha bármelyikük nyolc napon belül írásban kéri, tárgyalást tart. 

(4) Az (1) bekezdés e) pontja esetében, továbbá, ha a felek a (2)-(3) bekezdésben foglalt felhívás ellenére nem 
kérték a tárgyalás megtartását, a tárgyaláson kívüli elbírálás kötelezo. 

(5) 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 tuz ki. 



(6) A fellebbezés (csatlakozó fellebbezés) tárgyaláson kívül történo elbírálásának idopontjáról a feleket értesíteni 
és az eljárásról jegyzokönyvet készíteni nem kell. A tárgyaláson kívül hozott határozatokra a 250-254. §-okban 
foglaltakat kell megfeleloen alkalmazni. 

Az ítélet elleni fellebbezés tárgyaláson kívül történo elbírálásának az (1) bekezdés a)-f) pontjaiban 
szabályozott eseteit tartalmuk szerint két csoportba oszthatjuk. 
1. A fellebbezési kérelem tartalmától függetlenül tárgyalás tartása nélkül bírálja el a másodfokú bíróság a 
fellebbezést, ha 
- az elsofokú bíróság ítéletét az ún. abszolút hatályon kívül helyezési okra figyelemmel kell hatályon kívül 
helyezni (a) pont). Ebben az esetben a másodfokú bíróság akkor sem tart tárgyalást, ha a fellebbezo fél a 
fellebbezésében ilyen tartalmú kérelmet terjesztett elo. A törvényhely konkrét utaló szabályból kitunoen nincs 
helye a tárgyaláson kívüli elbírálásnak akkor, ha már az elokészítés során nyilvánvaló, hogy az elsofokú 
bíróság ítéletét a bizonyítási eljárás megismétlése vagy kiegészítése miatt [Pp. 252. § (3)] hatályon kívül kell 
helyezni. 
A (2) bekezdésben foglaltak megfelelo alkalmazásával a másodfokú bíróság a tárgyaláson kívüli elbírálás 
tényérol a feleket írásban értesíti és a fellebbezo fél ellenfelének a fellebbezést is kézbesíti az ellenkérelem, 
illetve csatlakozó fellebbezés eloterjesztésének lehetoségére vonatkozó tájékoztatással. 
- A felek ezt közösen kérték [Pp. 256/A. § (1) e)]. A közös kérelem azonban a tárgyaláson kívüli elbírálására 
csak akkor ad alapot, ha egyébként az ügyben nem kell további bizonyítást lefolytatni [Pp. 256/A. § (3)]. A 
közös kérelem eloterjesztésére mindaddig lehetoség van, amíg a másodfokú bíróság a kituzött tárgyalást meg 
nem nyitja. 
Az e) pont hatályos szövegét az 1997. évi LXXII. törvény 36. §-a állapította meg 1999. január hó 1-jei 
hatállyal azzal azonban, hogy rendelkezéseit csak a hatálybalépést követoen indult ügyekben kell és lehet 
alkalmazni. Ennek megfeleloen mindazokban az ügyekben, amelyek 1999. január 1. napján már folyamatban 
voltak, változatlanul irányadó az a korábbi szabály, hogy a tárgyaláson kívüli elbírálás iránti közös kérelem 
eloterjesztésére csak a fellebbezési határido letelte elott kerülhet sor. Ha a közös kérelmet a fellebbezési 
határido letelte után terjesztik elo, vagy a felek (beavatkozó, fellépo ügyész) nem mindegyike nyilatkozik 
ekként a határido alatt, nincs lehetoség a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálására. Ez azonban nem zárja 
ki, hogy a másodfokú bíróság a b)-f) pontokban foglalt elofeltételek fennállása esetén e szabályok szerint 
járjon el. 
2. Tárgyaláson kívüli elbírálás a fellebbezési kérelem tartalmától függoen 
- Ha a fellebbezés az elso fokú ítéletnek a b)-c) pontokban meghatározott rendelkezése vagy csak az 
indokolása (d) pont) ellen irányul, a fellebbezés tárgyaláson kívül akkor bírálható el, 
- ha a fellebbezo fél a fellebbezésében, 
- a fellebbezo fél ellenfele a (2) bekezdésben szabályozott határido alatt tárgyalás tartását nem kérte, és 
- nem kell az ügyben bizonyítást lefolytatni. 
A fellebbezo fél nyilatkozatát e körben is tartalma szerint kell megítélni. Ha például a fellebbezésben a fél 
tanúk meghallgatását kéri, akkor sem bírálhatja el a másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül, ha 
egyébként tárgyalást kéro határozott nyilatkozatot a fellebbezés nem tartalmaz. 
A fellebbezo fél ellenfelét a másodfokú bíróságnak a (2) bekezdésben szabályozott teljes köru tartalommal kell 
tájékoztatnia. 
- Az 1998. január hó 1. napja után induló ügyekben az 1997. évi LXXII. törvény a tárgyaláson kívüli elbírálás 
esetét további f) pont beiktatásával kiegészítette. Ezen új szabály értelmében a másodfokú bíróság a 
fellebbezés (csatlakozó fellebbezés) és ellenkérelem tartalmára figyelemmel dönthet akként, hogy az elbírálás 
tárgyalás tartása nélkül is lehetséges. Ilyenkor a bíróságnak az új (3) bekezdés értelmében a feleket errol 
értesítenie kell és bármelyikük 8 napon belül tárgyalás tartását kérheti. 
Az új szabály az alábbi értelmezési problémát veti fel. A módosítás nem érintette a Pp. 243. § (1) bekezdését, 
melynek értelmében a másodfokú bíróság a fellebbezést az idézéssel együtt kézbesíti a fellebbezo fél 
ellenfelének, aki ezt követoen nyújthatja be a csatlakozó fellebbezését, illetve az ellenkérelmét, sot az 
ellenkérelem a másodfokú tárgyaláson is eloterjesztheto. Miután az új szabály kötelezo tartalma szerint a 
másodfokú bíróságnak nemcsak a fellebbezés, de a csatlakozó fellebbezés és ellenkérelem tartalmát is 
vizsgálnia kell akkor, amikor a tárgyaláson kívüli elbírálás lehetoségérol dönt, az f) pont megfogalmazásából 
az tunik ki, hogy a másodfokú bíróság törvényi felhatalmazást kapott arra, hogy az eredetileg tárgyaláson 
elbírálandónak ítélt felülbírálatot a határnap kituzését követoen utóbb tárgyaláson kívüli elbírálásra 
változtassa. Ezt az értelmezést erosíti az a tény is, hogy a módosítás nem érintette e szakasz (2) bekezdésének 
rendelkezését, azaz ebben az esetben nincs a másodfokú bíróságnak az ellenérdeku felet a fellebbezést érinto 
tájékoztató kötelezettsége. Gyengíti viszont ezt az értelmezést az új (3) bekezdés megfogalmazása, amely a 



feleket 8 napon belül a tárgyalás tartása iránti kérelem eloterjesztésére nem pedig arra jogosítja fel, hogy e 
határidon belül írásban a már kituzött tárgyalás megtartását kérhessék. 
Mégis ezt a törvényalkotói szándékot kell a rendelkezés tartalmaként elfogadni, mert ellenkezo esetben 
gyakorlatilag az f) pont alkalmazására soha nem kerülhetne sor, hiszen a mérlegelésnél kötelezoen 
figyelembe veendo ellenkérelem (csatlakozó fellebbezés) a tárgyalás kituzése elott nem áll a másodfokú 
bíróság rendelkezésére. 
A gyakorlatnak kell majd választ adnia arra a kérdésre, hogy - a törvény erre vonatkozó kizáró rendelkezése 
hiányában - alkalmazhatja-e az f) pont rendelkezését a másodfokú bíróság akkor, ha az (1) bekezdés b)-d) 
pontjai alá eso fellebbezés elbírálására azért tuzött határnapot, mert a fellebbezo fél a fellebbezésében azt 
kérte. Véleményünk szerint nem, hiszen a félnek a tárgyalást kéro nyilatkozata a másodfokú bíróságot köti. 
Nem tartalmaz idobeli kötöttséget sem a módosított törvényi rendelkezés, ezért a másodfokú bíróság az 
ellenkérelem (csatlakozó) fellebbezés birtokában bármikor - így akár a kituzött határnap elott pár nappal is - 
dönthet a tárgyaláson kívüli elbírálásra áttérésrol. A gyakorlat azonban nyilván tekintettel lesz arra, hogy ezt 
az intézkedést olyan idopontban tegye meg, hogy a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálása esetén az ekként 
kieso ügy helyére más ügyet tárgyalásra kituzhessen, illetve, hogy a kituzött tárgyalás megtartásához 
ragaszkodó kérelem esetén a tárgyalás az eredeti idopontban megtartható legyen. 
A közigazgatási perben hozott határozat elleni fellebbezés esetén a Pp. 340. § (1) bekezdése az elozoektol 
eltéro szabályozást ad. E perekben a másodfokú bíróság maga dönti el, hogy a fellebbezést tárgyaláson vagy 
tárgyaláson kívül bírálja-e. Nem mellozheto azonban a tárgyalás tartása akkor, ha ezt a felek bármelyike 
kérte. 
A törvény nem tartalmaz eloírást arra, hogy milyen idopontra teheti a bíróság a fellebbezés tárgyaláson kívüli 
elbírálását. A (2) bekezdésben foglalt közlési, tájékoztatási kötelezettségbol folyóan a másodfokú bíróság a 
felhívás, illetve a fellebbezés szabályszeru kézbesítését követo nyolcadik nap eltelte után bármely idopontban 
elbírálhatja a fellebbezést és az elbírálás kituzött idopontjáról a feleket nem kell értesítenie. 
A Pp. 115. § (1) bekezdésének eloírásából következik, hogy a tárgyaláson kívüli elbírálásról a másodfokú 
bíróságnak nem kell jegyzokönyvet készítenie. 
Az 1999. évi CX. törvény a 2000. január 1. napja után indult ügyekben alkalmazandóan a § rendelkezését 
kiegészítette az új (4) bekezdéssel. A miniszteri indokolásból kitunoen a kiegészítést az indokolta, hogy a 
korábban hatályos törvény nem adott egyértelmu iránymutatást abban, hogy ha annak törvényi feltételei 
fennállnak, a másodfokú bíróság számára kötelezo-e a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálása, vagy sem. 
Ezt pótolva a törvény két esetben írja elo a tárgyaláson kívüli elbírálás kötelezettségét, így: 
- ha a felek azt közösen kérték [(1) bekezdés e)] 
- az (1) bekezdés b) - d) pontjában, és ehhez kapcsolódóan a (2) bekezdésben, illetve az f) pont alapján a (3) 
bekezdésben foglalt felhívásra az érintett fél (felek) határido alatt nyilatkozatot nem tettek. Bár a törvény ezt 
nem nevesíti, de álláspontunk szerint értelemszeruen kötelezo a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálása 
akkor is, ha a felhívott fél (felek) határido alatt a tárgyaláson kívüli elbírálást kéro nyilatkozatot tettek. 
Az új törvényi szabály már most felveti azt a kérdést, hogy van-e, és ha igen, milyen jogkövetkezménye annak, 
ha a másodfokú bíróság e kötelezo esetekben mégis tárgyaláson bírálta el a fellebbezést. A törvény kötelezo 
rendelkezésétol történo ilyen eltérés nyilvánvalóan a fél jogait, érdekeit nem sérti, s ezért az ügy érdemi 
elbírálására kiható eljárási szabálysértésnek nem minosül. Mégis lehet, mégpedig anyagi jogi 
jogkövetkezménye az ilyen eljárásnak. Ha ugyanis megállapítható, hogy az ügy ésszeru határidon belül 
történo elbírálásának követelménye azért sérült, mert a másodfokú bíróság a tárgyaláson kívüli elbírálás 
helyett csak hosszú hónapokkal késobb megtartott tárgyaláson döntött, e tény a Pp. 2. § (3) bekezdésének 
2003. január 1. napjával hatályba lépo rendelkezése alapján megalapozhatja a fél méltányos elégtételt 
biztosító kártérítési követelését. 
Fellebbezés kis perértéku ügyekben (256/B-256/E. §) 
BH1990. 449. II. Ha az ügy ténybeli és jogi megítélése nem egyszeru, a másodfokú bíróság a fellebbezést nem 
bírálhatja el tárgyaláson kívül [Pp. 250., 252. § (1)-(2) bek., 256/A. §]. 
BH1990. 23. I. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, ha a bíróság a fellebbezést nem küldi meg az 
ellenérdeku félnek (feleknek) s ezzel elzárja ot (oket) a törvényben biztosított jogaik gyakorlásától [Pp. 256/A. 
§ (1) bek., 256/B. § (1) bek., 387. § (1) bek.]. 
BH1989. 500. II. Ha az ügy ténybeli és jogi megítélése nem egyszeru, nincs helye a fellebbezés tárgyaláson 
kívüli elbírálásának [Pp. 256/A. §]. 
BH1989. 110. A fellebbezés tárgyaláson kívül nem bírálható el, ha a tartásdíj összegszerusége mellett az 
igény jogalapja is vitás [Pp. 256/A. § (1) bek. d) és e) pontok]. 



BH1986. 329. Az apasági perek rendszerint olyan bonyolultak a tényállás vonatkozásában, hogy az abban 
hozott ítélet ellen benyújtott fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálását általában nem lehet megengedettnek 
tekinteni [Pp. 256/A. § (1) bek. d) pont]. 
BH1977. 382. A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül nem bírálhatja el, ha bizonyítás felvétele 
szükséges. A fellebbezésben tanú kihallgatás iránt eloterjesztett kérelem - értelemszeruen - az ügy tárgyalásra 
való kituzése iránti kérelmet is jelenti (Pp. 256/A. §, PK 401. sz.). 

Fellebbezés kis perértéku ügyekben 

256/B. § (1) A helyi bíróság elso fokú hatáskörébe tartozó vagyonjogi perekben, ha a fellebbezésben vitatott érték 
(illetve annak a 24. § alapján megállapított értéke) a kettoszázezer forintot nem haladja meg, az ítélet elleni 
fellebbezésre a 233-256/A. §-ok rendelkezéseit a 256/C-256/D. §-okban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A 
fellebbezés elbírálására ugyanezek a rendelkezések irányadóak akkor is, ha a fellebbezésben vitatott érték nem 
haladja meg a kereseti kérelemben megjelölt követelés tíz százalékát. 

(2) Nem alkalmazhatók a 256/C-256/D. §-okban foglalt rendelkezések, ha a per tárgya tartási vagy egyéb járadék 
jellegu követelés, továbbá akkor sem, ha az ítélet ellen benyújtott fellebbezések bármelyike nem felel meg az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételnek. 

Az 1998. január 1. napját követoen indult ügyekben az 1997. évi LXXII. törvény 19. §-a iktatta be az ún. kis 
perértéku ügyekre irányadó eltéro fellebbezési és másodfokú eljárási szabályokat. A törvény hatálya tehát 
azokra az ügyekre terjed ki, amelyekben a keresetlevelet 1998. január 1. napját követoen nyújtották be. A 
fizetési meghagyás ellen eloterjesztett ellentmondás folytán perré alakult eljárásokban e rendelkezések akkor 
alkalmazhatóak, ha a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem eloterjesztésére (és nem az ellentmondás 
benyújtására) 1998. január 1. napját követoen került sor. 
Az új rendelkezések egyrészt korlátozzák ezekben az ügyekben a fellebbezés jogát, amennyiben maga a 
törvény határozza meg a fellebbezésre okot adó körülményeket, másrészt viszont egyszerusítik a másodfokú 
eljárást. 
E szabályok alkalmazására a Pp. 256/B. § értelmében 
- az elsofokú helyi bíróság, 
- olyan ítélete elleni fellebbezés esetén kerülhet sor, amelyet 
- vagyonjogi perben [lásd a Pp. 23. § (1) bekezdésének a) pontjához fuzötteket] hozott, és 
- a fellebbezés perértéke nem haladja meg a törvényben meghatározott felso határt. 
A törvény szerinti együttes feltételek bármelyikének hiánya esetén az ítélet elleni fellebbezésre az általános 
szabályok az irányadóak, csakúgy mint a végzések elleni fellebbezésre. 
A vagyonjogi perre történo törvényi hivatkozás zárja ki, hogy e szabályok a meg nem határozható pertárgy 
értéku ügyekben alkalmazásra kerülhessenek, hiszen ezeknek a pereknek soha nem vagyonjogi igény az 
alapja. Maga a törvény zárja ki e rendelkezések alkalmazását, ha a per tárgya tartási, vagy egyéb járadék 
jellegu követelés. A Pp. 256/B. § (2) bekezdésének e rendelkezése nem csak a 2000. január 1. napját követoen 
indult, de azokban az ügyekben is alkalmazandó, amelyekben az elsofokú bíróság 2000. január 1. napját 
megelozoen még nem hozott ítéletet. 
A Legfelsobb Bíróság 1998. június 22-én tartott konzultatív tanácskozásán elfogadott ajánlás jellegu 
állásfoglalása értelmében 
- ha az elso fokú ítélet nem pénzben kifejezheto követelésrol, hanem jog fennállásáról vagy fenn nem állásáról 
rendelkezik (pl. birtokháborítás, lakás kiürítése, családjogi tartás stb.), az ügyet nem lehet kis perértékunek 
tekinteni, mert a Pp. 24. § (2) bekezdésének a) és c) pontjaiban foglalt fikciós pertárgy értékek nem azonosak 
az ilyen jogok vagyoni értékével. 
- A rendelkezés alkalmazása során a per tárgya lehet ingók kiadása, hibás teljesítés kijavítása is. 
- Ha a pénzben kifejezheto követelés mellett más természetu igényt is érvényesítenek, a kis perértéku ügyekre 
vonatkozó speciális szabályok nem alkalmazhatóak. 
- A közbenso és részítélet nem zárja le az eljárást, nem minosül eljárást befejezo határozatnak, ezért a 
közbenso és részítélet ellen irányuló fellebbezésre az általános szabályok vonatkoznak. Ez azonban nem zárja 
ki, hogy utóbb az összegszeruség tárgyában hozott ítélet elleni fellebbezési eljárásban a kis perértéku ügyekre 
vonatkozó eloírások érvényesüljenek. 
Azt, hogy a vagyonjogi perben eloterjesztett fellebbezésre mikor kell a kis perértéku ügyekre irányadó eltéro 
fellebbezési szabályokat alkalmazni, a törvény egyrészt a fellebbezés perértékéhez, másrészt viszont a kereseti 
követelés értékéhez viszonyítottan határozza meg. Az ezt nevesíto Pp. 256/B. § (1) bekezdésének módosított 
rendelkezése 2000. január 1. napján lépett hatályba, azonban rendelkezéseit mindazokban az ekkor már 



folyamatban volt ügyekben is alkalmazni kell, melyekben az elsofokú bíróság a hatálybalépésig még nem 
hozott ítéletet. E módosítás alapvetoen megváltoztatta a kis perérték számításának alapját. A megelozoen 
hatályos törvényi szabály a minosítést az ítéleti döntés (a keresetnek helyt adó, illetve azt elutasító 
rendelkezés együttesen) alapján számított "perértékhez" kötötte, és eloírta a perköltség részeként figyelembe 
nem veheto egyes járulékok (az ítélethozatalig lejárt, megítélt illetve elutasított kamatkövetelés, megítélt 
perköltség) számításba vételét is. A gyakorlat azt igazolta, hogy nem csak a bonyolult számítás, de az ítélet 
fellebbezési jogról tájékoztató rendelkezésének helyes megfogalmazása, az esetleg téves tájékoztatás 
jogkövetkezményeinek meghatározása is komoly gondot okozott mind bíróságoknak, mind a feleknek. 
A hatályos rendelkezések értelmében az eltéro fellebbezési szabályok akkor alkalmazhatóak, ha a fellebbezés 
perértéke - melynek számítására a Pp. 24. §-ának általános rendelkezése az irányadó - 
1. nem haladja meg a 200 000 Ft-ot, 
2. valamint akkor is, ha az nem éri el a kereseti követelés 10%-át. Ez utóbbi esetben a fellebbezés perértéke 
értelemszeruen meghaladhatja a 200 000 Ft-ot. Bár a törvény külön nem nevesíti, de e szabályok 
alkalmazandóak akkor is, ha a fellebbezés az ítéletnek a viszontkeresetre vonatkozó (elutasító vagy annak 
helyt adó) rendelkezését sérelmezi, és a fellebbezés perértéke nem haladja meg a viszontkeresettel 
érvényesített követelés értékének 10%-át. 
A feltételek megléte esetén fellebbezésnek csak jogszabálysértés esetén van helye, mégpedig akkor, ha az 
elsofokú bíróság az ügy érdemi elbírálására is kiható lényeges eljárásjogi szabályt sértett, illetve ha az 
érdemi döntésekor tévesen alkalmazta az anyagi jogi szabályokat [Pp. 256/C. § (1)-(2)]. A törvény értelmében 
tartalma szerint kizártnak kell tekinteni, és ezért hivatalból el kell utasítani ilyen ügyekben azt a fellebbezést, 
amely az elso fokú ítélet megváltoztatását más okból kéri. Ha a fellebbezési kérelem indokolása hiányzik, az 
elsofokú bíróság ez okból a fellebbezést hivatalból nem utasíthatja el, mert a Pp. 256/D. § (1) bekezdése azt a 
másodfokú tanács elnökének hatáskörébe utalja. A Legfelsobb Bíróság ajánlásából kitunoen a másodfokú 
tanács elnöke azt a fellebbezést, amely nem tartalmazza a Pp. 256/C. § (1) bekezdésében megjelölt 
hivatkozást, hiánypótlás elrendelése nélkül utasítja el. Nem alap azonban a fellebbezés hivatalbóli 
elutasítására, ha a másodfokú tanács elnökének megítélése szerint a hivatkozott eljárási szabálysértés nem 
lényeges, illetve a megjelölt jogszabálysértés nem hatott ki a döntés érdemére. 
Ha a fellebbezés hivatalbóli elutasítása (Pp. 237. §) más okból indokolt, az elsofokú bíróság az általános 
szabályok szerint jogosult e jogkövetkezmény alkalmazására. 
A törvény az általános szabályoktól eltéroen korlátozza az új tényre és bizonyítékra történo hivatkozás, illetve 
a keresetváltoztatás jogát. 
A fél fellebbezésében nóvumot csak akkor adhat elo, ha az adott tényre vagy bizonyítékra az elso fokú 
eljárásban azért nem hivatkozhatott, mert abban ot a bíróság eljárási szabálysértése, illetve téves 
jogalkalmazása akadályozta meg, illetve ha az a megengedett beszámítási kifogással függ össze. 
A fél a másodfokú eljárásban az általános feltételek (Pp. 247. §) megléte esetén is csak akkor változtathatja 
meg a keresetét, ha az arra okot adó körülmények az elso fokú tárgyalás berekesztését követoen következtek 
be. Ha azonban a felet a keresetváltoztatás eloterjesztésében az elsofokú bíróság eljárási szabályt sértve 
akadályozta meg, vagy arra téves jogalkalmazása folytán nem adott lehetoséget, a fél az általános szabályok 
által meghatározott körben jogosult a kereset (viszontkereset) megváltoztatására. 
Az 1999. évi CX. törvény 2000. január 1. napjától hatályon kívül helyezte a Pp. 256/C. § (1) bekezdésének azt 
a korábbi rendelkezését, mely a beszámítási kifogás eloterjesztésének lehetoségét az olyan követelésre 
korlátozta, amely az elso fokú ítélet meghozatalát megelozo tárgyalás berekesztését követoen járt le. E 
rendelkezéseket azonban a 2000. január 1. napján folyamatos ügyekben változatlanul alkalmazni kell. 
A hatályon kívül helyezo rendelkezés azonban nem jelenti azt, hogy e korlátozás megszunt volna. A Pp. 247. § 
(3) bekezdésének 2000. január 1. napjától hatályos - a hatálybalépést követoen indult ügyekben alkalmazandó 
- új rendelkezése ugyanis a beszámítási kifogás eloterjesztésének ismertetett korlátozó szabályát általános 
rendelkezéssé tette, és egyben ki is egészítette. A Pp. 256/B. § (1) bekezdésének utaló szabálya folytán e 
rendelkezés a kis perértéku ügyekben eloterjesztett fellebbezésre is irányadó. 
A fellebbezés érdemi elbírálása az ilyen ügyekben tárgyaláson kívül történik, kivéve, ha a felek tárgyalás 
tartását kérik. A fellebbezo fél ilyen kérelmet a fellebbezésében, de legkésobb az ellenérdeku fél csatlakozó 
fellebbezésének kézhezvételétol, a fellebbezo fél ellenfele pedig a fellebbezés kézhezvételétol számított 8 napon 
belül terjeszthet elo. E szabályból is kitunik, hogy ha a fellebbezo fél ellenkérelmet terjeszt elo, a fellebbezo 
felet a tárgyalás tartására irányuló kérelem joga már nem illeti meg. 
A másodfokú eljárásban hozott határozatokra a Pp. 252-253. §-aiban foglaltakat a Pp. 256/E. §-ban 
szabályozottaknak megfeleloen kell alkalmazni. Az eltéro rendelkezések az érdemi döntés elsobbségét 
hangsúlyozzák. Ennek megfeleloen eljárási szabálysértés esetén az általános szabályok szerint csak akkor 



kerülhet sor az ítélet hatályon kívül helyezésére, ha az lényeges volt. Az érdemi döntésre kihatással nem bíró 
kisebb súlyú eljárási szabálysértés megállapítása mellett az ítéletet a másodfokú bíróság helybenhagyja. Ha 
az elsofokú bíróság anyagi jogi szabályt sértett, de a helyes érdemi döntéshez szükséges adatok rendelkezésre 
állnak, a másodfokú bíróság ennek megfeleloen dönt és az elso fokú ítéletet részben vagy egészben 
megváltoztatja ennek hiányában azonban az ítéletet hatályon kívül helyezi. 
A kis perértéku ügyekben a fellebbezési, csatlakozó fellebbezési, illetve a tárgyalás tartása iránti kérelem 
határidejének elmulasztása miatt igazolásnak az általános szabályok szerint helye van. Az igazolási kérelem 
objektív határideje azonban ezekben az esetekben 60 nap [Pp. 256/C. § (3), Pp. 256/D. § (3)]. 
BH2000. 357. A másodfokú bíróság tanácsának elnöke nem utasíthatja el a fellebbezést hivatalból az ún. kis 
perértéku ügyben akkor, ha a fellebbezo megjelöli, hogy az elsofokú ítélet mely jogát vagy érdekét sérti [Pp. 
256/B. § (1) bek., 256/C. § (1), (5), (6) bek., 256/D. § (1) bek., Csjt. 60. §, 69. §]. 
BH1990. 23. I. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, ha a bíróság a fellebbezést nem küldi meg az 
ellenérdeku félnek (feleknek) s ezzel elzárja ot (oket) a törvényben biztosított jogaik gyakorlásától [Pp. 256/A. 
§ (1) bek., 256/B. § (1) bek., 387. § (1) bek.]. 

256/C. § (1) Fellebbezésnek az elso fokú eljárás szabályainak lényeges megsértésére vagy az ügy érdemi 
elbírálásának alapjául szolgáló jogszabály téves alkalmazására hivatkozással van helye. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában lényeges eljárási szabálysértésnek az olyan jogszabálysértés minosül, 
amelynek az ügy érdemi elbírálására kihatása volt. 

(3) Az elmulasztott fellebbezési határido utolsó napjától számított hatvan nap elteltével igazolási kérelem akkor 
sem terjesztheto elo, ha a mulasztás csak késobb jutott a fél tudomására, vagy az akadály csak késobb szunt meg. 

(4) A másodfokú eljárásban új tények állításának, illetve új bizonyítékok eloterjesztésének helye nincs. E tilalom 
nem érvényesül, ha a tények eloadására, illetve bizonyítékok eloterjesztésére az elso fokú eljárásban a bíróság 
eljárási szabálysértése vagy téves jogalkalmazása miatt nem kerülhetett sor. 

(5) A másodfokú eljárásban a 247. § a)-c) pontjai alkalmazásának - ha az bizonyítási eljárás lefolytatását tenné 
szükségessé - csak akkor van helye, ha a keresetváltoztatásra okot adó körülmények a tárgyalás berekesztését 
követoen álltak be. E tilalom nem érvényesül, ha a (4) bekezdés alapján a bizonyítási eljárás folytatásának egyébként 
is helye van. 

(6) Ha a beszámítási kifogás eloterjesztheto, a (4) bekezdésben foglalt tilalom annak elbírálása során nem 
alkalmazható. 

BH2000. 357. A másodfokú bíróság tanácsának elnöke nem utasíthatja el a fellebbezést hivatalból az ún. kis 
perértéku ügyben akkor, ha a fellebbezo megjelöli, hogy az elsofokú ítélet mely jogát vagy érdekét sérti [Pp. 
256/B. § (1) bek., 256/C. § (1), (5), (6) bek., 256/D. § (1) bek., Csjt. 60. §, 69. §]. 

256/D. § (1) A fellebbezést a tanács elnöke a 240-242. §-okban meghatározott intézkedések szükségessége 
megvizsgálásával egyidoben hivatalból elutasítja, ha a fellebbezés - figyelemmel a 256/C. § (5) és (6) bekezdésére is 
- nélkülözi a 256/C. § (1) bekezdésében megjelölt hivatkozást. A fellebbezés elutasításának ezen az alapon nincs 
helye, ha a fellebbezo megjelöli, hogy az elso fokú ítélet meghozatala elotti eljárás mely mozzanatát tartja 
jogszabálysértonek, illetve azt, hogy az ítélet álláspontja szerint mely jogát vagy jogos érdekét sérti. 

(2) A másodfokú bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, a felek bármelyikének kérelmére azonban 
tárgyalást tart. 

(3) Tárgyalás tartását a fellebbezo fél a fellebbezésében, illetve az ellenfél csatlakozó fellebbezésének 
kézhezvételétol számított nyolc napon belül, a fellebbezo fél ellenfele pedig a fellebbezés kézhezvételétol számított 
nyolc napon belül kérheti. A határidok elmulasztásának igazolására a 256/C. § (3) bekezdése irányadó. 

256/E. § (1) Ha az elsofokú bíróság ítélete a jogszabályoknak megfelel, vagy olyan eljárási szabálysértés történt, 
amelynek az ügy érdemi elbírálására kihatása nem volt, a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletét helyben 
hagyja. 

(2) Lényeges eljárási szabálysértés megállapítása esetén a másodfokú bíróság a 252. §-ban meghatározottak 
szerint határoz. 

(3) Ha az ítélet anyagi jogszabályt sért, és a döntéshez szükséges tények megállapíthatóak, a bíróság a 
jogszabálysérto határozatot - mindenkor a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelem és a fellebbezési 
ellenkérelem korlátai között - megváltoztathatja, egyébként a jogszabálysérto határozatot egészben vagy részben 
hatályon kívül helyezi, és az ügyben eljárt elsofokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja. 

Fellebbezés végzés ellen 

257. § (1) Ha az elsofokú bíróság a fellebbezéssel megtámadott végzéséhez nincs kötve (227. §), a fellebbezésnek 
maga is eleget tehet. Egyébként a végzés ellen beadott fellebbezés tárgyában a másodfokú bíróság tárgyaláson kívül 



határoz. A fellebbezés másodpéldányát az elsofokú bíróság azzal a figyelmeztetéssel kézbesíti a fellebbezo fél 
ellenfelének, hogy a fellebbezés kézhezvételétol számított nyolc nap alatt az elsofokú bíróságnál észrevételeket 
terjeszthet elo. Csatlakozó fellebbezés eloterjesztésének nincs helye. A határido indokolt esetben megrövidítheto. A 
határido eltelte után az elsofokú bíróság az iratokat - az esetleg benyújtott észrevételekkel együtt - felterjeszti. A 
másodfokú bíróság a feleket a szükséghez képest meghallgatja (113. §). 

(2) 
Végzés elleni fellebbezés esetén a másodfokú bíróság eljárására a Pp. 257-258. §-ainak eltéro szabályai, 
meghaladóan pedig az ítélet elleni fellebbezésre vonatkozó szabályok az irányadóak (Pp. 259. §). 
Az (1) bekezdés második mondata értelmében a másodfokú bíróság a végzés elleni fellebbezést tárgyaláson 
kívül bírálja el. A törvény ez alól kivételt nem enged, ezért a feleket nem illeti meg a tárgyalás tartása iránti 
kérelem joga. Ha a fél ilyen tartalmú kérelmet eloterjeszt, azt a másodfokú bíróság mint kizártat figyelmen 
kívül hagyja. 
A végzés elleni fellebbezés esetén a csatlakozó fellebbezést a törvény kizárja. 
E szakasz további rendelkezései a végzés elleni fellebbezés körében az ítélet elleni fellebbezésre irányadó 
szabályoktól eltéro rendelkezéseket tartalmazzák. 
- Ha a fellebbezés a Pp. 227. § (2)-(3) bekezdésében szabályozott olyan végzés ellen irányul, amelyet az 
elsofokú bíróság saját hatáskörében megváltoztathat, az elsofokú bíróság eloször e körben mérlegeli a 
fellebbezési kérelmet. A fellebbezéssel kapcsolatos további eljárást (ide értve annak felterjesztését is) csak 
akkor mellozheti a bíróság, ha saját hatáskörében a végzését a fellebbezési kérelemmel azonos tartalommal 
változtatta meg. Ebben az esetben ugyanis a fellebbezés tárgytalanná válik. Ha azonban a saját hatáskörben 
történo megváltoztatásra a bíróság nem lát lehetoséget vagy az e körben hozott új végzése csak részben 
azonos a fellebbezési kérelemmel, a végzés elleni fellebbezést a másodfokú bíróság bírálja el. 
- A fellebbezést az elsofokú bíróság nem terjesztheti fel akkor ha mindegyik fél benyújtotta a fellebbezést, 
illetve a határido mindegyikükkel szemben letelt [Pp. 238. § (1)] hanem csak akkor, ha a fellebbezést az 
ellenérdeku félnek észrevételezésre kiadta és az észrevétel beérkezett vagy az annak megtételére engedélyezett 
határido sikertelenül eltelt. 
A törvényi szóhasználat (észrevétel) a fellebbezési ellenkérelmet jelenti. Az ellenkérelem eloterjesztésének 
határidejét maga a törvény szabja meg, ezért attól a bíróság csak a törvényi felhatalmazás alapján térhet el 
[Pp. 104. § (1)] mégpedig a jelen esetben a határido megrövidítését engedo szabály alapján. A határido 
meghosszabbítására tehát nincs eljárásjogi lehetoség csakúgy mint arra, hogy a bíróság ehelyett eleve 
hosszabb idotartamot engedélyezzen - amire a gyakorlatban elég sokszor sor kerül. 
A 2000. január 1. napját megelozoen indult ügyekben továbbra is alkalmazni kell a § (2) bekezdésének 
hatályon kívül helyezett rendelkezését, melyben a törvény a felterjesztés idopontját érinto kivételt nevesített a 
felet, illetve jogi képviselot pénzbírsággal sújtó végzés elleni fellebbezésekre irányadóan. E rendelkezések 
tehát nem alkalmazhatóak akkor, ha a fellebbezett végzés tanút, szakértot, vagy más perbeli személyt sújtott 
pénzbírsággal. 
A törvény eloírása szerint a nevesített esetben benyújtott fellebbezést a bíróság csak az érdemi határozat 
elleni fellebbezéssel egyidejuleg, ennek hiányában pedig akkor terjesztheti fel a másodfokú bírósághoz, ha az 
eljárást befejezo egyéb határozata ( pl. permegszünteto végzés) jogerore emelkedett, illetve a per szünetelés 
folytán megszunt. 
A törvény a végzés elleni fellebbezésre irányadó egyéb szabályok (hiánypótlás, észrevételezés stb.) alól nem 
tett kivételt, ezért e kötelezettségeit a bíróságnak ebben az esetben is a fellebbezés eloterjesztését követoen kell 
megtennie. 
A kivételt tevo rendelkezés hatályon kívül helyezését nyilvánvalóan az indokolta, hogy a Pp. 238. § (3) 
bekezdésében szabályozottak szerinti rész-irat felterjesztés kötelezettsége eleve kizárja, hogy a végzés elleni 
fellebbezés elbírálása a per érdemi elintézését hátráltassa. 
BH1999. 35. II. A felszámolási nem peres eljárásban a bíróság végzéssel határoz. Az ez ellen benyújtott 
fellebbezésben elo nem adott bizonyítékok - tárgyalás hiányában - figyelmen kívül maradnak [mód. Cstv. 6. § 
(1)-(2) bek., Pp. 257. § (1) bek.]. 
BH1997. 401. II. A fellebbezés elbírálásánál tárgyalás kituzésére akkor sincs lehetoség, ha azt az érdekelt 
kéri [He. 89. § (1) bek., Pp. 257. §]. 

258. § (1) Ha a fellebbezéssel megtámadott végzés jogszabályt sért, a megváltoztatásához szükséges adatok pedig 
nem állapíthatók meg, a másodfokú bíróság a végzést hatályon kívül helyezi, és az elsofokú bíróságot új határozat 
hozatalára utasítja. 

(2) Ha a másodfokú bíróság az elsofokú bíróságnak a pert megszünteto végzését hatályon kívül helyezi, az 
elsofokú bíróságot utasítja a per további tárgyalására és újabb határozat hozatalára. 



A végzés elleni fellebbezés felülbírálata során a másodfokú bíróság az ítélet elleni fellebbezésre irányadó 
szabályokat megfeleloen alkalmazva jár el [Pp. 259. §-a) a törvény által meghatározott kivételektol eltekintve. 
E kivételek egy részét a Pp. 257. § (1) bekezdése (tárgyaláson kívüli elbírálás, csatlakozó fellebbezés 
kizártsága), más részét pedig - a másodfokú eljárásban hozandó határozatokat érintoen - e § rendelkezései 
szabályozzák. 
Az elso fokú végzés hatályon kívül helyezésére az (1) bekezdés értelmében csak akkor kerülhet sor, ha az 
jogszabályt sért és a rendelkezésre álló adatok alapján a jogszabálynak megfelelo érdemi döntés nem hozható 
meg. A törvény e szabályából kitunik, hogy a végzés elleni fellebbezés esetén a másodfokú bíróságnak 
elsosorban a jogszabályoknak megfelelo tartalmú határozatot kell meghoznia, s az elsofokú bíróság végzését 
kivételesen és csak akkor helyezheti hatályon kívül, ha a jogszabálysértés a másodfokú eljárásban nem 
hárítható el. Így például ha az elsofokú bíróság úgy engedélyez utólagos részletfizetést, hogy az ellenérdeku 
felet nem hallgatja meg, a végzése eljárási szabályt sért [Pp. 217. § (3)]. Emiatt azonban a másodfokú 
bíróság a végzést nem helyezheti hatályon kívül ha a kérelemmel kapcsolatban a jogosult akár a 
fellebbezésében, akár a másodfokú eljárásban szükségesnek ítélet meghallgatás [Pp. 257. § (1)] során az 
álláspontját kifejtette. De például akkor, ha az elsofokú bíróság a hiánypótlási kötelezettség elmulasztása 
miatt úgy utasította el a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül, hogy a mulasztás jogkövetkezményére a felet 
nem figyelmeztette, a másodfokú eljárásban csak hatályon kívül helyezo végzés hozható. 
A Pp. 259. §-ának rendelkezése folytán az elozo esetet meghaladóan a Pp. 252. § (1) bekezdése alapján is sor 
kerülhet a végzés hatályon kívül helyezésére, ha annak meghozatalában a törvény értelmében kizárt bíró vett 
részt vagy a bíróság nem volt szabályszeruen megalakítva (pl. a három tagú tanács ügykörébe utalt perújított 
eljárásban egyesbíróként eljárva hozott a tárgyaláson a bíróság végzést). Ugyanígy alkalmazásra kerülhet a 
Pp. 252. § (2) bekezdése is a végzés felülbírálata során akkor, ha a lényeges eljárási szabálysértés miatt a 
tárgyalást meg kell ismételni (pl. az igazolási kérelem folytán megismételt tárgyaláson a bíróság végzéssel 
rendelkezett a korábbi ítélete hatályban tartásáról). 
Ha a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság pert megszünteto végzésérol állapítja meg, hogy az jogszabályt 
sért, azt a (2) bekezdés alkalmazásával kell hatályon kívül helyeznie és utasítania az elsofokú bíróságot a per 
további tárgyalására. 
Az e szakaszban nem szabályozott érdemi határozatát a másodfokú bíróság a végzés elleni fellebbezés esetén 
is a Pp. 253. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával hozza meg (Pp. 259. §). 
BH2003. 244. Egyezségi kísérletre idézést csak helyi bíróság elott lehet kérni, kizárólag abban az esetben, ha 
az ügy elbírálására illetékes helyi bíróságnak hatásköre van az - egyezségkötés hiányában perré alakuló - 
eljárás lefolytatására is [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 127. § (2) bek., 129. § (1) bek., 258. § (1) bek.]. 
BH2002. 21. Az árveréssel szemben az elovásárlási jog bejelentése végrehajtási kifogásnak minosül [Vht. 9. 
§, 217. § (1) bek., Pp. 3. § (2) bek., 258. § (1) bek.]. 
BH2001. 587. Nem a per megszüntetésének, hanem a felperesi jogutódlás tárgyában szükséges intézkedések 
megtételének van helye, ha a felperes a perben érvényesített követelését engedményezi [Pp. 61. § (1) és (3) 
bek., 62. § (2) és (3) bek., 65. §, 157. § a) pont, 160. § (1) bek., 258. §]. 
BH1995. 411. Az átalakulás a jogalanyiságot magát nem érinti, így az átalakuló cég - az átalakulás 
feltüntetésével - perbeli jogképességgel rendelkezik [1992. évi LIV. tv. 48. § (2)-(3) bek., Pp. 258. § (2) bek.]. 
BH1994. 84. Jelzálogjoggal biztosított követelés kielégítésének meghiúsulása miatt, kártérítés iránt benyújtott 
keresetlevél elbírálásának szempontjai [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 152. § (2) bek., 157. § a) pont, 258. § (2) 
bek.]. 

259. § Amennyiben a 257. és 258. §-ok másként nem rendelkeznek, az ítélet elleni fellebbezésre vonatkozó 
szabályokat - a 256/B-256/E. §-ok kivételével - végzés elleni fellebbezés esetében is megfeleloen alkalmazni kell. 

Lásd a Pp. 257-258. §-aihoz fuzött magyarázatot. 
BH2004. 19. Választottbírósági ítélet alapján a "végrehajtási tanúsítvány" kiállítása elott vizsgálandó 
körülmények [Vht. 205. §, 208. §, New York-i Egyezmény - 1962. évi 25. tvr. IV. cikk b) pont, II. cikk, XVI. 
cikk, Pp. 252. § (3) bek., 259. §]. 
BH1991. 199. A hagyatéki eljárásban az ügygondnok költségeinek megállapítása [He. 57. § (3) bek., 60. § (3) 
és (4) bek., 89. § (1) bek., Pp. 76. § (2) bek., 225. §, 226. §, 234. § (3) bek., 259. §]. 
BH1988. 332. A perújítás során nem járhat el az a népi ülnök sem, aki a perújítással megtámadott munkaügyi 
bírósági ítélet meghozatalában részt vett. Az e szabály megsértésével hozott ítéletet a másodfokú bíróságnak 
hatályon kívül kell helyeznie [Pp. 12. § (4) bek., 21. § (2) bek., 252. § (1) bek., 259. §]. 
BH1980. 360. A bíróság szövetkezeti tagsági vitából származó perben a perújítási kérelem tárgyában is népi 
ülnökök közremuködésével jár el. Az e szabály megsértésével a tárgyaláson hozott határozatot a másodfokú 



bíróságnak - a fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül - hatályon kívül kell helyeznie 
[Pp. 233. §. (3) bek. c)pont, 252. § (1) bek., 259. §]. 
BH1979. 312. A perújítási eljárásban a hivatásos bírón kívül nem járhat el az a népi ülnök sem, aki a 
megtámadott ítélet meghozatalában részt vett [Pp. 12. § (4) bek., 21. § (2) bek., 252. § (1) bek., 259. §]. 
BH1978. 396. Perújítási kérelem keretében nem érvényesítheto olyan követelés, amely a jogeros ítélet után 
keletkezett. Ilyen követelésre külön kereset eloterjesztésének van helye [Pp. 3. § (1) bek., 253. § (2) bek., 259. 
§, 266. § (2) és (3) bek., 267. § (1) bek., Ptk. 296. § (1) bek.]. 

A kifogás 

259/A. § 
A kifogás a másodfokú és felülvizsgálati eljárásban hozott egyes végzések elleni sajátos jogorvoslati 
lehetoség. Törvényi szabályozását az Alkotmánybíróság 22/1995. (III. 31.) AB számú határozatában 
kifejtetteknek megfeleloen az a tény indokolta, hogy e bíróságok is hoznak az eljárásuk során olyan 
végzéseket, amelyek ellen - ha ilyen tartalommal az elsofokú bíróság rendelkezik - a Pp. 233. § (1) és (3) 
bekezdésének b) pontja alapján a fellebbezés megengedett. Miután a másodfokú és felülvizsgálati eljárásban 
hozott határozatok ellen a fellebbezés kizárt [Pp. 233. § (1)], abban a körben ahol a a fél felülvizsgálati 
kérelemmel sem élhetett, a végzés ellen semmilyen jogorvoslati lehetoség nem volt. 
Az e szakaszban szabályozott kifogás tehát csak elnevezésében azonos az elso fokú eljárásban eloterjesztheto 
kifogással [Pp. 114. §, illetékességi és hatásköri kifogás stb.). 
Az (1)-(2) bekezdés rendelkezésébol kitunoen azoknak a végzéseknek a köre, amelyek ellen a kifogás 
eloterjesztheto, több irányból is korlátozott. 
- A másodfokú és felülvizsgálati eljárásban hozott végzések közül csak az ellen élhet kifogással a fél, amely 
tartalommal az elsofokú bíróság is jogosult dönteni. Kizárt tehát a kifogás az olyan végzésekkel szemben, 
amelyek meghozatalára a törvény értelmében kizárólag a másodfokú (felülvizsgálati) bíróság jogosult: így 
= a fellebbezés (felülvizsgálati kérelem) érdemi elbírálása körében [Pp. 252. §, Pp. 258. §, Pp. 275/A. § (2)] 
hozott, 
= a csatlakozó fellebbezést, felülvizsgálati (csatlakozó felülvizsgálati) kérelmet elutasító [Pp. 244. § (3), Pp. 
273. § (2), Pp. 274. § (4)], - a fellebbezést a további biztosítékadási kötelezettség elmulasztása miatt tárgyalás 
kituzése nélkül elutasító [Pp. 242. § (2)], valamint 
= az eljárást a Pp. 248. § alapján felfüggeszto végzések ellen. 
Nincs kialakult gyakorlat abban a körben, hogy megengedett-e a kifogás a fellebbezést hivatalból a Pp. 240. § 
alapján elutasító, a fellebbezo felperest további biztosíték adására kötelezo [Pp. 242. § (1)], a végrehajtás 
felfüggesztése tárgyában a Pp. 240. § (2) bekezdése alapján hozott, valamint a fellebbezés visszavonása 
folytán az iratok visszaküldése során a költség tárgyában hozott végzés ellen [Pp. 241. § (2)]. Ezekben az 
esetekben az elsofokú bíróság által is meghozható tartalmú végzésekrol van szó. A Polgári eljárásjog - 
Kommentár a gyakorlat számára (Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 1997. C/38/1.) szerzoi e körben dönto 
jelentoséget annak a ténynek tulajdonítanak, hogy e végzéseket a másodfokú bíróság kifejezetten fellebbviteli 
jogkörében hozza meg, ezért a kifogás lehetoségének elismerését nem látják indokoltnak. Az ezzel ellentétes 
véleményt képviselok álláspontjukat a jogintézmény céljával és azzal indokolják, hogy a másodfokú 
eljárásban a bíróság által tett valamennyi intézkedés tág értelemben a fellebbviteli jogkörhöz kapcsolódik, így 
különösen a fellebbezésnek a Pp. 240. § (1) bekezdése alapján történo hivatalbóli elutasításakor, amikor - a 
törvényi szabályból kitunoen - a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság által elmulasztott határozatot hozza 
meg. E megállapítás nemcsak az elkésett vagy kizárt fellebbezésre de arra az esetre is igaz, amikor a 
másodfokú bíróság gondoskodik a törvény értelmében az elsofokú bíróságot terhelo - de elmulasztott - 
hiánypótlási felhívásról, s a mulasztás jogkövetkezményeként utasítja el hivatalból a fellebbezést. 
Az 1997. évi LXXII. törvény a most jelzett tartalmú végzések közül kizárólag a fellebbezést másodfokon 
elutasító végzés esetére rendezi egyértelmuen ezt a kérdést, amennyiben kimondja, hogy az 1998. január 1. 
napját követoen indult ügyekben e végzések ellen felülvizsgálatnak, az ítélotáblákra vonatkozó törvény 
hatálybalépésétol kezdodoen pedig fellebbezésnek van helye. 
- Ha a másodfokú (felülvizsgálati) eljárásban hozott végzés ellen az elso fokú eljárásra irányadó szabályok 
szerint a fellebbezést a törvény kizárja, kizárt a kifogás lehetosége is. Ha pedig az elso fokú végzés ellen csak 
a törvényben meghatározott érdekelt jogosult fellebbezésre, a kifogás joga is csak ezt az érdekeltet illeti meg 
(lásd részletesen a Pp. 233. §-nál írtakat). 
- A (2) bekezdés értelmében nem gyakorolható a kifogás joga a másodfokú (felülvizsgálati) eljárásban hozott 
olyan - az elso fokú eljárás szabályai szerint fellebbezéssel támadható - végzés ellen, amellyel szemben a 



felülvizsgálat megengedett [Pp. 270. § (2)]. E törvényi kizáró szabályt az indokolja, hogy e végzések esetén a 
jogorvoslat lehetosége biztosított. 
A kifogás tartalma szerint a másodfokú (felülvizsgálati) eljárásban hozott végzés sérelmes rendelkezésének 
részbeni vagy teljes megváltoztatására irányuló határozott kérelem, amelyet az arra jogosult a végzés 
közlésétol (Pp. 218-219. §) számított 8 napon belül terjeszthet elo. A határido elmulasztása az általános 
szabályok szerint (Pp. 106-110. § megfelelo alkalmazásával) igazolási kérelemmel kimentheto. Az igazolási 
kérelem eloterjesztésének objektív határideje - az általános hat hónap helyett [Pp. 107. § (2)] - a kifogás 
eloterjesztésére nyitva álló határido utolsó napjától számított 15 nap. 
A törvény a kifogásra nem rendeli a fellebbezésre irányadó szabályok alkalmazását, ezért a Pp. 239. §-a 
alapján az általános szabályokat kell alkalmazni. Ebbol következoen a kifogást a végzést hozó másodfokú 
(felülvizsgálati) bíróságnál írásban kell eloterjeszteni a beadványokra vonatkozó általános szabályok 
betartásával [Pp. 93. § (1)-(3)], illetve azt a személyesen eljáró fél a másodfokú (felülvizsgálati), valamint a 
lakó, illetve munkahelye szerint illetékes helyi bíróság elott szóban is jegyzokönyvbe mondhatja [Pp. 93. § 
(4)]. 
A kifogás illetékköteles, az illeték mértéke azonos a végzés elleni fellebbezés illetékével [Itv. 47. § (1)]. 
A kizárt vagy elkésett kifogást a másodfokú (felülvizsgálati) bíróság érdemi vizsgálat nélkül, a hiánypótlási 
kötelezettség elmulasztása esetén pedig hivatalból elutasítja. 
A (3) bekezdés a kifogás érdemi elbírálásának szabályait tartalmazza. A törvény e rendelkezésével feloldja a 
meghozott határozathoz kötöttségnek a Pp. 227. § (1) bekezdésében foglalt általános szabályát és ezért - az 
elso fokú eljárásra irányadó Pp. 257. § (1) bekezdésében szabályozottakkal azonosan - lehetové teszi a 
kifogással érintett végzés saját hatáskörben történo megváltoztatását. A megváltoztatás alatt a részbeni 
megváltoztatást és a korábbi végzés hatályon kívül helyezését is érteni kell. Ha a másodfokú (felülvizsgálati) 
bíróság a kifogást alaptalannak ítéli vagy a saját hatáskörben hozott új végzésével tartalma szerint csak 
részben adott helyt a kifogásnak, a kifogást ugyanazon fokú bíróság másik tanácsa bírálja el, amelynek 
határozata ellen a további jogorvoslat kizárt. Erre az eljárásra a törvény a végzés elleni fellebbezés 
szabályainak alkalmazását írja elo, amelyek közül a tárgyaláson kívüli elbírálás tényét külön is nevesíti. Az 
utaló szabály folytán felmerül a kérdés, hogy a Pp. 259. §-a szerinti észrevételezési eljárást a végzést hozó 
vagy az kifogást elbíráló másik tanács folytatja-e le. Ez utóbbi megoldást a törvény megfogalmazása 
indokolja, hiszen a végzés elleni fellebbezés szabályait csak a kifogást elbíráló másik tanács eljárására 
rendeli alkalmazni. Az ezzel ellentétes álláspont szerint a kifogással érintett végzést hozó másodfokú 
(felülvizsgálati) tanács általában a fellebbezo ellenfelének nyilatkozata alapján tud arról dönteni, hogy adott 
esetben indokolt-e a végzés saját hatáskörben történo megváltoztatása, ezért az észrevételezési eljárást e 
tanácsnak indokolt lefolytatnia. 
E jogintézmény törvényi szabályozása szükségessé tette volna a 123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás és az 
1/1994. LfB utasítás kezdoiratra vonatkozó rendelkezéseinek kiegészítését. Annak a helyes gyakorlatnak, hogy 
a másodfokú bíróság az alaptalannak ítélt kifogást (értve ez alatt a kifogásnak azt a részét, amelynek újabb 
határozatában a bíróság nem adott helyt) elbírálás érdekében új számra rendeli lajstromoztatni, a 
szabályozás elmaradása folytán egyelore nincs ügyviteli alapja. 
A kifogás jogintézményét az 1996. évi CXXII. törvény iktatta be, amelynek 2. §-a értelmében e rendelkezéseket 
a hatálybalépést (1997. január 1.) követoen indult ügyekben kell alkalmazni. A hatálybalépteto rendelkezés 
értelmezésében a gyakorlat megosztott. Az egyik álláspont szerint az ügy a keresetlevél benyújtásával indul, a 
másodfokú eljárás tehát nem jelent új ügyet. Ehhez képest e szakasz rendelkezései csak a hatálybalépést 
követoen indult elso fokú ügyekben kerülhet alkalmazásra. 
A másik álláspont szerint a jogalkotó szándéka nyilván arra irányult, hogy az alkotmányellenes állapotot a 
törvény módosításával mielobb megszüntesse. A kifogás intézménye kizárólag a másodfokú eljárásban hozott 
végzéseket érinti, az elso fokú eljárási szabályokra nincs kihatása. A hatálybalépteto rendelkezésnek az indult 
ügyre történo utalása az ugyanezen törvénnyel módosított 300. § rendelkezésére figyelemmel történt, helyes 
tartalma szerint azonban az a kifogás esetében a hatálybalépést követoen indult másodfokú eljárást (egyes 
vélemények szerint a hatálybalépést követoen hozott és kifogással támadható végzést) jelenti. 
Az egységes jogalkalmazás biztosítása érdekében e tárgyban a Magyar Köztársaság Legfelsobb Bíróságának 
jogegységi tanácsa 1998. január 22-én meghozta az 1/1998. Polgári jogegységi határozatát (közzétéve a 
Magyar Közlöny 1998/15. számában). A határozat értelmében a Pp. 259/A. §-ában meghatározott kifogás 
intézményét csak azokban az ügyekben lehet alkalmazni, amelyekben a keresetlevelet - nemperes eljárásban a 
kérelmet - az 1996. évi CXXII. törvény hatálybalépése (1997. január 1.) után nyújtották be. 
Az 1997. évi LXXII. törvénynek az 1998. évi LXXI. törvénnyel módosított 36. §-a a kifogás intézményére 
vonatkozó rendelkezést a külön törvénnyel megállapítandó késobbi idoponttal hatályon kívül helyezi azzal 



azonban, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévo ügyekben továbbra is alkalmazni kell. A hatályon kívül 
helyezés összefügg a bírósági fórumrendszer módosításával. 
BH2003. 121. Az 1997. január 1. napja elott indult perben a fellebbezési határido elmulasztása miatti 
igazolás elutasítása esetén kifogásnak nincs helye [Pp. 259/A. § (1) bek., 1/1998. Jogegységi határozat (MK. 
1998/15.)]. 
BH2002. 100. A felülvizsgálati kérelmet - a Pp. 271. §-ának (3) bekezdésére alapítottan - hivatalból elutasító 
végzéssel szemben kifogásnak nincs helye [Pp. 259/A. § (1) bek., 271. § (3) bek., 22/1995. (III. 3.) AB hat.]. 
BH2001. 534. A kifogás alapján hozott határozat ellen további jogorvoslatnak nincs helye [Pp. 259/A. § (3) 
bek., 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH2000. 112. A felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmet elutasító végzéssel szemben kifogásnak nincs 
helye [Pp. 259/A. § (1) bek., 271. § (3)-(5) bek.]. 
BH1999. 341. A fellebbezést hivatalból elutasító végzés ellen igénybe veheto jogorvoslat (Pp. 259/A. §). 
BH1999. 229. Az 1997. január 1. napja elott indult felszámolási eljárásokban hozott, a fellebbezést jogerosen 
elutasító végzések ellen sem felülvizsgálatnak, sem kifogásnak nincs helye [1993. évi LXXXI. tv.-nyel 
módosított 1991. évi IL. tv. 51. § (1) bek., Pp. 240. § (1) bek., 259/A. §, 270. § (1)-(2) bek., 1/1998. PJE sz.]. 
BH1999. 43. A polgári perrendtartásnak a kifogásról rendelkezo szabálya szerint a másodfokú eljárásban, 
illetve a felülvizsgálati eljárásban hozott olyan végzés ellen, amely ellen az elsofokú eljárásban fellebbezésnek 
lenne helye, az érdekelt a végzés közlésétol számított 8 napon belül kifogással élhet. A perrendtartásnak ez a 
rendelkezése 1997. január 1-jén lépett hatályba és a rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell 
alkalmazni [Pp. 259/A. § (1) bek., 233. § (3) bek. b) pont, 1996. évi CXXII. tv. 4. § (1) bek.]. 

XIII. FEJEZET 

Perújítás 

A perújítás esetei 

260. § (1) A jogeros ítélet ellen perújításnak van helye, ha 
a) a fél oly tényre vagy bizonyítékra, illetoleg olyan jogeros bírói vagy más hatósági határozatra hivatkozik, 

amelyet a bíróság a perben nem bírált el, feltéve, hogy az - elbírálás esetén - reá kedvezobb határozatot 
eredményezhetett volna; 

b) a fél az ítélet hozatalában részt vett bírónak, az ellenfélnek vagy másnak buncselekménye miatt a törvény 
ellenére lett pervesztes; 

c) a perben hozott ítéletet megelozoen ugyanarra a jogra nézve már korábban jogeros ítéletet hoztak. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján a felek bármelyike csak akkor élhet perújítással, ha az ott említett tényt, 

bizonyítékot vagy határozatot a korábbi eljárás során hibáján kívül nem érvényesíthette. 
(3) Az (1) bekezdés b) pontja alapján perújításnak csak akkor van helye, ha a perújítás okaként megjelölt 

buncselekmény elkövetését jogeros bírói ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet hozatalát nem a bizonyítékok hiánya, 
hanem más ok zárta ki. 

(4) A lakás kiürítése iránti kérelemnek helyt adó, a lakásbérlet felmondásának érvényességét megállapító ítélet 
ellen, valamint a végrehajtási igényperben hozott ítélet ellen - a per fotárgya tekintetében - perújításnak helye nincs. 

A perújítás fogalma 
A bírósági határozatok nem minden esetben felelnek meg a törvényesség és az igazságosság követelményének, 
ezért szükség van olyan jogintézményekre (jogorvoslatokra), amelyek a határozatok megtámadását, 
orvoslását lehetové teszik. A jogorvoslatok egyik fajtája a perorvoslat, azaz a bírósághoz intézett olyan 
kérelem, amely a vitatott határozat ellen irányul. Célja, hogy egy újabb bírósági határozat a sérelmezett 
bírósági határozatra visszaható hatállyal szüntesse meg a jogsérelmet. A perorvoslatok feloszthatók arra 
tekintettel, hogy a perorvoslat még jogerore nem emelkedett határozat ellen irányul-e (rendes perorvoslat pl.: 
bírósági meghagyás elleni ellentmondás, fellebbezés, csatlakozó fellebbezés), vagy már jogerore emelkedett 
bírósági határozat ellen irányul (rendkívüli perorvoslat pl: perújítás). 
A perújítás az ítélet ténybeli alapjával kapcsolatos sérelem orvoslásának eszköze. A jogeros ítélet "jogi" hibái 
orvoslásának eszköze a felülvizsgálat [Pp. 270. § (1)]. 
Az ítélet anyagi jogereje kizárja, hogy ugyanazon tényalapból származó, ugyanazon jog iránt, ugyanazok a 
felek és jogutódaik egymás ellen új keresetet indítsanak, vagy az ítéletben már elbírált jogot egymással 
szemben vitássá tehessék [Pp. 229. § (1)]. Az anyagi jogerohöz fuzodo érdek azonban nem indokolhatja az 



ítélet fenntartását, ha az ítélethozatalkor már megvolt, de el nem bírált körülmények utóbb ezt az ítéletet 
kétségessé teszik. 
A perújítás - mint rendkívüli perorvoslat - lényegéhez tartozik, hogy a sérelmet szenvedett fél csak az 
ítéletnek, vagy az ítéleti hatályú döntésnek a tényállást megállapító részét kifogásolhatja. Nem lehet 
perújítással orvosolni ezért az ítélet meghozatalát megelozo eljárás alaki szabálytalanságait, és a jogszabály 
alkalmazásával elkövetett esetleges hibákat. 
A perújítás során nem egy új kereset elbírálásáról, hanem a korábbi ügy "újra" tárgyalásáról van szó. Erre 
tekintettel a felek is megtartják eredeti perbeli állásukat a peres eljárásban. Elnevezésük lehet: perújító 
alperes, perújított felperes, perújító felperes, perújított alperes. 
Ha az ítélet alapjául szolgáló tények az ítélet meghozatala után keletkeztek, változtak meg, arra alapítva nem 
perújítás, hanem új kereset terjesztheto elo. 
A perújítás, mint perorvoslat nem fellebbviteli jogorvoslat, tehát nem a magasabb fokú bíróság bírálja el, 
hanem a megtámadott határozatot hozó elsofokú bíróság. 
A perújítás esetei 
A törvény rendelkezése értelmében perújítással csak a jogeros ítélet támadható. Miután a perújítás a tények 
megállapításával kapcsolatos jogsérelem orvoslására irányul, nyilvánvalóan csak olyan határozat ellen 
terjesztheto elo, amely a felek közötti jogviszonyt "véglegesen" eldönti, azaz anyagi jogerovel rendelkezik. 
A végzések anyagi jogerovel nem rendelkeznek, ezért a végzés alapjául szolgáló tények vonatkozásában új 
döntés meghozatalát célzó eljárás új keresettel indítható meg. Hasonlóképpen nem lehet perújítással élni a 
hagyatéki eljárásban meghozott teljes hatályú hagyatékátadó végzés ellen. A teljes hatályú hagyatékátadó 
végzésnek sincs ugyanis anyagi jogereje, ezért öröklési jogi vita esetén a bíróság a nemperes eljárásban 
hozott határozattal ellentétes döntést is hozhat. A hagyatéki eljárás megismétlése és a perújítás tehát két 
különbözo eljárás (BH1987. 208.). 
Nincs helye perújításnak a cégbíróság határozata ellen (BH1993. 457.), továbbá a szabadalmi ügyekben 
hozott határozat megváltoztatására irányuló kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, illetve az erre 
irányuló kérelmet elbíráló végzés ellen sem (BH1989. 155., BH1979. 324.). 
A perújítási kérelem bármilyen fajtájú jogeros ítélet ellen eloterjesztheto. Helye lehet pl. részítélet, közbenso 
ítélet, de kiegészíto ítélet ellen is. 
A Legfelsobb Bíróság a PK 195. számú állásfoglalásban kifejezetten kimondta, hogy a jogeros közbenso 
ítélethez anyagi jogero fuzodik és ezért perújítási kérelemmel is támadható. 
Ugyanakkor egyes bírósági ítélet ellen a törvény a perújítás igénybevételét kifejezetten kizárja, így 
- a Pp. 260. § (4) bekezdésében megjelölt esetekben, azaz a lakás kiürítésre irányuló kérelemnek helyt adó, a 
lakásbérlet felmondásának érvényességét megállapító ítélet ellen, valamint a végrehajtási igényperben hozott 
ítélet ellen a per fo tárgya tekintetében, 
- sajtóhelyreigazítási perben [Pp. 346. § (2)] 
- a házasságot érvényteleníto, vagy felbontó ítélet ellen az érvénytelenítés és a felbontás tekintetében [Pp. 
291. § (1)] 
- az apaság vélelmét megdönto ítélet ellen - az apaság vélelmét megdönto részében [Pp. 293. § (2)]. 
E perekben a jogvita végleges, gyors lezárásához fontos érdek fuzodik, ezért nem indokolt, hogy a perújítás a 
már lezárult helyzetet felbolygassa. 
Ugyanakkor viszont egyes esetekben a kereseti kérelmet elutasító ítélet ellen a perújítás megengedett. 
Tüzetesen vizsgálni kell továbbá a törvényi eloírás szövegét, hiszen a meg nem jelölt kérdésben pl. a 
perköltség tárgyában ezekben a perekben sincs akadálya perújításnak. A Legfelsobb Bíróság PK 216. számú 
állásfoglalása szerint a házasságot felbontó, vagy érvényteleníto ítéletnek a perköltség kérdésében hozott 
rendelkezése ellen perújításnak lehet helye. 
Az ún. érdemi határozat nemcsak ítélet lehet. Perújítással támadhatók az ítéleti hatályú határozatok, azaz az 
alábbiak: 
- a bünteto bíróságnak a polgári jogi igény kérdésében dönto jogeros végzése 
- az egyezség (Pp. 148. §) 
- a bírósági meghagyás [Pp. 136. § (2)] 
- a fizetési meghagyás (Pp. 313. §) 
A Be. 215. § (1) bekezdése szerint a polgári jogi igényt ügydönto végzésben is el lehet érdemben bírálni, ezért 
válik ítéleti hatályúvá a büntetoeljárásban hozott döntés. 
Perújítási okok 
- (1) bekezdés a) pont: 



Az e szabályban felsorolt esetek közös jellemzoje, hogy a tényeket, bizonyítékokat, jogeros bírói vagy más 
hatósági határozatokat a bíróság a perben még nem bírálta el és elbírálás esetén e körülmények a perújító 
félre kedvezobb határozatot eredményezhettek volna. 
A tény, bizonyíték, és jogeros bírói, vagy más hatósági határozat akkor minosül el nem bíráltnak, ha a bíróság 
alapperbeli döntése ezekre nem terjedt ki. Nincs jelentosége annak, hogy a bírósági döntés miért nem terjedt 
ki e körülményekre: azért, mert a fél arra nem is hivatkozott, vagy ezért, mert a fél hivatkozott rá, de a 
bíróság azt nem vette figyelembe. Csak az vizsgálandó, hogy a döntés kiterjedt-e a perújítás okaként megjelölt 
körülményre. Vagyis a perújítás megengedésének alapjául szolgálhat az olyan bizonyíték is, amelyre a fél a 
perben hivatkozott, de azt a bíróság nem bírálta el (BH1979. 35.). 
Bár a törvény kifejezetten nem hivatkozik arra, hogy perújításnak csak a per elbírálásakor már megvolt tény, 
bizonyíték, illetve határozat esetén van helye, mégis kétségtelen, hogy a ténynek már a megtámadott ítélet 
hozatalakor fenn kell állnia. Sok esetben a kérelem minosítését éppen az befolyásolja, hogy az ítélet 
meghozatalakor már fennálló, vagy késobbi tényrol, vagy bizonyítékról van-e szó. Ha például az adós ellen 
végrehajtási eljárás indul, és ennek során kerül birtokába az az okirat, amely az ítélet meghozatala elotti 
teljesítését igazolja, emiatt perújítási kérelmet terjeszthet elo. Ha ugyanez az okirat az ítélet jogerore 
emelkedése utáni teljesítést igazolja, nem perújítás, hanem végrehajtás megszüntetése, vagy korlátozása iránti 
per indítható. 
Ha az érdekelt fél azt állítja, hogy a bíróság a tartásdíj összegét valótlan kereseti kimutatás alapján 
állapította meg, perújításnak van helye. Ha viszont a kereseti kimutatás az ítélet jogerore emelkedése utáni 
jövedelemromlást (vagy emelkedést) igazolja, nem perújításnak, hanem a Pp. 230. § (1) bekezdésén alapuló 
tartásdíj megváltoztatása iránti keresetnek van helye. 
Kedvezobb határozat lehetoségének fennállása szükséges ahhoz, hogy a perújítás elbírálásra kerüljön. Ha az 
új döntés bármilyen módon csökkenti a perújító fél kötelezettségét, a felelosségét mérsékli, illetve kötelességét 
bármilyen vonatkozásban (például teljesítési határido) enyhíti, az kedvezobb határozatot jelent. Például ha a 
perújító fél által megjelölt bizonyíték alkalmas lehet arra, hogy a tervezo és a kivitelezo közötti kárviselési 
arány tekintetében a félre kedvezobb határozatot eredményezzen, a perújítást meg kell engedni (BH1980. 
259.). Ha az újabb döntés kedvezotlenebb helyzetbe hozná a perújító felet, vagy nem változtatna a helyzetén, 
perújításnak nincs helye. 
A perújítás megengedhetosége körében csak az elvi lehetoségét kell eldönteni annak, hogy a felhozott új tény, 
vagy bizonyíték alkalmas-e a tényállás megállapításának a perújítóra nézve kedvezobb befolyásolására 
(BH1989. 485.). 
1. El nem bírált tény, bizonyíték 
Rendszerint együtt jelölik meg a tényt a bizonyítékkal (kivéve, ha a tény például köztudomású stb.). A ténynek 
nyilvánvalóan olyannak kell lennie, amely kihat az alapperbeli tényállás megállapítására, és ezen belül a 
perújító félre kedvezobb ítélet meghozatalát eredményezhette volna. Nem támadható viszont az ítélet, ha a 
kedvezobb döntés a jogi álláspont kialakításának módosítása, vagy az utóbb bekövetkezett jogszabályváltozás, 
illetve az eljárásjogi hiba kiküszöbölése miatt következne be. 
A Legfelsobb Bíróság eseti határozatában is kimondta, hogy a perújítási kérelem elutasításának van helye, ha 
az a jogeros ítélet jogi álláspontját támadja. A kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezésben 
pedig nem lehet megalapozottan perújítási okként új tényekre hivatkozni (BH1996. 605.). 
Kifejezett törvényi rendelkezés hiányában a jogeros ítélet alapjául szolgáló jogszabály megváltozása sem 
nyújt perújításra alapot (BH1996. 430.). 
Bár jogkérdésben nincs helye perújításnak, a Legfelsobb Bíróság szerint nem minosül jogkérdésnek, ha a 
perújítás kapcsán olyan új tény merül fel, amely a jogeros ítélet alapjául vett jogszabálytól eltéro rendelkezés 
alkalmazását teszi indokolttá (BH1986. 519.). A perújítás alapja lehet például az, hogyha a fél új tényként azt 
állítja, hogy a jogeros fizetési meghagyásban megjelölt tartozásnak nem o a kötelezettje (BH1992. 327.). 
Noha az általános kártérítés alapja éppen az, hogy a kár mértéke nehezen bizonyítható, illetve nem 
számítható ki, azért az erre vonatkozó ítélet jogerore emelkedése után az igény újból nem vitatható, csak 
perújítással (PK 49. számú állásfoglalás). 
Sok esetben új szakértoi vélemény beterjesztése a perújítási ok. Újabb szakértoi vélemény azonban csak akkor 
alkalmas arra, hogy perújítási okként szolgáljon, ha részben vagy egészben új tényekbol való 
következtetéseken alapszik, vagy ha az alapperben rendelkezésre álló tények felhasználásával mutatja ki az 
alapperben eljárt szakérto ténybeli, vagy szakkérdésben való tévedését (BH1990. 62.). 
Hasonlóképpen döntött a Legfelsobb Bíróság a BH1987. 326. számú jogesetben, amikor kimondta, hogy a 
perújításnak helye lehet, ha az ítélet jogerore emelkedése után beszerzett szakvélemény alapján feltételezheto, 



hogy az alapperben elfogadott szakvélemény téves, jóllehet az eljárt bíróságok az érdekelt félnek a 
szakvéleménnyel érintett kifogását már elbírálták. 
Kello alapot nyújthat a perújításra, ha a szakértonek a bíróság kérdésére adott válasza a szakvélemény 
alapjául szolgáló tényekre vonatkozóan tévedésre utal (BH1983. 374.). 
Az a körülmény azonban, hogy a fél a jogerosen elbírált ügyben utóbb más szakérto részére megbízást ad, 
akitol a korábbival ellenkezo, számára kedvezo szakvéleményt remél, a perújítás megengedhetoségének 
alapjául nem szolgálhat (BH1980. 56.). 
A bizonyítékok sorában megjelenhetnek új bizonyítékként az okiratok is. Nem tekintheto azonban a perújítás 
megengedésének alapjául szolgáló ténynek, illetve bizonyítéknak az olyan okirat, amely csupán a felek jogi 
álláspontját tartalmazza (BH1978. 349.). 
El nem bírált az a tanúvallomás is, amelyet a bíróság nem mérlegelt, vagy a tanút tévesen mentesítették a 
tanúvallomás alól. 
Amennyiben a bíróság a fél által indítványozott bizonyítás mellozését a jogeros ítéletben megindokolta, a 
mellozött bizonyíték már nem tekintheto el nem bíráltnak. 
2. El nem bírált jogeros bírósági, vagy más hatósági határozat 
Jogeros bírósági, vagy más hatósági határozat befolyásolhatja az érdemi döntést, ha a perben valamilyen 
elozetes kérdés elbírálása is szükséges volt. Ilyen esetben a Pp. 152. §-ban foglaltak szerint sor kerülhet a 
tárgyalást felfüggesztésére. Ha azonban a tárgyalás felfüggesztése elmaradt, vagy a felfüggesztés 
eredménytelen volt, akkor elképzelheto, hogy az érdemi döntés után keletkezett és az elozetes kérdésre 
vonatkozó bírói, vagy más hatósági határozat tartalma ellentétes az alapügyben eljárt bíróság álláspontjával, 
és figyelembevétele az egyik félre kedvezobb határozatot eredményezhetett volna. 
A polgári perben hozott ítélet büntetobírósági ítéleten is alapulhatott, amelyet utóbb hatályon kívül helyeztek, 
vagy megváltoztattak és ez ugyancsak kihatással lehet az érdemi döntésre, így természetesen perújítás 
alapjául is szolgálhat. 
A Legfelsobb Bíróság jogszabályt értelmezo, iránymutató állásfoglalásai azonban nem tekinthetok jogeros 
bírósági, vagy egyéb hatósági határozatnak, amelynek alapján perújításnak van helye (BH1978. 350.). 
A (2) bekezdés értelmében az (1) bekezdés a) pontja alapján perújítás csak akkor indítható, ha a tényt, 
bizonyítékot, jogeros bírósági, vagy más hatósági határozatot a perújító fél a korábbi eljárás során hibáján 
kívül nem érvényesítette. Ennek oka, hogy már a fellebbezési eljárás során sem vizsgálhatja a másodfokú 
bíróság azokat a tényeket, bizonyítékokat, amelyeket az elsofokú bíróság a fél késedelme miatt nem vizsgált. A 
perújító félnek ezért a perújítási eljárásban, esetleges mulasztásának vétlenségét is igazolnia kell. Ennek 
hiányában a perújítási kérelmet végzéssel el kell utasítani, mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant. 
E törvényi szabály azokban az esetekben irányadó, amikor az alapügy 1995. augusztus 29. napja után indult. 
A megelozoen indult alapeljárásokra a (2) bekezdés korábbi rendelkezése alkalmazandó. E szabály a fél 
magatartásának kisebb jelentoséget tulajdonított, és csak az ismételt perújítás vonatkozásában tartalmazott 
szigorúbb eloírást. Az ismételt perújítást ugyanis csak akkor engedte meg, ha a perújító fél igazolni tudta, 
hogy a perújításra okot adó körülményeket (tény, bizonyíték, határozat) a perújítási eljárás során hibáján 
kívül nem érvényesíthette. 
- (1) bekezdés b) pont: 
Perújítási oknak minosül, ha a perújító fél az ítélet hozatalában részt vett bírónak, az ellenfélnek, vagy 
másnak buncselekménye miatt, a törvény ellenére lett pervesztes. Bírónak minosül az ülnök is. 
Kiemelendo azonban a § (3) bekezdése, amely szerint a buncselekmény elkövetését jogeros bírói ítéletnek kell 
megállapítania, illetve az ilyen ítélet hozatalát nem a bizonyítékok hiányának, hanem más oknak kell kizárnia 
(pl. elköveto halála, elévülés, kegyelem). 
Az ítélet hozatalában részt vevo bíró az, aki az érdemi döntésben közvetlenül közremuködik (az ítéletet 
kihirdeti, az egyezséget jóváhagyja). Ilyennek minosül azonban az a bíró is, aki az ítélet meghozatalakor 
szavazott. Ugyanakkor nem tekintheto ilyennek az a bíró, aki az eljárás folyamán esetleg többször tárgyalta 
az ügyet, azonban az ítélet meghozatalában már nem vett részt. 
A "más személy" fogalmába bárki beletartozhat: a tanú, a szakérto, a beavatkozó, az ügyész, a fél, az ellenfél 
képviseloje, sot az olyan bíró is, aki az ítélet hozatalában ugyan nem vett részt, de valamilyen buncselekményt 
követett el, feltéve, hogy a buncselekmény és a perújító fél pervesztessége közötti okozati összefüggés 
kimutatható. 
Szükséges, hogy a buncselekmény folytán a perújító fél a törvény ellenére legyen pervesztes. Ha ugyanis a 
perújító fél a buncselekménytol függetlenül pervesztes lenne, és a pervesztességet nem éppen a buncselekmény 
idézte elo, perújításnak nincs helye. 
- (1) bekezdés c) pont: 



A törvény az e pontban szabályozott perújítási okkal az ún. ítélt dolog (res iudicata) elvét kívánja védeni (Pp. 
229. §). Ez az elv az ítélet anyagi jogerejével kapcsolatos és azt kívánja megakadályozni, hogy ugyanazon 
tényalapból származó, ugyanazon jog iránt, ugyanazon felek (jogutódaik) egymás ellen újabb keresetet 
indíthassanak. Ha a "második perben" a bíró e körülményt észleli, lehetosége van a keresetlevelet idézés 
kibocsátása nélkül elutasítani a Pp. 130. § (1) bekezdés d) pontja alapján, illetve a pert megszüntetni a Pp. 
157. § a) pontja alapján. Mindezek elmaradása esetén azonban ugyanabban az ügyben két jogeros ítélet 
keletkezik. 
A törvény értelmében ezért lehetoség van arra, hogy az utóbb hozott jogeros ítéletet a bíróság hatályon kívül 
helyezze a perújítási eljárásban. 
Természetesen itt is felmerül, hogy a korábbi jogeros ítélet a bíróság részérol el nem bírált kell, hogy legyen. 
Ha a bíróság értékelte a korábbi ítéletet és úgy foglalt állást, hogy ez nem keletkeztetett res iudicátát, akkor 
ezt az ítéletet nem lehet perújítási oknak tekinteni. 
A korábbi jogeros ítélet fogalmába természetesen beleértendok az ítélet-hatályú határozatok, azaz a bírósági 
meghagyás, a bírói egyezség, illetve a fizetési meghagyás is. 
Olykor nehéz eldönteni, hogy az ítélt dologból származó jogkövetkezményeket kell-e alkalmazni, vagy 
perújításról lehet szó. Ha például a kötelezett a jogeros fizetési meghagyás alapján kifizetett összeget követeli 
vissza, helye lehet a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának a Pp. 130. § (1) bekezdés d) pontja 
alapján. Lehet azonban az is, hogy a visszakövetelo fél olyan tényeket, bizonyítékokat jelöl meg kérelmében, 
amelyek perújításra adnak alapot. 
BH2003. 285. Az alapeljárás során az igazolási kérelem és fellebbezés elutasítását eredményezo ismételt 
mulasztás esetén a perújító fél sikerrel nem hivatkozhat az önhiba hiányára [Pp. 260. § (1) és (2) bek., 266. § 
(1) bek.]. 
BH2001. 34. A perújítási eljárásban az új bizonyítékot nem önmagában, hanem az alapperbeli 
bizonyítékokkal együtt kell mérlegelni [Pp. 260. § (1) bek., 269. §, 164. § (1) bek.]. 
BH2000. 549. Bírósági meghagyás ellen eloterjesztett perújítási kérelem elbírálásánál a bizonyítás körének 
meghatározása [Pp. 136. § (2) bek., 164. § (1) bek., 215. §, 260. § (1) bek. a) pont, Ptk. 242. § (1) bek.]. 
BH2000. 252. A fizetési meghagyás jogosultjaként feltüntetett gazdasági társaság jogképessége és a kérelmet 
eloterjeszto jogi képviselo képviseleti jogosultsága vizsgálatának elmulasztása perújítás alapja lehet [Gt. 338. 
§ (1) bek., Pp. 316. § (1) bek., 260. § (1) bek. a) pont]. 
BH1999. 384. Felszámolás elrendelése esetén a kötelezett személyében nem következik be változás, ezért a 
perújítás szubjektív határidejének számításánál a felszámolónak a perújítás okáról való tudomásszerzése 
figyelmen kívül marad [Pp. 260. § (1) bek. a) pont, 261. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. 197. § (1) bek., 199. § (1) 
bek., az 1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 34. § (2) bek.]. 
BH1999. 230. Az adós fizetésképtelenségét megállapító, a felszámolását elrendelo jogeros végzés ellen 
perújításnak nincs helye [Pp. 260. § (1) bek., 262. §, 321. § (1) bek., 1991 . évi IL. tv. (Cstv.) 6. § (1)-(2) 
bek.]. 
BH1998. 601. II. A perújítás szubjektív - hat hónapos - határidejének számítása jogeros fizetési meghagyás 
esetén. A jogeros ítélet (fizetési meghagyás) végrehajtási cselekménye a perújítási határido kezdo 
idopontjaként veheto figyelembe [Pp. 103. § (3) bek., 260. § (1) bek. a) pont, 266. § (1)-(2) bek.]. 
BH1998. 455. A bíróság a határozatának kijavítását névcsere, hibás névírás, szám- vagy számítási hiba vagy 
más hasonló elírás esetén rendelheti el. Nem ebbe a körbe tartozik, ha a fél eltéro jogértelmezés alapján kéri 
a határozat megváltoztatását, illetoleg olyan bizonyítékokra tekintettel, amelyek rá nézve kedvezobb jogi 
következtetés levonására alkalmasak. Ez utóbbi sérelem legfeljebb perújítás keretében orvosolható, 
amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak [Pp. 224. § (1) bek., 260. §]. 
BH1998. 436. I. Nem jogszabálysérto a perújítási eljárásban annak a tanúbizonyításnak a mellozése, amely 
nem eredményezhetne a perújító félre nézve kedvezobb határozatot [Pp. 163. § (1) bek., 260. § (1) bek. a) 
pont]. 
BH1998. 344. I. Az apaság vélelmét megdönto jogeros ítélet olyan bírói határozat, amely a perújítás okaként 
figyelembe veendo tényt rögzít, így az alapperben vitás kérdések vonatkozásában a perújítás alapjául szolgál 
[Pp. 260. § (1) bek. a) pont]. 
BH1997. 538. Azonos tényállású más ügyben - felülvizsgálati eljárásban - hozott jogeros ítélet nem 
szolgálhat perújítás alapjául [Pp. 260. § (1) bek a) pont, 268. §]. 
BH1996. 605. A perújítási kérelem elutasításának van helye, ha az a jogeros ítélet jogi álláspontját támadja, 
a kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezésben pedig nem lehet - megalapozottan - perújítási 
okként új tényekre hivatkozni [Pp. 260. § (1) bek., 263. § (2) bek., 266. § (3) bek., 267. § (1) bek., 1/1965. (I. 
24.) IM r. (Vár.) 11. § (2) bek.]. 



BH1996. 546. II. A perújítási kérelem - tiltó rendelkezés hiányában - a tárgyalás során is változtatható, a 
bíróságnak azonban újból vizsgálnia kell, hogy a perújítás megengedheto-e, például az nem késett-e el [Pp. 
260. § (1) bek., 266. § (2) bek.]. 
BH1996. 430. II. Jogkérdésben perújításnak nincs helye. Kifejezett törvényi rendelkezés hiányában a jogeros 
ítélet alapjául szolgáló jogszabály megváltozása sem nyújt erre alapot [Pp. 260. §, 1988. évi VI. tv. 75. § (2) 
bek.]. 
BH1996. 273. Az egyezséget jóváhagyó végzés ellen benyújtott perújítási kérelem megengedhetosé-gének 
elbírálásánál irányadó szempontok [Pp. 260. § (1) bek., 261. § (1) bek., 262. §]. 
BH1996. 157. I. Költségmentesség engedélyezése a perújítási eljárás során [Pp. 260. § (1) és (2) bek., 85. § 
(3) bek., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 6. § (2) bek.]. 
BH1996. 69. Jogkérdésben nincs helye perújítás kezdeményezésének [Pp. 260. § (1) bek.]. 
BH1994. 422. Perújítás eredményeként hozott jogeros ítélet elleni felülvizsgálati kérelem elbírálásának 
szempontjai [Pp. 163. §, 177. § (1) bek., 206. § (1) bek., 260. § (1) bek. a) pont]. 
BH1994. 390. A perújítási kérelem eloterjesztésére megállapított, a perújításra okot adó új tényre vonatkozó 
tudomásszerzéstol számított hat hónapos határidot a fél akkor is elmulasztja, ha perújítási kérelmét az új tényt 
bizonyító szakértoi vélemény kézhezvételét követo hat hónapon belül terjeszti elo, de a tényrol már korábban 
is határozott, biztos értesülése volt [Pp. 260. § (1) bek., 261. § (1) bek., 263. § (2) bek.]. 
BH1994. 326. A felszámolás kezdo idopontja elott indult eljárásban rendkívüli perorvoslat eloterjesztésének 
nincs jogszabályi akadálya [1991. évi IL. tv. (Fe.) 38. § (2)-(3). bek. Pp. 260. §, 263. § (1) bek.). 
BH1994. 289. II. A Polgári perrendtartás akkor ad lehetoséget a perújításra, ha a fél olyan tényre hivatkozik, 
amelyet a bíróság a perben nem bírált el, feltéve, hogy az elbírálás esetén reá kedvezobb határozatot 
eredményezhetett volna [Pp. 260. § (1) bek. a) pont]. 
BH1993. 457. A cégbíróság határozata ellen perújításnak nincs helye [Pp. 260. § (1) bek., 262. §, 1989. évi 
23. tvr. 25. § (1) bek.]. 
BH1993. 366. Az új bizonyíték értelmezése a perújítási eljárás során [Pp. 260. § (1) bek., Pp. 268. §]. 
BH1992. 545. A kereseti kérelmen való túlterjeszkedés törvénysértést jelent ugyan, ez azonban perújítási 
okként nem szolgálhat [Pp. 215. §, 260. § (1) bek.]. 
BH1992. 361. Amennyiben a bíróság a perújítási kérelem alapján bizonyítási eljárást folytatott, a pert 
érdemben kell elbírálnia, és nem hozhat az eljárás megengedhetosége vonatkozásában határozatot [Pp. 260. 
§ (1) bek. a) pont]. 
BH1992. 327. Perújítás alapja lehet, ha a fél új tényként azt állítja, hogy a jogeros fizetési meghagyásban 
megjelölt tartozásnak nem o a kötelezettje [Pp. 260. § (1) bek., 321. § (1) bek.]. 
BH1992. 198. Ha a bíróság az elso tárgyalásról távol maradó perújító fél kérelmét nem a mulasztás miatt 
utasítja el, hanem a perújítás megengedhetosége kérdésében határoz, az ez ellen benyújtott fellebbezést 
érdemben kell elbírálni, még ha az igazolási kérelmet is tartalmaz [Pp. 260-262. §, 265. §, 266. § (1), (3) 
bek., 393. § (5) bek.]. 
BH1992. 197. A jogeros ítélet rendelkezése ellen, amely szerint a kijavítási terv szolgáltatása megtörtént, 
perújításnak van helye olyan új tény vagy bizonyíték alapján, hogy a kijavítás - valamely termék gyártásának 
megszüntetésének folytán - a tervnek megfeleloen nem végezheto el [Pp. 260. § (1) bek. a) pont]. 
BH1990. 62. Újabb szakértoi vélemény csak akkor alkalmas arra, hogy perújítási okként szolgáljon, ha 
részben vagy egészben új tényekbol való következtetéseken alapszik, vagy ha az alapperben rendelkezésre álló 
tények felhasználásával mutatja ki az alapperben eljárt szakérto tény- vagy szakkérdésben való tévedését [Pp. 
260. § (1) bek. a) pontja]. 
BH1989. 485. I. A perújítás megengedhetosége körében csak az elvi lehetoségét kell eldönteni annak, hogy a 
felhozott új tény vagy bizonyíték alkalmas-e a tényállás megállapításának a perújítóra nézve kedvezo 
befolyásolására [Pp. 260. § (1) bek., 266. § (1) bek.]. 
BH1989. 276. A bírósági meghagyás kézbesítésének szabályai [Pp. 99. § (1) és (3) bek., 136/A. § (1) bek., 
260. § (1) bek., 43/1953. (VIII. 20.) MT sz. r. 2. § (2) bek., 4. § (1) bek.]. 
BH1989. 162. Az ügyben eljárt bíróságok téves jogi álláspontja nem ad okot perújításra, ha egyébként az 
alapjául szolgáló tényt, bizonyítékot a bíróságok elbírálták. Ha a fél a jogeros ítéletben kifejtett jogi 
véleményt törvénysértonek vagy megalapozatlannak tartja, az ellen nem perújítást, hanem törvényességi óvás 
emelését kezdeményezheti [Pp. 260. § (1) bek., 270. § (1) bek.]. 
BH1989. 155. Nincs helye perújításnak a szabadalmi ügyekben hozott OTH határozat megváltoztatására 
irányuló kérelmet - érdemi vizsgálat nélkül - elutasító határozat ellen [Pp. 130. § (1) bek. j) pont, 260. § (1) 
bek., 105/1952. (XII. 28.) MT sz. r. 13. § (3) bek.]. 



BH1987. 443. A bíróság a fél által eloadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem alakszeru megjelölésük, hanem 
tartalmuk szerint veszi figyelembe. Ezért új keresetet tartalmazó keresetlevélnek kell tekinteni azt a perújítási 
kérelem elnevezésu beadványt, amely a feltuno értékaránytalanság miatt indított megtámadási keresetet 
elutasító határozattal szemben új tényként arra hivatkozik, hogy a fél a szerzodés megkötésekor 
cselekvoképtelen állapotban volt, ezért a szerzodés semmis [Pp. 3. § (1) bek., 260. § (1) bek., 121. § (1) bek.]. 
BH1987. 326. Perújításnak helye lehet akkor is, ha az ítélet jogerore emelkedése után beszerzett 
szakvélemény alapján feltételezheto, hogy az alapperben elfogadott szakvélemény téves, jóllehet az eljárt 
bíróságok az érdekelt félnek a szakvéleménnyel érintett kifogását már elbírálták [Pp. 260. § (1) bek a) pont]. 
BH1987. 208. A hagyatéki eljárás megismétlésének szempontjai, illetve elhatárolása a perújítási eljárástól 
[6/1958. (VII. 4.) IM sz. r. (He) 76/A-C §-ai, 89. § (1) bek., Pp 21. § (2) bek., és 260-269. §-ai]. 
BH1987. 138. A perújítás megengedésének nem akadálya az, hogy az annak okaként megjelölt bizonyíték az 
ítélet jogerore emelkedése után keletkezett [Pp. 260. § (1) bek. a) pont]. 
BH1986. 519. I. A fél a perújítási eljárásban is bármely olyan bizonyítási eszközt felhasználhat, amely 
alkalmas arra, hogy az általa állított tény valósságáról a bíróság meggyozodhessék [Pp. 260. § (1) bek. a) 
pont]. 
BH1986. 519. II. A perújítási kérelem sikeréhez nem szükséges az alapperben megállapított tények cáfolata, 
elegendo azoknak olyan további tényállási elemekkel való kiegészítése, amelyek az elobbiekkel együtt 
értékelve alkalmasak a perújító félre nézve kedvezobb határozat hozatalára [Pp. 260. § (1) bek. a) pont]. 
BH1986. 519. III. Jogkérdésben nincs helye perújításnak, nem jogkérdés viszont az, ha a perújítási kérelem 
nyomán olyan új tény merül fel, amely a jogeros ítélet alapjául vett jogszabálytól eltéro, más rendelkezés 
alkalmazását teszi indokolttá [Pp. 260. § (1) bek. a) pont]. 
BH1985. 46. A perben elbírált jogkérdés tekintetében nincs helye perújításnak [Pp. 260. § (1) bek. a) pont].  
BH1984. 336. Perújításra alkalmas ok, ha a munkáltató arra hivatkozik, hogy a járadék megállapításának 
alapjául téves adatokat szolgáltatott [Pp. 260. § (1) bek. a) pont, 266. § (2) bek.]. 
BH1984. 286. Perújításnak olyan szakvélemény is alapja lehet, amely az alapperben feltárt tények 
felhasználásával mutatja ki az alapperbeli szakvélemény téves voltát [Pp. 260. § (1) bek. a) pont]. 
BH1984. 251. A perújítás megengedhetoségének vizsgálatánál a munkaügyi bíróságnak abban a kérdésében 
kell állást foglalnia, hogy a perújítás alapjául felhozottak a valóságuk bizonyítása esetén alkalmasak 
lehetnek-e a perújító félre kedvezobb határozat meghozatalára. Elegendo tehát csupán a feltételezhetosége - a 
felhozottak valósága esetén - a korábbinál kedvezobb döntésnek, a perújítási kérelemben felhozottak tényként 
való elfogadása, a bizonyítékok mérlegelése nem a kérelem megengedhetosége, hanem annak érdemi 
elbírálása körébe tartozik [Pp. 260. § (1) bek. a) pont, 266. § (1) bek.]. 
BH1984. 243. II. Az elso fokú ítélet a helyben hagyó másodfokú ítélettel jogerore emelkedik, ezért az ilyen 
elso fokú ítéletre utaló perújítási kérelmet nem lehet elutasítani azon címen, hogy azt nem jogeros ítélet ellen 
terjesztették élo [Pp. 253. § (2) bek., 260. §]. 
BH1983. 374. Kello alap a perújításra, ha a szakértonek a bíróság kérésére adott válasza a szakvélemény 
alapjául szolgáló tényekre vonatkozóan tévedésre utal [Pp. 260. § (1) bek.]. 
BH1982. 28. II. A másodfokú bíróság olyan tartalmú ítélete, amely az elso fokú bíróság elso fokon jogerore 
emelkedett részével kapcsolatban nem utal olyan tényre vagy bizonyítékra, amelyet az elso fokú bíróság a 
döntése meghozatalánál nem mérlegelt, hanem csupán az elso fokú bíróságétól eltéro jogi álláspontját fejti ki, 
nem szolgálhat perújítás alapjául [Pp. 260. § (1) bek. a) pont]. 
BH1981. 479. I. Ha a perújítás során eljárt szakérto véleménye eltér az alapperben eljárt szakérto 
véleményétol, a munkaügyi bíróságnak a szakvélemények közötti ellentmondás feloldását a szakértok újbóli 
meghallgatásával meg kell kísérelnie és ennek eredménytelensége esetén más szakértot kell véleményadásra 
felhívnia [Pp. 1. §, 3. § (1) bek., 164. § (2) bek., 182. § (3) bek., 260. § (1) bek. a) pont, 268., 269. §]. 
BH1981. 335. Vagylagos keresetet elbíráló határozat elleni perújítás megengedése nem korlátozható az egyik 
alperesre [Pp. 260. §-a (1) bek. a) pont, 266. § (2) bek.]. 
BH1981. 325. A fizetési meghagyásnak ellentmondással nem érintett része jogerore emelkedik, s az ellen 
perújításnak van helye. A perújítási kérelem csak külön eljárásban terjesztheto elo [Pp. 319. § (1) bek., 321. 
§, 260. §]. 
BH1981. 120. Egy beadványban fellebbezés és perújítási kérelem nem terjesztheto elo [Pp. 260. §]. 
BH1980. 299. A külkereskedelmi bizományos terhére nem állapítható meg ügyviteli mulasztás, és a felmerült 
vámkamatért nem tartozik kártérítéssel ha a vámkamatot a megbízó késedelmes eljárása folytán szabták ki, 
feltéve hogy a bizományos az importtermék beérkezésérol haladéktalanul értesítette a megbízót [32/1962. (IX. 
23.) Korm. sz. r. 21. § (1) és (2) bek., 23. § (1) bek., Pp. 260. § (1) bek., GTK 57/1973. sz.]. 



BH1980. 259. Ha a perújító által megjelölt bizonyíték alkalmas lehet arra, hogy a tervezo és a kivitelezo 
közötti kárviselési arány tekintetében a félre kedvezobb határozatot eredményezzen, a perújítást meg kell 
engedni [Pp. 260. § (1) bek. a)pont]. 
BH1980. 56. Az a körülmény, hogy a fél jogerosen elbírált ügyben utóbb más szakérto részére megbízást ad, 
akitol a korábbival ellenkezo - számára kedvezo szakvéleményt remél, a perújítás megengedhetoségének 
alapjául nem szolgálhat [Pp. 260. § (1) bek. a) pont]. 
BH1979. 388. A perújítás alapjául szolgáló bizonyítékokat a perújítást kéro félnek kell eloterjesztenie, erre a 
másik fél a kérelem megalapozása érdekében általában nem kötelezheto [Pp. 260. §]. 
BH1979. 324. Az Országos Találmányi Hivatal által szabadalmi ügyekben hozott határozat 
megváltoztatására irányuló kérelmet elbíráló bírósági végzés ellen nincs helye perújításnak [Pp. 260. § (1) 
bek., 1969. évi II. tv. 60. § (1) bek.]. 
BH1979. 223. Ha a jogeros fizetési meghagyás alapján kifizetett összeget a kötelezett jogalap nélküli 
gazdagodás címén visszaköveteli, a keresetlevél idézés nélküli elutasításának van helye, feltéve hogy az 
perújítási kérelemnek nem tekintheto [Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 157. § b) pont, 229. §, 251. § (1) bek., 260. 
§ (1) bek. a) pont, 261., 263., 264. §]. 
BH1979. 196. Az alperes által kezdeményezett perújítási eljárás során a felperes nem emelheti fel a keresetét 
[Pp. 206. § (1) és (3) bek., 247. § (1) bek., 260. § (1) bek., 267. § (1) bek.]. 
BH1979. 187. Perújítás esetében a bíróságnak elsosorban abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a 
perújító fél által a perújítás alapjául felhozottak valóságuk bizonyítása esetén alkalmasak-e arra, hogy a 
bíróság a perújító félre kedvezobb határozatot hozzon. A perújítási kérelemben felhozottak tényként való 
elfogadása, a bizonyítékok értékelése már a perújítási kérelem érdemi elbírálásához és nem a perújítási 
eljárást megengedo állásfoglaláshoz tartozik [Pp. 260. § (1) bek., 266. § (1) bek.]. 
BH1979. 35. A perújítás megengedésének alapjául szolgálhat az olyan bizonyíték is, amelyre a fél a perben 
hivatkozott, de a bíróság érdemben nem bírált el, feltéve hogy az elbírálás esetén reá kedvezo határozatot 
eredményezett volna [Pp. 22. § (1) bek., 260. § (1) bek. a) pontja, 266. § (1)-(2) bek.]. 
BH1978. 350. A Legfelsobb Bíróság jogszabályt értelmezo, iránymutató állásfoglalásai nem tekinthetok 
jogeros bírósági vagy egyéb hatósági határozatoknak, amelyek alapján perújításnak van helye [Pp. 260. § (1) 
bek. a) pontja, 390. §-a, 393. § (3) bek.]. 
BH1978. 349. Nem tekintheto a perújítás megengedésének alapjául szolgáló ténynek, illetoleg bizonyítéknak 
az olyan okirat, amely csupán a felek jogi álláspontját tartalmazza [Pp. 260. § (1) bek. a) pontja]. 
BH1977. 514. I. A felmondás alaki hiba miatti hatálytalanítása esetén a vállalat újból felmondhat a 
dolgozónak a korábbi felmondást megelozoen történt, a munkaügyi vitákat eldönto szervek által még el nem 
bírált tények alapján (1967. évi II. törvény 26. §, Pp. 260. §). 
BH1977. 71. Ha a bíróság a perújítást megengedhetonek találja, a perújítási kérelem érdemében ítélettel kell 
döntenie [Pp. 260. § (1) bek. a) pont, 262., 266. §]. 

261. § (1) A perújítási kérelem eloterjesztésének határideje hat hónap; ezt a határidot a megtámadott ítélet jogerore 
emelkedésétol, ha pedig a perújítás okáról a fél csak késobb szerzett tudomást, vagy csak késobb jutott abba a 
helyzetbe, hogy perújítással élhessen, ettol az idoponttól kell számítani. A tudomásszerzés idopontját elegendo 
valószínuvé tenni. 

PK 164. szám 

Az ismeretlen helyen tartózkodó alperes részére a Pp. 102. §-ának (3) 
bekezdése alapján kirendelt ügygondnok e minoségében a perben hozott 
jogeros ítélet ellen perújítási kérelmet újabb kirendelés nélkül is eloterjeszthet. 

(2) Az ügyész - ha az eljárásban nem vett részt - az alatt a határido alatt terjeszthet elo perújítási kérelmet, amely a 
kérelem eloterjesztésére a felek részére is rendelkezésre áll. 

(3) Az ítélet jogerore emelkedésétol számított öt év elteltével perújításnak helye nincs; e határido elmulasztása 
miatt igazolással élni nem lehet. 

A perújítás határideje vonatkozásában a Pp. szubjektív és objektív határidot szabályoz. 
A határido szubjektív jellegét az adja, hogy a fél tudomásához kötodik, míg az objektív határido a fél 
tudomásszerzésétol független (BH1983. 92.). 
A szubjektív perújítási határido 6 hónap, az objektív határido 5 év. 



A 6 hónapos határidot a megtámadott ítélet jogerore emelkedésétol kell számítani, ha a perújító félnek a 
perújítás okáról tudomása van és nincs akadályozva abban, hogy a perújítást benyújtsa. 
Ha a fél az okról a jogerore emelkedés után szerez tudomást és nincs akadályozva az érvényesítésben, a 6 
hónapos határidot a tudomásszerzéstol kell számítani. A tudomásszerzést elég a perújító félnek 
valószínusíteni. 
A perújítási kérelem eloterjesztésére nyitva álló határidot akkor is a perújítás okáról tudomást szerzéstol kell 
számítani, ha ez a határozat jogerore emelkedésétol számított hat hónapon belül történt (BH1989. 485.). 
A tudomásszerzés lényegében biztos értesülést jelent. A Legfelsobb Bíróság a BH1994. 390. számú jogesetben 
úgy foglalt állást, hogy a perújító fél a tudomásszerzéstol számított 6 hónapos határidot akkor is elmulasztja, 
ha a perújítási kérelmét az új tényt bizonyító szakértoi vélemény kézhezvételét követo 6 hónapon belül terjeszti 
elo, de a tényrol már korábban is határozott, biztos értesülése volt. 
Amennyiben a perújító fél a perújítás okáról tudott, de személyes akadályoztatás miatt került csak késobb 
olyan helyzetbe, hogy a perújítással éljen, e körülményt bizonyítania kell (és nem valószínusítenie). 
A szubjektív határidovel szemben az igazolási kérelem eloterjesztése nem kizárt. Az objektív határidot 
ugyanakkor igazolási kérelemmel meghosszabbítani nem lehet. 
Az 5 éves objektív határidot az ítélet jogerore emelkedésétol kell számolni. Ezt a határidot az újabb perújítás 
sem hosszabbíthatja meg. 
A perújítási kérelem benyújtására megállapított objektív határido az ismételt perújítási kérelem esetén is az 
ítélet jogerore emelkedésétol számítandó (BH1991. 164.). 
Összefoglalva a perújítási határidok az alábbiak szerint alakulnak: 
- a határozat jogerore emelkedésétol számított hat hónap 
- a perújítási okról tudomásszerzéstol számított hat hónap (a tudomásszerzést valószínusíteni kell) 
- az akadályoztatás megszunésétol számított hat hónap (az akadályoztatást bizonyítani kell) 
- a határozat jogerore emelkedésétol számított öt év. 
Kihangsúlyozandó, hogy a Pp. 228. § (1) bekezdése szerint azok a határidok, amelyeket a határozat jogerore 
emelkedésétol kell számítani, a határozatnak a féllel történt közlésével (Pp. 219. §) kezdodnek (BH1987. 
139.). 
Az ítélet jogerore emelkedése idopontjának megállapítása azonban többféleképpen történhet az alábbiak 
szerint: 
1. Ha az elsofokú bíróság ítélete ellen nem terjesztenek elo fellebbezést, a határozat a fellebbezési határido 
lejárta leteltét követo napon emelkedik jogerore [Pp. 228. § (2)]. 
2. Ugyanez a helyzet, ha a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasították. (Ez esetben nem a fellebbezést 
elutasító végzés jogerore emelkedése számít, mert az alaptalan fellebbezéssel a jogerore emelkedés 
határidejét nem lehet kitolni). 
3. Fellebbezésrol lemondás esetén az utolsó fellebbezésre jogosult lemondó bejelentésének a bírósághoz 
érkezését követo napon emelkedik az ítélet jogerore [Pp. 228. § (2)]. 
4. Fellebbezés visszavonása esetén a visszavonásnak a bírósághoz érkezése napján emelkedik a határozat 
jogerore, kivéve ha a fellebbezési határido bármelyik féllel szemben még fennáll. Ez utóbbi esetben ugyanis 
nyilván a fellebbezési határido lejárta dönti el a jogerore emelkedést (PK 194. számú állásfoglalás). 
5. A másodfokú eljárásban hozott ítélet esetén az írásbafoglalt ítélet átvételét követo naptól kell számítani a 
perújítási határidot a Pp. 228. § (1) bekezdése szerint. 
6. Részleges jogero esetén a részleges jogero beállásának napjától kezdve kell számolni a perújítási határidot. 
7. Bírósági meghagyásnál az ellentmondásra nyitva álló határido utolsó napját követo naptól kell a perújítási 
határidot számítani. 
8. Egyezség esetén a végzés elleni 15 napos fellebbezési határido lejárta utáni naptól számítandó a jogero 
idopontja az általános szabályok szerint. 
9. A fizetési meghagyás esetén az ellentmondásra nyitva álló határido utolsó napját követo naptól kezdodik a 
számítás, abban az esetben, ha a fél ellentmondással nem élt (A polgári perrendtartás magyarázata 1975. II. 
Kötet 1211-1212. oldal). 
Az itt kifejtettektol eltéro határido vonatkozik az 1999. június 1. napjától hatályos Pp. 262/A. §-a alapján 
eloterjesztheto perújítási kérelemre, amelyet a fél a Legfelsobb Bíróság azon határozatának a kézhezvételétol 
számított 30 napon belül nyújthat be, amelyben ot e rendkívüli perorvoslat igénybevételérol tájékoztatták. Az 
ilyen perújítási kérelemre tehát sem a szubjektív, sem a Pp. 261. §-ának (3) bekezdésében szabályozott 
objektív határidore vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak. 
BH1999. 384. Felszámolás elrendelése esetén a kötelezett személyében nem következik be változás, ezért a 
perújítás szubjektív határidejének számításánál a felszámolónak a perújítás okáról való tudomásszerzése 



figyelmen kívül marad [Pp. 260. § (1) bek. a) pont, 261. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. 197. § (1) bek., 199. § (1) 
bek., az 1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 34. § (2) bek.]. 
BH1998. 601. I. A szerzodés semmisségére való hivatkozás "idobeli korlátai" [Ptk. 234. § (1) bek., Pp. 261. § 
(1) bek., 321. § (1) bek.]. 
BH1996. 273. Az egyezséget jóváhagyó végzés ellen benyújtott perújítási kérelem megengedhetosé-gének 
elbírálásánál irányadó szempontok [Pp. 260. § (1) bek., 261. § (1) bek., 262. §]. 
BH1996. 158. Az elso perújításban feltárt adatok nem nyújtanak lehetoséget az alapítélet költségre vonatkozó 
rendelkezése elleni újabb perújításra, mert annak a költségkövetkezményeit az elso perújítási határozatban 
kell levonni - Emiatt a perújítási határido nem tolódik ki [Pp. 261. § (1) bek., 269. §, 77-78. §]. 
BH1994. 390. A perújítási kérelem eloterjesztésére megállapított, a perújításra okot adó új tényre vonatkozó 
tudomásszerzéstol számított hat hónapos határidot a fél akkor is elmulasztja, ha perújítási kérelmét az új tényt 
bizonyító szakértoi vélemény kézhezvételét követo hat hónapon belül terjeszti elo, de a tényrol már korábban 
is határozott, biztos értesülése volt [Pp. 260. § (1) bek., 261. § (1) bek., 263. § (2) bek.]. 
BH1992. 546. A perújítási kérelem eloterjesztésére nyitva álló hat hónapos határidot a szakvélemény 
kézhezvételétol kell számítani, ha a fél a perújítás korábban is feltételezett okáról a szakvéleménybol szerzett 
biztos tudomást [Pp. 261. § (1) bek., 365. § (3) bek., 390. §]. 
BH1992. 344. I. Gazdasági perben az ítélet jogerore emelkedésétol számított egy év elteltével perújításnak 
akkor sincs helye, ha a fél a perújítás okáról csak késobb szerzett tudomást, vagy csak késobb jutott abba a 
helyzetbe, hogy perújítással élhessen. Az egy éves határido elmulasztása miatt igazolással élni nem lehet [Pp. 
261. § (1) bek., (3) bek., 365. § (3) bek., 390. §]. 
BH1992. 198. Ha a bíróság az elso tárgyalásról távol maradó perújító fél kérelmét nem a mulasztás miatt 
utasítja el, hanem a perújítás megengedhetosége kérdésében határoz, az ez ellen benyújtott fellebbezést 
érdemben kell elbírálni, még ha az igazolási kérelmet is tartalmaz [Pp. 260-262. §, 265. §, 266. § (1), (3) 
bek., 393. § (5) bek.]. 
BH1991. 164. A perújítási kérelem benyújtására megállapított objektív határido az ismételt perújítási 
kérelem esetén is az ítélet jogerore emelkedésétol számítandó [Pp. 261. § (3) bek., 390. §]. 
BH1989. 485. II. A perújítási kérelem eloterjesztésére nyitva álló határidot akkor is a perújítás okáról való 
tudomásszerzéstol kell számítani, ha ez a határozat jogerore emelkedésétol számított hat hónapon belül 
történt [Pp. 261. § (1) bek.]. 
BH1989. 291. Ha a munkaügyi bíróság a perújítási kérelem érdemi tárgyalásába bocsátkozott, a kérelmet az 
annak eloterjesztésére megszabott határido elmulasztása miatt nem utasíthatja el [Pp. 261. § (1) bek., 268. §]. 
BH1987. 208. A hagyatéki eljárás megismétlésének szempontjai, illetve elhatárolása a perújítási eljárástól 
[6/1958. (VII. 4.) IM sz. r. (He) 76/A-C §-ai, 89. § (1) bek., Pp 21. § (2) bek., és 260-269. §-ai]. 
BH1987. 139. A perújítási határidot a jogeros határozatnak a féllel történt közlésétol kell számítani. [Pp. 
219. §, 228. § (1) bek., 261. § (3) bek., 390. §]. 
BH1984. 210. A fegyelmi úton történt elbocsátás tárgyában hozott jogeros ítélet ellen hat hónapon belül 
benyújtott perújítási kérelem esetén a dolgozó akkor is igényt támaszthat a teljes elmaradt munkabérére, ha a 
kérelem megalapozottsága a perújítási eljárás során bebizonyosodik ugyan, de nem a kérelemben megjelölt, 
hanem csak az eljárás során ismertté vált egyébként perújításra alkalmas - olyan ok alapján, amely a hat 
hónapi határido eltelte után merült fel [Pp. 261. § (1) bek., 359. § (3) bek.]. 
BH1983. 211. Gazdasági perben is irányadó a perújítási kérelem eloterjesztésének hathónapos un. szubjektív 
határideje [Pp. 261. § (1) és (3) bek., 365. § (3) bek., 390. §]. 
BH1983. 92. I. A perújítás végso (un. objektív) határideje független attól, hogy a perújítás oka mikor jutott a 
perújító tudomására [Pp. 261. § (1) bek., 390. §]. 
BH1983. 92. II. Gazdasági perben nincs helye a perújítási határido elmulasztása miatt igazolásnak [Pp. 261. 
§ (3) bek., 365. § (3) bek., 388. § (1) bek.]. 
BH1979. 45. II. A perújítási kérelem eloterjesztésére megszabott határido a jogeros határozatnak a féllel 
történt közlésével veszi kezdetét [Pp. 219. §, 228. § (1) bek., 261. § (1) bek., 265. § ]. 

262. § Az ítélet elleni perújításra vonatkozó rendelkezések megfelelo alkalmazásával perújításnak a bíróság által 
jóváhagyott egyezség ellen is helye van, a 260. § (1) bekezdésének a) pontja alapján azonban csak akkor, ha a 
perújító fél a perújítás alapjául szolgáló tényrol vagy bizonyítékról (ítéletrol, határozatról) az egyezség megkötésekor 
nem tudott. 

Az ítélethez hasonlóan perújításnak van helye az ítéleti hatályú határozatok ellen is, de a Pp. csak az 
egyezségre vonatkozóan tartalmaz kiemelt rendelkezéseket. 
A bírói egyezség anyagi jogi szempontból a felek szerzodésének minosül, eljárási szempontból viszont ítéleti 
hatályú döntés. E kettosség következménye, hogy ha a fél az anyagi jogi érvénytelenségi okra hivatkozik, azt 



kereset eloterjesztésével is megteheti. A perújítás lehetosége ennél szukebb, egyrészt a határidok, másrészt a 
törvényben meghatározott okok miatt is. 
A Pp. 262. §-a szerint ugyanis tények, bizonyítékok, jogeros bírói, vagy más hatósági határozat miatt csak 
akkor indítható perújítási eljárás, ha e körülményekrol a perújító fél az egyezség megkötésekor nem tudott. 
Ezt a körülményt (a nem-tudást) a Pp. 164. § (1) bekezdése alapján a perújító félnek kell bizonyítania. 
A perújító fél ellenfele természetesen az ellenkezojét is bizonyíthatja, vagyis azt, hogy pl. a tényrol a perújító 
fél az egyezségkötéskor tudott. 
Más a helyzet a bizonyítási kötelezettséggel a bírósági meghagyás és a fizetési meghagyás ellen benyújtott 
perújítás esetén, hiszen ezekben a döntésekben lényegében tényállás megállapítása nincs. Ezért például a 
jogeros fizetési meghagyás elleni perújítás a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén akkor is 
megengedheto, ha a perújító alperes olyan tényre, vagy bizonyítékra hivatkozik, amelyet már a fizetési 
meghagyás ellen elkésetten eloterjesztett ellentmondásában is megjelölt (BH1992. 547.). 
BH2003. 78. az elismert követelést ezért az egyéb követelések közé kell besorolni. A be nem vonható adósi 
ingatlanra vezetett jelzálogjog azonban az adósságrendezési eljárás után is fennmarad, amelybol a hitelezo 
az adósságrendezési eljáráson kívül szerezhet kielégítést [Pp. 262. §, 1996. évi XXV. tv. 1. §, 2. § e) és f) pont, 
12. § (2) bek., 15. § (1) bek., 23. § (6) bek., 29. §, 31. § (1) bek. b) és e) pont, 32. § (2) és (3) bek.]. 
BH1999. 230. Az adós fizetésképtelenségét megállapító, a felszámolását elrendelo jogeros végzés ellen 
perújításnak nincs helye [Pp. 260. § (1) bek., 262. §, 321. § (1) bek., 1991 . évi IL. tv. (Cstv.) 6. § (1)-(2) 
bek.]. 
BH1996. 273. Az egyezséget jóváhagyó végzés ellen benyújtott perújítási kérelem megengedhetosé-gének 
elbírálásánál irányadó szempontok [Pp. 260. § (1) bek., 261. § (1) bek., 262. §]. 
BH1993. 457. A cégbíróság határozata ellen perújításnak nincs helye [Pp. 260. § (1) bek., 262. §, 1989. évi 
23. tvr. 25. § (1) bek.]. 
BH1992. 198. Ha a bíróság az elso tárgyalásról távol maradó perújító fél kérelmét nem a mulasztás miatt 
utasítja el, hanem a perújítás megengedhetosége kérdésében határoz, az ez ellen benyújtott fellebbezést 
érdemben kell elbírálni, még ha az igazolási kérelmet is tartalmaz [Pp. 260-262. §, 265. §, 266. § (1), (3) 
bek., 393. § (5) bek.]. 
BH1987. 208. A hagyatéki eljárás megismétlésének szempontjai, illetve elhatárolása a perújítási eljárástól 
[6/1958. (VII. 4.) IM sz. r. (He) 76/A-C §-ai, 89. § (1) bek., Pp 21. § (2) bek., és 260-269. §-ai]. 

262/A. § A jogeros ítélet ellen a Legfelsobb Bíróság határozata alapján a XXIV. Fejezetben meghatározottak 
szerint perújításnak van helye, ha az Alkotmánybíróság az alkotmányellenessé nyilvánított jogszabálynak a konkrét 
esetben történo alkalmazhatósága visszamenoleges kizárásával ad helyt alkotmányjogi panasznak. 

Az 1999. évi XLV. törvénnyel beiktatott e § a perújítás speciális esetét szabályozza, összhangban a XXIV. 
Fejezet új rendelkezésével (ld. az ehhez fuzött kommentárt). 
A perújítási ok az Alkotmánybíróságnak az 1999. június 1. napját követoen hozott, és az alkotmányellenes 
anyagi jogi szabályt megsemmisíto olyan határozata, amelyben a megsemmisítés visszamenoleges hatályát, s 
ebbol következoen a konkrét esetben történo alkalmazását kizárta. 
A perújítási kérelem eloterjesztésére csak a Pp. 360-361. §-ában szabályozott, és a Legfelsobb Bíróság 
hatáskörébe tartozó megelozo eljárás alapján hozott határozat alapján, és akkor kerülhet sor, ha a határozat 
a perújítási kérelem eloterjesztésének lehetoségérol szóló tájékoztatást tartalmaz. 
A perújítási kérelem eloterjesztésének határideje 30 nap, amelyet a Legfelsobb Bíróság határozatának 
kézbesítésétol kell számítani. 
Az 1999. évi XLV. törvény 5. §-ának (2) bekezdése e törvényi szabályokra utalással enged perújítást a bünteto 
ügyben eloterjesztett polgári jogi, vagy kártalanítási igény tárgyában hozott határozat ellen, ha a döntés 
alapjául szolgáló anyagi vagy eljárásjogi szabályt semmisített meg az Alkotmánybíróság a visszamenoleges 
hatály kimondása nélkül. 

A perújítási kérelem eloterjesztése és elbírálása 

263. § (1) A perújítási kérelmet a perben eljárt elsofokú bíróságnál kell írásban benyújtani (93. §). A kérelmet a fél 
jegyzokönyvbe is mondhatja (94. §). 

A perújítást kérelem formájában kell eloterjeszteni az írásbeli beadványok általános szabályai szerint (Pp. 93. 
§), illetve a kérelmet a fél a bíróságon jegyzokönyvbe is mondhatja (Pp. 94. §). 
A Pp. 269. §-a szerint, ha a törvény másként nem rendelkezik, a bíróság a perújítási eljárás során az 
általános szabályok szerint jár el. 



Így alkalmazni kell a beadványokra, a keresetlevélre vonatkozó általános szabályokat, és helye lehet 
hiánypótlásnak, áttételnek, a kérelem hivatalból való elutasításának is. Alkalmazandó a Pp. 3. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezés is, mely szerint a bíróság a kérelmeket, nyilatkozatokat nem alakszeru 
megjelölésük, hanem tartalmuk szerint veszi figyelembe. Így tartalma szerint kell elbírálni, hogyha a fél 
kérelme önálló keresetnek és nem perújításnak minosül (BH1973. 10.). 
Perújítási kérelem csak külön eljárásban terjesztheto elo, ezért például nem tárgyalható a fizetési meghagyás 
jogerore emelkedett része ellen benyújtott perújítás az ellentmondás folytán perré alakult eljárásban 
(BH1981. 325.). 
Perújítási kérelem és fellebbezés sem terjesztheto elo egy beadványban (BH1981. 120.). 
A bíróság a perújítási kérelem alapján, az elokészítés során az alábbi döntéseket hozhatja: 
1. hiánypótlásra hívja fel a perújító felet (Pp. 95. §), 
2. a hiányok pótlásának elmulasztása miatt végzéssel elutasítja a perújítási kérelmet [Pp. 130. § (1) j)], 
3. a perújítási kérelmet elutasítja az objektív határido elmulasztása miatt tárgyalás nélkül, végzéssel (Pp. 264. 
§), 
4. a kérelmet hatásköri, illetékességi okok miatt átteszi (Pp. 129. §). 
A kérelemben a felek eredeti perbeli állásukat, "perújító-perújított" kiegészítéssel megtartják. 
A kérelmet a perben eljárt elsofokú bíróságnál kell benyújtani, elsosorban azért, hogy a Pp. egyfokú 
fellebbviteli rendszere alapján a fellebbezés lehetoségét biztosítani lehessen akkor is, ha a perújító fél a 
másodfokú ítéletet (egyezséget) sérelmezi. 
E szabály egyben a bíróság hatáskörét és kizárólagos illetékességét is megállapítja. 
A perújítási kérelmet akkor is a perben eljárt elsofokú bíróságnál kell benyújtani, ha az alperes - a perújító fél 
ellenfele - ellen felszámolási eljárás van folyamatban (BH1996. 388.). 
A perben eljárt elsofokú bíróság esetleges elfogultságát a Pp. azáltal zárja ki, hogy a 21. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint, a perújítás során nem járhat el az a bíró, aki a perújítással megtámadott ítélet 
meghozatalában részt vett. 
Nincs jelentosége annak, hogy a másodfokú, vagy az elso fokú ítélet meghozatalában résztvevo bíróról van-e 
szó, a kizárás ugyanis mindkét esetben fennáll. Vonatkozik ez az egyezséget jóváhagyó bíróra is, ugyanakkor 
nem vonatkozik a fizetési meghagyást elbíráló bíróra, hiszen ez esetben bírói mérlegelésnek nem volt 
jelentosége (PK 129. számú állásfoglalás). 
A bíróság összetétele tekintetében az alapeljárásra vonatkozó rendelkezések az irányadók. 
A Pp. nem szabályozza azoknak a körét, akik perújítási kérelem eloterjesztésére jogosultak. Nyilvánvalóan 
ilyennek tekintendok a fellebbezésre jogosultak [Pp. 233. § (1)]. 
A jogszabály egyes rendelkezéseinek egybevetése alapján perújítási kérelmet terjeszthetnek elo az alábbiak: 
1. a fél (amennyiben pervesztesnek tekintendo), 
2. a beavatkozó (PK 145. számú állásfoglalás), 
3. akiket külön jogszabály keresetindításra feljogosít, 
4. akire nézve a jogeros ítélet rendelkezést tartalmaz (a rájuk vonatkozó rész vonatkozásában) 
5. ügygondnok újabb kirendelés nélkül is (PK 164. számú állásfoglalás), 
6. jogutód (örökös, PK 221. számú állásfoglalás), 
7. ügyész. 
A beavatkozó perújítási kérelmének elbírálása során is érvényesülnie kell a Pp. 57. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. 
Vagyis a beavatkozó az általa támogatott fél tiltakozása ellenére akkor élhet perújítással, ha a perben hozott 
ítélet jogereje, az ellenféllel szemben fennálló jogviszonyára kiterjed. 
Ettol eltéro esetben sem lehet a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítani, hanem tárgyalást kell 
kituzni és a perújítás kérdésében a támogatott felet is meg kell hallgatni. 
Ha ez a fél tiltakozik a perújítás ellen, akkor a perújítási kérelmet, mint arra nem jogosult által eloterjesztett 
kérelmet, el kell utasítani. Ha a fél a beavatkozó perújítási kérelmét támogatja, a perújítást, mint az arra 
jogosult által eloterjesztettet kell elbírálni (PK 145. számú állásfoglalás). 
Az ismeretlen helyen tartózkodó alperes részére a Pp. 102. § (3) bekezdése alapján kirendelt ügygondnok a 
perújítási kérelmet újabb kirendelés nélkül is eloterjesztheti (PK 164. számú állásfoglalás). 
A fél jogutódja (örököse) perújítással élhet, feltéve, hogy a jogelodre nézve a perújítási határido még nem telt 
le. 
A Legfelsobb Bíróság PK 221. számú állásfoglalása szerint a fizetési meghagyás ellen a kötelezett örököse is 
élhet perújítással, attól az idoponttól számított 6 hónapon belül, amikor a perújítás okáról tudomást szerzett, 
feltéve, hogy ekkor a jogelodre nézve a perújítási határido még nem telt el. 



A fél nevében a meghatalmazottja is terjeszthet elo perújítási kérelmet. A Pp. 70. § (2) bekezdése szerint a per 
vitelére szóló meghatalmazás kiterjed a perrel kapcsolatos minden nyilatkozatra és cselekményre. A korábbi 
bírói gyakorlat ilyennek tekintette a perújítási kérelmet is. 
A Pp. 261. § (2) bekezdése alapján az ügyész az alatt a határido alatt terjeszthet elo perújítási kérelmet, 
amely a kérelem eloterjesztésére a felek részére is rendelkezésre áll, feltéve, hogy az ügyész az eljárásban 
nem vett részt. 

(2) A perújítási kérelemben meg kell jelölni azt az ítéletet, amely ellen a perújítás irányul, s annak megváltoztatása 
iránt kérelmet kell eloterjeszteni. A kérelemben meg kell jelölni a perújítás alapjául szolgáló tényeket és azok 
bizonyítékait; ha a kérelmet a megtámadott ítélet jogerore emelkedésétol számított hat hónap eltelte után terjesztik 
elo, ennek okait elo kell adni. 

A perújítási kérelem tartalmát egyrészt a beadványokra vonatkozó általános kellékek (Pp. 93. §), másrészt az 
alábbi különös kellékek alkotják: 
1. Meg kell jelölni azt az ítéletet, amely ellen a perújítás irányul. Ha a perújítás a másodfokú ítéletet támadja, 
az illetékességi és hatásköri szabályokra is figyelemmel természetesen az elso fokú ítéletet is meg kell jelölni 
(hiszen a perújítási kérelmet az elsofokú bíróságnál kell benyújtani). 
2. Meg kell jelölni továbbá az ítélet megváltoztatása iránti kérelmet. A kérelemnek határozottnak kell lennie, 
ezért például, ha a perújítási kérelem szavatossági jogok érvényesítésére irányul, a kérelemben meg kell 
jelölni azt is, hogy az igényt mely szavatossági jog alapján érvényesítik (BH1993. 319.). 
3. A perújítás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. 
4. A jogerotol számított 6 hónapon túl eloterjesztett perújítás esetén a késedelem okaira vonatkozó állításokat 
és akadályoztatás esetén a bizonyítékokat. 
Ha a perújítási kérelmet a fél a Pp. 262/A. §-a alapján terjeszti elo, a kérelemre értelemszeruen irányadóak 
az 1. és 2. pontban írtak. Ezen túlmenoen a félnek csatolnia kell a Legfelsobb Bíróságnak a Pp. 361. § a) 
pontja alapján hozott határozatát. 
BH1996. 605. A perújítási kérelem elutasításának van helye, ha az a jogeros ítélet jogi álláspontját támadja, 
a kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezésben pedig nem lehet - megalapozottan - perújítási 
okként új tényekre hivatkozni [Pp. 260. § (1) bek., 263. § (2) bek., 266. § (3) bek., 267. § (1) bek., 1/1965. (I. 
24.) IM r. (Vár.) 11. § (2) bek.]. 
BH1996. 388. A perújítási kérelmet akkor is a perben eljárt elsofokú bíróságnál kell benyújtani, ha az alperes 
- a perújító fél ellenfele - ellen felszámolási eljárás van folyamatban [Pp. 263. § (1) bek., 1991. évi IL. tv. 
(Cstv.) 38. § (3) bek.]. 
BH1994. 418. A perújítás elbírálására vonatkozó hatásköri és illetékességi szabályt a Pp. módosítása nem 
érintette [Pp. 22. § (1) bek., 349. §, 263. § (1) bek., Pp. 45. §]. 
BH1994. 390. A perújítási kérelem eloterjesztésére megállapított, a perújításra okot adó új tényre vonatkozó 
tudomásszerzéstol számított hat hónapos határidot a fél akkor is elmulasztja, ha perújítási kérelmét az új tényt 
bizonyító szakértoi vélemény kézhezvételét követo hat hónapon belül terjeszti elo, de a tényrol már korábban 
is határozott, biztos értesülése volt [Pp. 260. § (1) bek., 261. § (1) bek., 263. § (2) bek.]. 
BH1994. 326. A felszámolás kezdo idopontja elott indult eljárásban rendkívüli perorvoslat eloterjesztésének 
nincs jogszabályi akadálya [1991. évi IL. tv. (Fe.) 38. § (2)-(3). bek. Pp. 260. §, 263. § (1) bek.). 
BH1993. 641. Ha a Legfelsobb Bíróság az 1992. évi LXVIII. törvény hatálybalépését követoen perújítási 
eljárás során hatályon kívül helyezi a megyei bíróság határozatát, a megyei bíróságot utasítja az új eljárás 
lefolytatására, tekintet nélkül arra, hogy az új hatásköri szabályok szerint az ügy egyébként a helyi bíróság 
hatáskörébe tartozna [1992. évi LXVIII. tv. 29. § (3) bek., Pp. 263. § (1) bek.]. 
BH1993. 319. A perújítási kérelemben meg kell jelölni azt az ítéletet, amely ellen a perújítás irányul, s annak 
megváltoztatása iránt kérelmet kell eloterjeszteni. A kérelemnek határozottnak kell lennie, ezért ha a 
perújítási kérelem szavatossági jogok érvényesítésére irányul - a kérelemben meg kell jelölni azt is, hogy az 
igényt mely szavatossági jog alapján érvényesítik [Pp. 263. § (2) bek.]. 
BH1987. 208. A hagyatéki eljárás megismétlésének szempontjai, illetve elhatárolása a perújítási eljárástól 
[6/1958. (VII. 4.) IM sz. r. (He) 76/A-C §-ai, 89. § (1) bek., Pp 21. § (2) bek., és 260-269. §-ai]. 

264. § Ha a perújítási kérelmet a megtámadott ítélet jogerore emelkedésétol számított öt év elteltével terjesztették 
elo, a bíróság azt tárgyalás kituzése nélkül, hivatalból elutasítja. 

Az 5 éves objektív határidon túl eloterjesztett perújítási kérelmet a bíróság végzéssel hivatalból utasítja el, 
tárgyalás kituzése nélkül. 
Lényegében a bíróság tárgyalás kituzése nélkül két esetben utasíthatja el a perújítási kérelmet. Egyrészt a 
hiánypótlás keretében, másrészt abban az esetben, ha a perújítási kérelem az objektív határidon túl 
eloterjesztett 



BH1984. 362. Tárgyalás kituzése nélkül csak akkor lehet elbírálni a perújítási kérelmet, ha azt a 
megtámadott ítélet jogerore emelkedésétol számított öt év elteltével terjesztették elo. Minden más esetben, igy 
a megengedhetoség kérdésében is a bíróság tárgyaláson határoz [Pp. 264. §, 266. § (1) bek.]. 

265. § Ha a perújító fél az elso tárgyalást elmulasztja, a bíróság a perújítási kérelmet hivatalból elutasítja; az 
ellenfél mulasztása a tárgyalás megtartását nem gátolja. Ez a rendelkezés nem alkalmazható abban az esetben, ha a 
perújító fél kérte, hogy a bíróság a tárgyalást távollétében is tartsa meg. 

A tárgyalásra szóló idézésre az általános szabályok, azaz a keresetlevél elso tárgyalására vonatkozó 
szabályok az irányadók (Pp. 125. §). Ennek megfeleloen a tárgyalási idoköz szabályait is alkalmazni kell. 
A Pp. 265. §-a az általánostól eltéro szabályt alkalmaz a perújító fél mulasztása esetére, ha az az elso 
tárgyaláson történik. Ez esetben a bíróság a perújítási kérelmet hivatalból elutasítja. Nem minosül elso 
tárgyalásnak az, amelyre a felek bármelyike nem volt szabályszeruen megidézve, vagy amelyet a bíróság 
hivatalból más idopontra halasztott. 
Az elutasításhoz nem szükséges az ellenfél ez irányú kérelme, mint pl. a permegszüntetéshez a felperes 
mulasztása esetén [Pp. 158. § (4)]. 
Az elutasítás végzéssel történik. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, ha a bíróság a tárgyalásnak a 
perújító általi mulasztása esetén a perújítási kérelmet ítélettel utasítja el (BH1992. 473.). 
Ha a bíróság az elso tárgyalásról távolmaradó perújító fél kérelmét nem a mulasztás miatt utasítja el, hanem 
a perújítás megengedhetosége körében határoz, az ez ellen benyújtott fellebbezést érdemben kell elbírálni, 
még ha igazolási kérelmet is tartalmaz (BH1992. 198.). 
Ha a perújító fél ellenfele sem jelenik meg az elso tárgyaláson, akkor is az elutasításra kerül sor - és nem az 
eljárás szünetelésének megállapítására -, mert a Pp. 137. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozottak nem 
alkalmazhatóak. 
Nincs akadálya annak, hogy a perújító fél a tárgyalásról való elmaradása miatt igazolási kérelmet terjesszen 
elo a Pp. 105. § - 110. §-ban foglaltak szerint. 
BH1992. 473. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, ha a bíróság a tárgyalásnak a perújító általi 
mulasztása esetén a perújítási kérelmet ítélettel utasítja el [Pp. 212. § (1) bek., 265. §]. 
BH1992. 198. Ha a bíróság az elso tárgyalásról távol maradó perújító fél kérelmét nem a mulasztás miatt 
utasítja el, hanem a perújítás megengedhetosége kérdésében határoz, az ez ellen benyújtott fellebbezést 
érdemben kell elbírálni, még ha az igazolási kérelmet is tartalmaz [Pp. 260-262. §, 265. §, 266. § (1), (3) 
bek., 393. § (5) bek.]. 
BH1987. 208. A hagyatéki eljárás megismétlésének szempontjai, illetve elhatárolása a perújítási eljárástól 
[6/1958. (VII. 4.) IM sz. r. (He) 76/A-C §-ai, 89. § (1) bek., Pp 21. § (2) bek., és 260-269. §-ai]. 
BH1979. 45. II. A perújítási kérelem eloterjesztésére megszabott határido a jogeros határozatnak a féllel 
történt közlésével veszi kezdetét [Pp. 219. §, 228. § (1) bek., 261. § (1) bek., 265. § ]. 

266. § (1) A bíróság hivatalból vizsgálja, hogy a perújításnak a 260-262. §-ban meghatározott elofeltételei 
fennállanak-e. A megengedhetoség körében a 260. § (1) bekezdésének a) pontjával kapcsolatban azt kell elbírálni, 
hogy a perújító fél által a perújítás alapjául felhozottak valóságuk bizonyítása esetében alkalmasak lehetnek-e arra, 
hogy a bíróság a perújító félre kedvezobb határozatot hozzon. A bíróság a tárgyaláson a perújítás érdemében is 
tárgyalhat és határozhat; ha azonban célszerunek látszik, a perújítás megengedhetosége kérdésében külön tárgyal, és 
végzéssel határoz. 

(2) Ha a bíróság a perújítást megengedhetonek találja, az érdemi tárgyalást kituzi, illetoleg a tárgyalást érdemben 
folytatja, ellenkezo esetben pedig a perújítási kérelmet, mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant, elutasítja. 

(3) Ha a bíróság a perújítási kérelem megengedhetosége tárgyában külön hoz határozatot, határozata ellen külön 
fellebbezésnek van helye; ilyen esetben az érdemi tárgyalás csak a határozat jogerore emelkedése után folytatható. 

(4) A 262/A. § alapján eloterjesztett perújítási kérelem esetében a perújítás a törvény erejénél fogva megengedett, 
arról a bíróságnak külön határozatot hoznia nem kell. 

A bíróság hivatalból köteles vizsgálni, hogy a perújításnak a Pp. 260-262. §-ában meghatározott elofeltételei 
fennállnak-e. 
E körben az alábbiakat vizsgálja: 
1. a törvényben megjelölt okokra hivatkozott-e a perújító fél, 
2. a perújító jogosult-e perújítási kérelemmel élni, 
3. a perújító fél a szubjektív határidot betartotta-e, 
4. a perújítás az ítélet ellen nem kizárt-e. 
A Pp. 260. § a) pontban megjelölt körülmények esetében kifejezetten vizsgálni kell a bíróságnak azt is, hogy a 
perújítás alapjául felhozottak valóságuk bizonyítása esetén elvileg alkalmasak-e kedvezobb határozat 
hozatalára. 



A bíróság választásától függ, hogy a megengedhetoség körében külön tárgyal és határoz-e. A 
megengedhetoség elbírálása körében is vehet fel bizonyítást, de ha a perújítási okot érdemben is vizsgálja a 
bíróság, már csak ítélettel dönthet. 
Ha a megengedhetoség körében külön határozatot hoz a bíróság, ez ellen külön fellebbezésnek van helye és az 
érdemi tárgyalás csak a határozat jogerore emelkedése után folytatható. Kihangsúlyozandó, hogy a 
fellebbezési határido a határozat közlésétol (Pp. 219. §) számított 15 nap [Pp. 234. § (1)]. 
A Pp. 219. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint viszont kézbesítés útján csak azzal a féllel kell a 
tárgyalás folyamán hozott fellebbezheto végzést közölni, aki a tárgyalást elmulasztotta. A jelenlévo fél 
vonatkozásában a fellebbezési határido a végzés kihirdetésétol kezdodik. 
Ha a bíróság a megengedhetoség kérdését eleve elkülönítetten tárgyalta, kötelezo külön határozat hozatala e 
kérdésben (ez a megengedésre és az elutasításra egyaránt vonatkozik). 
Amennyiben a bíróság a megengedhetoség vonatkozásában nem tartott külön tárgyalást és a rendelkezésre 
álló adatok alapján megállapította, hogy a perújításnak nincs akadálya, errol külön alakszeru határozatot 
hoznia nem kötelezo, hanem a tárgyalást érdemben folytathatja. Ha azt állapítja meg, hogy a perújítás nem 
megengedheto, elutasító végzést akkor is hozhat a megengedhetoség kérdésében, ha e kérdésben való 
tárgyalást nem különítette el. 
Az 1999. június 1. napjától hatályos új (4) bekezdés értelmében nem alkalmazhatóak e rendelkezések abban 
az esetben, ha a perújítási kérelem eloterjesztésére a Pp. 262/A. §-a alapján kerül sor, mert a perújítást a 
törvény erejénél fogva kell megengedettnek tekinteni. 
Ez azonban nem zárja ki, hogy az érdemi tárgyalás helyett a bíróság a perújítási kérelmet elutasítsa. A 
törvényi megengedettség szabálya ugyanis kizárólag a perújítási okra vonatkozik. Ezért például ha a Pp. 
262/A. §-ára alapítva olyan fél terjeszti elo a perújítási kérelmet, aki az alkotmánybírósági eljárásban nem 
volt indítványozó, a bíróság a Pp. 130. § (1) bekezdésének g) pontja alapján a kérelmet hivatalból elutasítja, 
mint ahogy akkor is, ha a fél a perújítási kérelmét a nyitva álló 30 napos határidot elmulasztva terjeszti elo, s 
igazolási kérelemmel nem élt, vagy azt a bíróság elutasította; úgyszintén akkor is, ha a fél a hiánypótlási 
kötelezettségét elmulasztotta [Pp. 130. § (1) bekezdésének h) és j) pontja]. 
BH2003. 285. Az alapeljárás során az igazolási kérelem és fellebbezés elutasítását eredményezo ismételt 
mulasztás esetén a perújító fél sikerrel nem hivatkozhat az önhiba hiányára [Pp. 260. § (1) és (2) bek., 266. § 
(1) bek.]. 
BH1998. 601. II. A perújítás szubjektív - hat hónapos - határidejének számítása jogeros fizetési meghagyás 
esetén. A jogeros ítélet (fizetési meghagyás) végrehajtási cselekménye a perújítási határido kezdo 
idopontjaként veheto figyelembe [Pp. 103. § (3) bek., 260. § (1) bek. a) pont, 266. § (1)-(2) bek.]. 
BH1998. 492. A perújítási eljárásban a kereseti igénynek más tényekre alapított és ebbol következoen más 
jogcímen történo érvényesítésére már nincs lehetoség; így az ilyen célzattal eloterjesztett perújítás nem 
engedheto meg [Pp. 247. § (1) bek., 266. § (1) bek., 267. § (1) bek.]. 
BH1996. 605. A perújítási kérelem elutasításának van helye, ha az a jogeros ítélet jogi álláspontját támadja, 
a kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezésben pedig nem lehet - megalapozottan - perújítási 
okként új tényekre hivatkozni [Pp. 260. § (1) bek., 263. § (2) bek., 266. § (3) bek., 267. § (1) bek., 1/1965. (I. 
24.) IM r. (Vár.) 11. § (2) bek.]. 
BH1996. 546. II. A perújítási kérelem - tiltó rendelkezés hiányában - a tárgyalás során is változtatható, a 
bíróságnak azonban újból vizsgálnia kell, hogy a perújítás megengedheto-e, például az nem késett-e el [Pp. 
260. § (1) bek., 266. § (2) bek.]. 
BH1993. 130. Ha a bíróság az alapperben súlyosan megsértette az eljárási jog szabályait, és az ügy 
bonyolultsága ellenére sem folytatott bizonyítási eljárást a tényállás felderítése érdekében, a perújító fél 
perújítási kérelme - amennyiben abban a per eldöntése szempontjából alapvetoen lényegesnek tuno és el nem 
bírált körülményekre és bizonyítékokra hivatkozik - nem utasítható el érdemi tárgyalásra alkalmatlanként 
[Pp. 266. § (1) bek.]. 
BH1992. 615. Ha a bíróság az alapperben súlyosan megsértette az eljárási jog szabályait, és az ügy 
bonyolultsága ellenére sem folytatott bizonyítási eljárást a tényállás felderítése érdekében, a perújító fél 
perújítási kérelme - amennyiben abban a per eldöntése szempontjából alapvetoen lényegesnek tuno és el nem 
bírált körülményekre és bizonyítékokra hivatkozik - nem utasítható el érdemi tárgyalásra alkalmatlanként 
[Pp. 266. § (1) bek.]. 
BH1992. 547. I. A jogeros fizetési meghagyás elleni perújítás - a törvényben meghatározott feltételek 
fennállása esetén - akkor is megengedheto, ha a perújító alperes olyan tényre vagy bizonyítékra hivatkozik, 
amelyet már a fizetési meghagyás ellen elkésetten eloterjesztett ellentmondásában megjelölt [Pp. 266. § (1) 
bek., 393. § (5) bek.]. 



BH1992. 198. Ha a bíróság az elso tárgyalásról távol maradó perújító fél kérelmét nem a mulasztás miatt 
utasítja el, hanem a perújítás megengedhetosége kérdésében határoz, az ez ellen benyújtott fellebbezést 
érdemben kell elbírálni, még ha az igazolási kérelmet is tartalmaz [Pp. 260-262. §, 265. §, 266. § (1), (3) 
bek., 393. § (5) bek.]. 
BH1991. 446. A bíróságnak - perújítási kérelem elbírálása során - nem a korábbi jogeros ítélettel érintett 
keresetet kell ismételten elbírálnia, hanem a perújítási kérelem felöl kell döntenie. A keresetlevél ismételt 
elbírálása tehát lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, és az eljárás megismétlését vonhatja maga után 
[Pp. 164. § (1) bek., 206. § (1) bek., 266. § (1) bek., 268. §.]. 
BH1989. 485. I. A perújítás megengedhetosége körében csak az elvi lehetoségét kell eldönteni annak, hogy a 
felhozott új tény vagy bizonyíték alkalmas-e a tényállás megállapításának a perújítóra nézve kedvezo 
befolyásolására [Pp. 260. § (1) bek., 266. § (1) bek.]. 
BH1987. 208. A hagyatéki eljárás megismétlésének szempontjai, illetve elhatárolása a perújítási eljárástól 
[6/1958. (VII. 4.) IM sz. r. (He) 76/A-C §-ai, 89. § (1) bek., Pp 21. § (2) bek., és 260-269. §-ai]. 
BH1984. 362. Tárgyalás kituzése nélkül csak akkor lehet elbírálni a perújítási kérelmet, ha azt a 
megtámadott ítélet jogerore emelkedésétol számított öt év elteltével terjesztették elo. Minden más esetben, igy 
a megengedhetoség kérdésében is a bíróság tárgyaláson határoz [Pp. 264. §, 266. § (1) bek.]. 
BH1984. 336. Perújításra alkalmas ok, ha a munkáltató arra hivatkozik, hogy a járadék megállapításának 
alapjául téves adatokat szolgáltatott [Pp. 260. § (1) bek. a) pont, 266. § (2) bek.]. 
BH1984. 251. A perújítás megengedhetoségének vizsgálatánál a munkaügyi bíróságnak abban a kérdésében 
kell állást foglalnia, hogy a perújítás alapjául felhozottak a valóságuk bizonyítása esetén alkalmasak 
lehetnek-e a perújító félre kedvezobb határozat meghozatalára. Elegendo tehát csupán a feltételezhetosége - a 
felhozottak valósága esetén - a korábbinál kedvezobb döntésnek, a perújítási kérelemben felhozottak tényként 
való elfogadása, a bizonyítékok mérlegelése nem a kérelem megengedhetosége, hanem annak érdemi 
elbírálása körébe tartozik [Pp. 260. § (1) bek. a) pont, 266. § (1) bek.]. 
BH1981. 335. Vagylagos keresetet elbíráló határozat elleni perújítás megengedése nem korlátozható az egyik 
alperesre [Pp. 260. §-a (1) bek. a) pont, 266. § (2) bek.]. 
BH1980. 361. I. A munkaügyi bíróság a perújítás megengedhetoségének kérdését csak tárgyaláson bírálhatja 
el [Pp. 266. §, 359. § (1) bek.]. 
BH1979. 187. Perújítás esetében a bíróságnak elsosorban abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a 
perújító fél által a perújítás alapjául felhozottak valóságuk bizonyítása esetén alkalmasak-e arra, hogy a 
bíróság a perújító félre kedvezobb határozatot hozzon. A perújítási kérelemben felhozottak tényként való 
elfogadása, a bizonyítékok értékelése már a perújítási kérelem érdemi elbírálásához és nem a perújítási 
eljárást megengedo állásfoglaláshoz tartozik [Pp. 260. § (1) bek., 266. § (1) bek.]. 
BH1979. 45. I. Ha a perben meghatalmazott által képviselt fél a perújítási kérelmét személyesen terjesztette 
elo és a munkaügyi bíróság a perújítási kérelem tárgyalására csak a meghatalmazottat idézte meg, a 
meghatalmazott távolmaradása nem szolgálhat alapul a perújítási kérelem hivatalból való elutasítására [Pp. 
70. § (2) bek., 125. §, 135. § (1) bek., 266. §, 359. § (1) bek.]. 
BH1979. 35. A perújítás megengedésének alapjául szolgálhat az olyan bizonyíték is, amelyre a fél a perben 
hivatkozott, de a bíróság érdemben nem bírált el, feltéve hogy az elbírálás esetén reá kedvezo határozatot 
eredményezett volna [Pp. 22. § (1) bek., 260. § (1) bek. a) pontja, 266. § (1)-(2) bek.]. 
BH1978. 396. Perújítási kérelem keretében nem érvényesítheto olyan követelés, amely a jogeros ítélet után 
keletkezett. Ilyen követelésre külön kereset eloterjesztésének van helye [Pp. 3. § (1) bek., 253. § (2) bek., 259. 
§, 266. § (2) és (3) bek., 267. § (1) bek., Ptk. 296. § (1) bek.]. 
BH1978. 298. Gazdasági perben eljáró bíróság illetékességének megállapításánál abban az esetben is a 
kereset beadásának az idopontja irányadó, ha valamelyik fél helyébe jogutód lép és a per a jogutód ellen 
folyik tovább [Pp. 30. §, 42. §, 266: § (2) bek., 370. §]. 
BH1977. 71. Ha a bíróság a perújítást megengedhetonek találja, a perújítási kérelem érdemében ítélettel kell 
döntenie [Pp. 260. § (1) bek. a) pont, 262., 266. §]. 

267. § (1) A perújítás megengedése esetében a pert a kérelem korlátai között újból kell tárgyalni; a 
keresetváltoztatásra a 247. § (1) bekezdése irányadó. 

(2) Ha a perújítás sikere valószínunek mutatkozik, a bíróság a megtámadott ítélet végrehajtását, közbenso ítélet 
elleni perújítás esetében pedig a per tárgyalásának folytatását hivatalból is felfüggesztheti; a feleket - ha a 
tárgyaláson jelen vannak - a felfüggesztés tárgyában meg kell hallgatni. A bíróság a felfüggesztés tárgyában hozott 
határozatát utóbb megváltoztathatja. 



Ha a perújítási kérelem megengedheto, a pert a kérelem korlátai közt újból kell tárgyalni. A bíróságnak nem 
a korábbi jogeros ítélettel érintett keresetet kell ismételten elbírálnia, hanem a perújítási kérelem felol kell 
döntenie (BH1991. 446.). 
Tiltó rendelkezés hiányában a perújítási kérelem változtatható. A bíróságnak azonban ez esetben vizsgálnia 
kell, hogy a megváltoztatott perújítási kérelem nem késett-e el, illetve a perújítás megengedheto-e (BH1996. 
546.). 
A perújítási kérelem megváltoztathatósága nem azonos a keresetváltoztatással. A perújítási eljárásban 
ugyanis a keresetváltoztatás tilalma érvényesül. E vonatkozásban a Pp. 247. §-a irányadó. 
A jogeros fizetési meghagyással szemben megengedett perújítási eljárásban nincs helye keresetváltoztatásnak 
és újabb kereset eloterjesztésének, az újabb keresetet ezért a bíróságnak a perújítástól elkülönítetten kell 
tárgyalni (BH1985. 399.). 
Az alperes által kezdeményezett perújítási eljárás során a felperes nem emelheti fel a keresetét (BH1979. 
196.). 
A perújítási kérelem eloterjesztése az alapperben hozott ítélet végrehajtására nem halasztó hatályú. 
Szükségessé válhat azonban a végrehajtási eljárás felfüggesztése, vagy a közbenso ítélet elleni perújítás 
esetén a folytatódó per tárgyalásának felfüggesztése. Ilyen kérelmet a perújító fél terjeszthet elo, ha a 
perújítási kérelem valószínunek mutatkozik. Ugyanakkor a felfüggesztést a bíróság hivatalból is elrendelheti. 
A bíróság a feleket akkor köteles meghallgatni, ha azok a tárgyaláson jelen vannak. A bíróság a felfüggesztés 
tárgyában hozott végzéséhez nincs kötve és azt hivatalból is megváltoztathatja. 
BH1998. 492. A perújítási eljárásban a kereseti igénynek más tényekre alapított és ebbol következoen más 
jogcímen történo érvényesítésére már nincs lehetoség; így az ilyen célzattal eloterjesztett perújítás nem 
engedheto meg [Pp. 247. § (1) bek., 266. § (1) bek., 267. § (1) bek.]. 
BH1996. 605. A perújítási kérelem elutasításának van helye, ha az a jogeros ítélet jogi álláspontját támadja, 
a kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezésben pedig nem lehet - megalapozottan - perújítási 
okként új tényekre hivatkozni [Pp. 260. § (1) bek., 263. § (2) bek., 266. § (3) bek., 267. § (1) bek., 1/1965. (I. 
24.) IM r. (Vár.) 11. § (2) bek.]. 
BH1993. 509. I. Végrehajtás felfüggesztése a perújítás sikerének valószínusítése esetén [Pp. 267. § (2) bek.]. 
BH1987. 208. A hagyatéki eljárás megismétlésének szempontjai, illetve elhatárolása a perújítási eljárástól 
[6/1958. (VII. 4.) IM sz. r. (He) 76/A-C §-ai, 89. § (1) bek., Pp 21. § (2) bek., és 260-269. §-ai]. 
BH1985. 399. A jogeros fizetési meghagyással szemben megengedett perújítási eljárásban nincs helye 
keresetváltoztatásnak és újabb kereset eloterjesztésének, az újabb keresetet azonban a bíróságnak a perújítási 
ügytol elkülönítve le kell tárgyalnia [Pp. 3. § (2) bek., 267. § (1) bek.]. 
BH1983. 260. A munkaügyi bíróság a saját jogeros határozatának végrehajtását - kivéve, ha ellene 
perújítással éltek és annak sikere valószínunek mutatkozik - nem függesztheti fel [Pp. 267. § (2) bek., 273. § 
(3) bek., 353. § (3) bek., 1979. évi 18. tvr. 39. § (1) bek., 43. §]. 
BH1979. 196. Az alperes által kezdeményezett perújítási eljárás során a felperes nem emelheti fel a keresetét 
[Pp. 206. § (1) és (3) bek., 247. § (1) bek., 260. § (1) bek., 267. § (1) bek.]. 
BH1978. 396. Perújítási kérelem keretében nem érvényesítheto olyan követelés, amely a jogeros ítélet után 
keletkezett. Ilyen követelésre külön kereset eloterjesztésének van helye [Pp. 3. § (1) bek., 253. § (2) bek., 259. 
§, 266. § (2) és (3) bek., 267. § (1) bek., Ptk. 296. § (1) bek.]. 

268. § A bíróság a per újbóli tárgyalásának eredményéhez képest a perújítási kérelemmel megtámadott ítéletet 
hatályában fenntartja, illetoleg annak egészben vagy részben hatályon kívül helyezése mellett a jogszabályoknak 
megfelelo új határozatot hoz. 

A bíróság a perújítás érdemében mindig ítélettel dönt. 
Elképzelheto az is, hogy a bíróság a perújítási kérelmet érdemben tárgyalja és ennek eredményeképpen az 
eljárást megszünteti. A per megszüntetésével együtt járhat az alapperbeli ítéletek hatályon kívül helyezése, de 
az is lehet, hogy a hatályon kívül helyezésre nem kerül sor. Amennyiben ugyanis a perújító fél kérelmét 
visszavonja, az elállás szabályainak megfeleloen kerül sor a per megszüntetésére. A bíróság ez esetben a 
perújítási eljárást szünteti meg, nem érintve az alapperbeli döntéseket. 
A Pp. 268. § úgy rendelkezik, hogy a bíróság jogszabályoknak megfelelo új határozatot hozhat. Elképzelheto 
tehát, hogy a perújítás érdemi tárgyalása során az derül ki, hogy az alapeljárásban eljárt fél jogképességgel 
nem rendelkezett. A bíróság ennek alapján az alapügyben hozott határozatot nyilván hatályon kívül helyezi és 
olyan döntést hoz (permegszünteto végzés), amelyet az alapügyben eljárt bíróságnak kellett volna. 
Ha a bíróság a perújítási kérelmet megengedhetonek találta és a pert újra tárgyalta, a tárgyalás 
eredményéhez képest az alábbi döntéseket hozhatja: 
1. Ítélettel 



a) a megtámadott ítéletet (ítéleteteket), illetve ítéleti hatályú döntéseket hatályában fenntartja, mert a 
perújítási kérelem érdemben alaptalan volt; 
b) a megtámadott ítéletet (ítéleteket), illetve ítéleti hatályú döntéseket 
részben, vagy egészben hatályon kívül helyezi és új ítéletet hoz (mert a perújítási kérelem érdemben alapos 
volt) 
2. Végzéssel 
a) a megtámadott ítéletet (ítéleteket), illetve ítéleti hatályú döntéseket 
hatályon kívül helyezi és a pert megszünteti, illetve az áttételrol dönt (ha már ezt a bíróságnak az 
alapeljárásban meg kellett volna tennie); 
b) a pert megszünteti (az alapügyben hozott döntést nem érintve, ha a perújítási eljárás vonatkozásában 
permegszüntetési ok áll fenn). 
Új határozat hozatala esetén, amennyiben a keresetet a bíróság elutasította, ez nem jelenti azt, hogy a jogeros 
határozat eredményeként már kifizetett és jogalapot vesztett követelések visszatérítésérol is rendelkezhetne 
(BH1995. 175.). 
A határozatnak az általános szabályok szerint a kérelem és ellenkérelem korlátai közt kell maradnia. 
Mindezekre tekintettel a perújítás során viszontkereset sem indítható (PK 177. számú állásfoglalás). 
A perújítási kérelem elutasítása esetén rendelkezni kell a végrehajtás felfüggesztésének megszüntetésérol is, 
ha erre a perújítási kérelemre tekintettel sor került. 
BH1997. 538. Azonos tényállású más ügyben - felülvizsgálati eljárásban - hozott jogeros ítélet nem 
szolgálhat perújítás alapjául [Pp. 260. § (1) bek a) pont, 268. §]. 
BH1995. 175. Ha a bíróság - egészben vagy részben - hatályon kívül helyezi a perújítási kérelemmel 
megtámadott jogeros határozatot, és a keresetet elutasítja, nem rendelkezhet a jogeros határozat 
eredményeként már kifizetett és jogalapot vesztett követelések visszatérítésérol (Pp. 268. §). 
BH1993. 366. Az új bizonyíték értelmezése a perújítási eljárás során [Pp. 260. § (1) bek., Pp. 268. §]. 
BH1991. 446. A bíróságnak - perújítási kérelem elbírálása során - nem a korábbi jogeros ítélettel érintett 
keresetet kell ismételten elbírálnia, hanem a perújítási kérelem felöl kell döntenie. A keresetlevél ismételt 
elbírálása tehát lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, és az eljárás megismétlését vonhatja maga után 
[Pp. 164. § (1) bek., 206. § (1) bek., 266. § (1) bek., 268. §.]. 
BH1989. 291. Ha a munkaügyi bíróság a perújítási kérelem érdemi tárgyalásába bocsátkozott, a kérelmet az 
annak eloterjesztésére megszabott határido elmulasztása miatt nem utasíthatja el [Pp. 261. § (1) bek., 268. §]. 
BH1987. 208. A hagyatéki eljárás megismétlésének szempontjai, illetve elhatárolása a perújítási eljárástól 
[6/1958. (VII. 4.) IM sz. r. (He) 76/A-C §-ai, 89. § (1) bek., Pp 21. § (2) bek., és 260-269. §-ai]. 

269. § Amennyiben a jelen fejezet másként nem rendelkezik, a perújítási eljárás során a bíróság az általános 
szabályok szerint jár el. A határozathozatalra, valamint a határozatok elleni perorvoslatokra szintén az általános 
szabályok irányadók. 

Amennyiben a XIII. fejezet az általánostól eltéroen rendelkezik, e különleges szabályokat kell alkalmazni, 
egyébként viszont az általános szabályokat. 
Ily módon az általános szabályokat kell figyelembe venni a perképességre, a pertársaságra vonatkozó 
kérdések elbírálásánál. 
Elofordulhat, hogy a perújítás nem valamennyi pertárs ellen irányul. Erre azonban csak akkor van jogi 
lehetoség, ha nem egységes volt a pertársaság [Pp. 51. § a)]. Új pertárs perbelépésére, illetve perbevonására 
nincs lehetoség, hiszen ez a Pp. általános szabályai szerint csak az elso fokú ítélet meghozatalát megelozo 
tárgyalás berekesztéséig volt lehetséges. 
Mindez nem akadálya annak, hogy a fél jogutódja a perújítási eljárásba bekapcsolódjon. Az alapeljárást 
követoen ugyanis a polgári jognak megfeleloen jogutódlás történhet öröklés, jogügylet, hatósági intézkedés 
alapján. 
Nincs mód a perújítási eljárásba történo beavatkozásra, hiszen a Pp. 54. § (1) bekezdése alapján ennek csak 
az elso fokú ítélet meghozatalát megelozo tárgyalás berekesztéséig volt helye. Mindez azonban nem jelenti 
azt, hogy az eredeti beavatkozó e minosége a perújítási eljárásban megszunjön. Ennek következtében az 
"eredeti" beavatkozót a perújítási eljárás során is idézni kell. 
Nincs lehetoség arra, hogy a perújítási kérelem elso tárgyalásán a bíróság bírósági meghagyást bocsásson ki. 
Nincs lehetoség viszontkereset emelésére sem (PK 177. számú állásfoglalás). 
A perújítási eljárásban új kereset sem indítható, e vonatkozásban irányadó a keresetváltoztatás tilalmával 
kapcsolatos fo szabály. 
Nincs jogi akadálya a beszámításnak, valamint az egyezségkötésnek, továbbá az ideiglenes intézkedés 
meghozatalának. 



A Pp. által szabályozott különleges eljárások tekintetében is a XIII. fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni 
kivéve, ha a különleges eljárásokra kifejezett eltéro rendelkezések vonatkoznak. 
A különleges eljárások körében a perújításra vonatkozóan az alábbi rendelkezések találhatók: 
1. A Pp. 291. § (1) bekezdése értelmében a házasságot érvényteleníto, vagy felbontó ítélet ellen az 
érvénytelenítés, vagy felbontás kérdésében perújításnak nincs helye. 
2. A Pp. 293. § (2) bekezdése szerint az apaság vélelmét megdönto ítélet ellen nincs helye perújításnak a 
vélelmet megdönto rész tekintetében. 
3. A Pp. 321. § (1) bekezdése alapján a fizetési meghagyás ellen az általános szabályok szerint van helye 
perújításnak (hiszen a fizetési meghagyásnak ugyanolyan a hatálya, mint a jogeros ítéletnek) 
4. A Pp. 340. §-ban foglaltak szerint van helye perújításnak a közigazgatási perekben. 
5. A Pp. 359. § (1) bekezdése szerint a munkaügyi bíróság jogeros ítélete, vagy a jogeros végzésével 
jóváhagyott egyezség ellen az általános szabályok szerint van helye perújításnak. 
BH2001. 34. A perújítási eljárásban az új bizonyítékot nem önmagában, hanem az alapperbeli 
bizonyítékokkal együtt kell mérlegelni [Pp. 260. § (1) bek., 269. §, 164. § (1) bek.]. 
BH1996. 158. Az elso perújításban feltárt adatok nem nyújtanak lehetoséget az alapítélet költségre vonatkozó 
rendelkezése elleni újabb perújításra, mert annak a költségkövetkezményeit az elso perújítási határozatban 
kell levonni - Emiatt a perújítási határido nem tolódik ki [Pp. 261. § (1) bek., 269. §, 77-78. §]. 
BH1987. 208. A hagyatéki eljárás megismétlésének szempontjai, illetve elhatárolása a perújítási eljárástól 
[6/1958. (VII. 4.) IM sz. r. (He) 76/A-C §-ai, 89. § (1) bek., Pp 21. § (2) bek., és 260-269. §-ai]. 
BH1981. 479. I. Ha a perújítás során eljárt szakérto véleménye eltér az alapperben eljárt szakérto 
véleményétol, a munkaügyi bíróságnak a szakvélemények közötti ellentmondás feloldását a szakértok újbóli 
meghallgatásával meg kell kísérelnie és ennek eredménytelensége esetén más szakértot kell véleményadásra 
felhívnia [Pp. 1. §, 3. § (1) bek., 164. § (2) bek., 182. § (3) bek., 260. § (1) bek. a) pont, 268., 269. §]. 
BH1977. 445. Perújítási eljárásban a bíróság összetétele tekintetében a Pp.-nek az alapeljárásra vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. Birtokháborítás megszüntetése tárgyában hozott jogeros ítélet elleni perújítási 
eljárásban a bíróság népi ülnökök közremuködésével jár el [Pp. 11. § (2) bek. b) pont, Pp. 269. §.]. 

XIV. FEJEZET 

Felülvizsgálat 

270. § (1) A jogeros ítélet vagy az ügy érdemében hozott jogeros végzés felülvizsgálatát a Legfelsobb Bíróságtól a 
(2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetében a fél, a beavatkozó, valamint - a rendelkezés reá 
vonatkozó része tekintetében - az kérheti, akire a határozat rendelkezést tartalmaz. 

(2) A felülvizsgálati kérelem akkor terjesztheto elo, ha a felülvizsgálni kért határozat az ügy érdemi elbírálására 
kihatóan jogszabálysérto, és 

a) a határozat eltér a Legfelsobb Bíróság jogegységi határozatától, vagy 
b) felülvizsgálata a joggyakorlat egysége, továbbfejlesztése érdekében szükséges, mivel 
ba) a határozattal kapcsolatban elvi jelentoségu jogkérdés merül fel, és a Legfelsobb Bíróság a jogkérdést illetoen 

- a Legfelsobb Bíróság határozatainak hivatalos gyujteményében közzétett módon - még nem hozott döntést, illetve 
bb) a határozat olyan elvi jelentoségu jogkérdést dönt el, amelyre vonatkozóan a Legfelsobb Bíróság a Legfelsobb 

Bíróság határozatainak hivatalos gyujteményében korábban eltéro tartalmú elvi határozatot tett közzé. 
(3) Nem tekintheto az ügy érdemi elbírálására kihatónak különösen az a jogszabálysértés, amely 
a) a jogeros határozatnak a kamatfizetésre, a perköltség összegére vagy viselésére vonatkozó, illetve a meg nem 

fizetett illeték vagy az állam által elolegezett költség megfizetésére kötelezo részének meghozatala során történt, 
továbbá 

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

A felülvizsgálat jogintézményét - az Alkotmánybíróság 9/1992. (I. 30.) AB határozatával megsemmisített 
törvényességi óvás helyett - 1993. január 1. napja óta nevesíti a törvény. 
A felülvizsgálat a rendes jogorvoslat (fellebbezés) alapján hozott jogeros bírósági határozat valamely 
jogkérdésben megmutatkozó hibájának orvoslására szolgáló, kérelemhez kötött, és a Legfelsobb Bíróság 
hatáskörébe utalt rendkívüli jogorvoslat. 
Az Alkotmánybíróság hivatkozott határozatának indokolásából kitunoen: a jogállamiság alkotó eleme a 
jogbiztonság, amelyet a bíróság elotti eljárásban többek között az alaki és anyagi jogero szabályai (Pp. 228-



229. §) garantálnak. A jogeros határozatok megváltoztathatatlanságához és irányadó voltához fuzodo 
alapveto alkotmányos érdek feltétlen elsobbséget kell hogy élvezzen a félnek az anyagi igazságosság 
érvényesülésére irányuló szándékával szemben. Az Alkotmány ugyanis nem azt biztosítja alapjogként a felek 
számára, hogy a jogeros határozat minden esetben helyes lesz, hanem alanyi jogként az igazság 
érvényesítéséhez szükséges eljáráshoz, és a rendes jogorvoslathoz való jogot deklarálja. 
A formális jogbiztonságnak, illetve jogeronek a korlátozása ezért csak olyan mértékben és módon történhet, 
amely a szükségesség-arányosság tételét figyelembe veszi. Alkotmányossági szempontból tehát a 
felülvizsgálatban megjeleno rendkívüli jogorvoslat szabályait illetoen nem az a kérdés, hogy mennyiben lehet 
a felek erre vonatkozó jogát korlátozni, hanem az, hogy a felülvizsgálati eljárás törvényben történo 
megengedése mely (az alkalmazás lehetoségét megszorító) feltételek mellett nem lépi át a jogero intézménye 
korlátozásának alkotmányosan még elfogadható mértékét. 
Megállapítható tehát, hogy önmagában az ún. anyagi igazságosság szempontja (a fél részérol az igazságos, 
az anyagi- és eljárásjogi jogszabályoknak egyaránt megfelelo döntésre vonatkozó elvárás nem elegendo 
alkotmányos elofeltétel a jogero áttöréséhez. Szükség van emellett olyan további törvényi elofeltételre, amely 
a felülvizsgálati eljárás lefolytatásának létjogosultságát a konkrét eseten túlmutató érdekkel is alátámasztja. 
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R (95) 5. számú Ajánlásából kitunoen: a harmadik bírósághoz 
folyamodást azokra az ügyekre kell korlátozni, amelyeknél azért indokolt a harmadfokú felülvizsgálat, mert 
például a jog fejlodéséhez, vagy a törvény alkalmazásának egységéhez hozzájárulnak, illetve amelyek jelentos 
jogkérdést vetnek fel. 
A 2002. január 1. napjával hatályba lépett 2001. évi CV. törvény ezen követelmények szem elott tartásával, és 
a korábbitól eltéro, jelentos koncepcionális változásokkal szabályozta újra a felülvizsgálati eljárás szabályait. 
Ehelyütt is kiemeljük, hogy a módosító törvény átmeneti rendelkezése alapján [2001. évi CV. törvény 20. § 
(4)] az új szabályokat a már folyamatban lévo ügyekben is alkalmazni kell, ha 2002. január 1. napját 
megelozoen a bíróság a jogeros határozatot még nem hozta meg. 
Az (1) bekezdés a felülvizsgálati kérelem eloterjesztésére jogosultakat, és a felülvizsgálattal támadható 
határozatok körét szabályozza. 
Felülvizsgálati kérelmet csak a fél, a beavatkozó és az nyújthat be, akire a határozat rendelkezést tartalmaz. 
Ez az eloírás a fellebbezésre jogosultakkal [Pp. 233. § (1)] azonosan jelöli ki azt a személyi kört, amely 
felülvizsgálattal élhet, ezért az ott kifejtettek, e szabály alkalmazásánál is irányadóak. 
A Pp. 271. § a) pontjában foglaltakra figyelemmel felülvizsgálati kérelem - a törvényi kivételektol eltekintve - 
csak a másodfokú bíróság határozatával jogerore emelkedett határozattal szemben terjesztheto elo. 
Felülvizsgálatnak a másodfokú bíróság jogeros ítélete, és az ügy érdemében hozott jogeros végzésével 
szemben is helye van. Ítélet alatt a közbenso-, a részítéletet és a kiegészíto ítéletet is érteni kell. 
A végzések körében a megelozoen hatályos törvényi rendelkezés egyrészt tételes felsorolással (a 
keresetlevelet, fizetési meghagyást a Pp. 130. § alkalmazásával elutasító, a pert megszünteto és az egyezséget 
jóváhagyó végzések), másrészt a külön jogszabály alapján más, az ügyben hozott érdemi végzésekre utaló 
szabályt tartalmazott. 
A hatályos új törvényi rendelkezés minden külön felsorolást melloz, és egységesen az ügy érdemében hozott 
végzést nevesíti. Azt, hogy egyes eljárások tekintetében mi tekintheto érdemi határozatnak, az adott eljárást 
szabályozó törvény határozza meg. 
Az új szabályt egybevetve a törvény megelozo rendelkezésével, ki kell emelnünk, hogy a Pp. 130. §-a és a Pp. 
157. §-a alapján hozott végzés ellen - miután az nem az ügy érdemében hozott határozat - 2002. január 1-tol a 
felülvizsgálat kizárt. Az 2001. évi CV. törvény 20. § (5) bekezdésének átmeneti rendelkezése azonban az 
ítélotáblák muködésének megkezdéséig - tehát csak idolegesen - e két végzésfajta ellen is biztosítja a 
felülvizsgálat lehetoségét. Nem vonatkozik ez a külön rendelkezés az egyezséget jóváhagyó - és érdeminek 
minosülo - végzésre, amely ellen a felülvizsgálat lehetoségét a Pp. 271. § j) pontja 2002. január 1-tol kizárja. 
A Legfelsobb Bíróság eseti határozataiból kitunoen nem minosül az ügy érdemében hozott végzésnek például: 
- a perújítási kérelmet az érdemi tárgyalásra alkalmatlanság miatt elutasító, (BH1997. 204.),*** 
- a kötelezettség részletekben való teljesítését elutasító (BH1996. 45.), 
- az áttételt elrendelo (BH1966. 44.), 
- a fellebbezést elutasító (BH1996. 42.), 
- az igazolási kérelem tárgyában rendelkezo (BH1995. 225.), 
- a viszontkeresetet érdemi vizsgálat nélkül elutasító (BH1995. 167.), 
- a részítélet pénzbírságot kiszabó (BH1995. 163.), 
- a fizetési meghagyás ellen eloterjesztett ellentmondást elutasító (BH1994. 562.), 
- a per tárgyalásának felfüggesztését elrendelo (BH1994. 435.), 



- az egyezség jóváhagyását megtagadó (BH1994. 274.), 
- a keresettol való elálláshoz kapcsolódó illeték viselésérol rendelkezo (BH1994. 194.), 
- a költségmentességi kérelem tárgyában született (BH1993. 746.), 
- az ítélet kijavítására irányuló kérelmet elutasító (BH1993. 622.) végzés, ezért ezek ellen a felülvizsgálat - 
mind a korábbi, mind a jelenleg hatályos rendelkezés szerint kizárt. 
A (2) bekezdés a felülvizsgálatra okot adó körülményeket, azaz a kérelem tartalmi feltételeit nevesíti. A 
megelozo jogi szabályozástól eltéro koncepciót lényegét éppen ez a rendelkezés mutatja, amely pontosan és 
egyértelmuen rögzíti azokat a szempontokat, amelyek megléte mellett a jogero szabályának áttörése indokolt. 
A törvény több, együttesen fennálló feltétel mellett engedi meg a felülvizsgálatot. Az elso feltétel: a jogeros 
határozat jogszabályt sérto volta. 
A megelozo szabály kizárólag a jogszabálysértést nevesítette. Ennek alapján - és kizáró törvényi rendelkezés 
hiányában - felülvizsgálati kérelem eljárási vagy anyagi jogszabálysértésre hivatkozással egyaránt 
benyújtható. Az eljárási jogszabálysértés esetén azonban csak akkor, ha az olyan súlyú, hogy az érdemi 
döntést is befolyásolta (BH1996. 346.). A Legfelsobb Bíróság több eseti döntése szerint felülvizsgálatot arra 
hivatkozással is lehet kérni, hogy a jogeros ítélet, az abban megállapított tényállás folytán jogszabálysérto 
(BH1995. 176.). A bíróság ítéletében megállapított tényállással kapcsolatban a jogszabálysértés csak akkor 
állapítható meg, ha a megállapított tényállás iratellenes vagy okszerutlen, logikai ellentmondást tartalmazó 
(BH1994. 622.). Nem állapítható meg jogszabálysértés, ha a felülvizsgálati kérelem a bizonyítékok szabad 
mérlegelését támadja (BH1994. 221.). 
Szemben a korábbi rendelkezéssel, a hatályos törvény kizárólag az ügy érdemi elbírálására kiható 
jogszabálysértést ismeri el a felülvizsgálat indokaként. 
Ehhez az eloíráshoz kapcsolódik a § (3) bekezdésének rendelkezése, amelyben a törvény külön nevesíti, hogy 
a határozat mely jogszabályt sérto rendelkezése tekintheto olyannak, aminek az ügy érdemi elbírálására nincs 
kihatása. Így nem tekintheto az érdemi elbírálásra kihatónak az a jogszabálysértés, amely a jogeros 
határozatnak a kamatfizetésre, a perköltség összegére vagy viselésére, a meg nem fizetett illeték vagy az állam 
által elolegezett költség megfizetésére kötelezo, a teljesítési határidovel, a részletfizetés engedélyezésével 
kapcsolatos rendelkezése körében, vagy a határozat indokolásában mutatkozik meg. 
A törvényszövegnek a "különösen" szóhasználatából kitunik, hogy a felsorolás nem tételes, hanem példálódzó, 
ezért a jogszabálysértésnek az ügy érdemét nem érinto jellege más - itt nem említett - esetekben is 
megállapítható. 
Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy ha a per tárgya például önállóan érvényesített kamatkövetelés, a jogeros 
határozat elleni felülvizsgálat e törvényhely alapján nem tekintheto kizártnak. 
Az ügy érdemi elbírálására kiható törvénysértés ténye mellett felülvizsgálatnak csak akkor van helye, ha ezen 
túlmenoen 
1. a határozat eltér a Legfelsobb Bíróság kötelezo jogegységi határozatától, vagy 
2. a felülvizsgálat a joggyakorlat egysége, illetve továbbfejlesztése érdekében szükséges vagy azért, mert 
- olyan elvi jelentoségu a felmerült jogkérdés, amiben a Legfelsobb Bíróság még nem hozott iránymutató 
döntést, vagy azért, mert 
- az elvi jelentoségu jogkérdésben a határozat eltér a korábban közzétett 
iránymutató döntéstol. 
Ez utóbbi két esetben az iránymutató döntés alatt a Legfelsobb Bíróság határozatainak hivatalos 
gyujteményében közzétett döntést kell érteni. 
Azokban az ügyekben, amelyekben a jogeros határozat meghozatalára 2002. január 1. napja elott került sor, 
a jelen § megelozoen hatályos rendelkezését kell alkalmazni. Az eltérések egy részét már az elozoekben 
ismertettük. 
A megelozo szabályok között kiemeljük, hogy a 2000. január 1. napján már folyamatban volt, és 2002. január 
1. elott jogerosen befejezett ügyekben változatlanul irányadó az (1) bekezdés azon utolsó mondata, amely 
szerint minden jogosult ugyanabban az ügyben csak egy alkalommal élhet felülvizsgálati kérelemmel. E 
szabályból pedig az következett, hogy a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító vagy a pert 
megszünteto végzés felülvizsgálati eljárásban kimondott hatályon kívül helyezése kapcsán lefolytatott 
eljárásban született ítélet ellen a felülvizsgálat lehetosége a korábban e perorvoslattal élo fél számára kizárt. 
Az ellentmondást a Legfelsobb Bíróság gyakorlata oldotta fel, és e törvényhelyet akként értelmezte, hogy a 
kizáró szabály csak az ugyanazon félnek az ugyanazon határozatot érinto felülvizsgálati kérelmére vonatkozik 
(BH1999. 177.). 
BH2004. 7. A sajtóhelyreigazítási perben a felperessel szemben nem alkalmazható a tárgyalás 
elmulasztásának jogkövetkezménye, ha a tárgyalás távollétében való megtartását kérte [Ptk. 79. §, Pp. 3. § 



(2) bek., 136. §, 151. § (1) bek., 251. § (1) bek., 270. § (2) bek. ba) pont, 343. § (2) bek., 344. § (3) bek., 345. § 
(1) bek.]. 
BH2003. 521. A Bírósági Határozatokban megjelent eseti döntés nem tekintheto elvi határozatnak (Pp. 270. 
§) 
BH2003. 338. A választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránti perekben hozott ítélet elso fokon jogerore 
emelkedik, és az ellen - 2002. január 1. napjától kezdodoen - a külön törvény nem teszi lehetové a 
felülvizsgálatot, ezért a felülvizsgálati kérelmet hivatalból el kell utasítani [Pp. 270. §, 271. §, 273. § (1) és 
(5) bek., 2001. évi CV. tv. 9. §, 10. §, 12. §, 21. §, 1994. évi LXXI. tv. 55. §, 57. §]. 
BH2003. 65. A rendkívüli perorvoslatot elbíráló bíróság ellen nincs helye kártérítési igény érvényesítésének 
arra hivatkozással, hogy a bíróság a felülvizsgálati eljárásban jogellenesen, az eljárási szabályok 
megsértésével hozta meg döntését. [1997. évi LXVI. tv. 2. §, 7. §, Pp. 1. §, 229. § (1) bek., 270. § (1) bek., 271. 
§ (1)-(2) bek., 275/A. § (2) bek., Ptk. 339. § (1) bek., 349. § (1) és (3) bek.]. 
BH2002. 490. II. A felülvizsgálat rendkívüli perorvoslati jellegébol következoen a Legfelsobb Bíróság csak a 
felülvizsgálati és csatlakozó felülvizsgálati kérelem keretei között, továbbá az ott megjelölt jogszabályok 
körében vizsgálhatja a jogeros ítélet jogszabálysérto voltát [Pp. 270. § (1) bek., 272. § (2) bek., 275. § (2) 
bek.]. 
BH2002. 447. II. A felülvizsgálati eljárásban olyan új körülményre, amely nem volt a megelozo eljárás tárgya 
(amelyre vonatkozóan a fél - az elso- és másodfokú eljárás során - nem hivatkozott, amelyre nézve 
bizonyítékait nem jelölte meg) nem lehet hivatkozni [Pp. 270. § (1) bek., 275. § (1) bek.]. 
BH2002. 283. II. A jogeros ítélet nem támadható felülvizsgálattal olyan kérdésben, amely nem volt sem az 
elso-, sem a másodfokú eljárás tárgya [Pp. 270. § (1) bek., 275. § (1) bek.]. 
BH2002. 273. II. A gyermekek életkori sajátosságának szerepe a kapcsolattartás módjának 
meghatározásánál [Csjt. 92. § (1) bek., 149/1997. (IX. 10.) Korm. r. 27. § (1)-(2) bek., 30. § (1)-(2) bek., Pp. 
13. § (1) bek. e) pont, 18. § (4) bek., 206. § (1) bek., 221. § (1) bek., 254. § (3) bek., 270. § (1) bek.]. 
BH2002. 164. A megalapozatlanságra hivatkozás önmagában nem alkalmas a sérelmezett ítélet hatályon 
kívül helyezésére a felülvizsgálati eljárásban, mert a felülvizsgálati kérelemben pontosan meg kell jelölni a 
jogszabálysértést [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH2002. 63. II. A végrehajtó nem jogosult felülvizsgálati kérelem eloterjesztésére [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH2002. 29. A Legfelsobb Bíróság a felülvizsgálati kérelem elbírálása során a rendelkezésre álló 
bizonyítékok alapján dönt. A felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok felülmérlegelésének, további bizonyítás 
felvételének nincs helye. A bizonyítási teher szabályai [Ptk. 361. §, Pp. 164. § (1) és (2) bek., 206. § (1) bek., 
270. § (1) bek., 275. § (1) bek.]. 
BH2001. 381. A felülvizsgálati kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlásra felhívó végzésben foglaltak 
nem megfelelo teljesítése miatt alkalmatlan az érdemi elbírálásra [Pp. 272. § (2) bek., 270. § (3) bek., 237. §, 
275/B. §]. 
BH2001. 376. Nem szolgálhat alapul a felülvizsgálati eljárásban a jogeros ítélet megváltoztatására 
önmagában az, hogy annak meghozatalát követoen új tények alapján a gyámhatóság a gyermekeket 
ideiglenesen a másik szülonél helyezte el. [Csjt. 72/A. § (1) bek., 1997. évi XXXI. tv., 72. § (1) bek., 73. § (2) 
bek., Pp. 206. § (1) bek., Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH2001. 222. II. A jogeros ítélet csak a per tárgyát érinto körben vizsgálható felül [Pp. 270. § (1) bek., 275. 
§ (1) bek.]. 
BH2001. 172. II. Jogeros ítélet felülvizsgálati kérelemmel csak olyan kérdésben támadható, amely az elso- és 
másodfokú eljárásnak is tárgya volt [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH2001. 46. A felülvizsgálati kérelemben pontosan meg kell jelölni azt a jogszabályt, illetve annak 
rendelkezését, amelyet a jogeros ítélet sért [Pp. 95. §, 270. § (1) bek., 272. § (2) bek., 275/B. §]. 
BH2000. 505. A bírósági meghagyással szembeni szabályos ellentmondás hiányában - pl. az illetéklerovás 
hiánya esetén - nem a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának, illetoleg a per megszüntetésének, 
hanem a Pp. 95. §-a (2) bekezdése alkalmazásának van helye [Pp. 86. § (2) bek., 95. § (2) bek., 130. § (1) bek. 
j) pont, 136/A. § (1)-(2) bek., 148. §, 157. § a) pont, 270. § (2) bek.]. 
BH2000. 490. II. A felülvizsgálati eljárásban a keresettel érvényesített jog elismerése nem veheto figyelembe 
[Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH2000. 456. II. Nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely a jogeros ítélet indokolása elleni felülvizsgálat 
lehetoségét kizárná, ezért az ilyen felülvizsgálati kérelem érdemben bírálandó el [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH2000. 362. A per felfüggesztését elrendelo elsofokú döntést megváltoztató - új eljárás lefolytatását 
elrendelo - jogeros másodfokú határozat ellen felülvizsgálatnak nincs helye, ilyen esetben tehát a 
felülvizsgálati eljárás nem is engedélyezheto [Pp. 152. § (1) bek., 270. § (1)-(2) bek., 271. § (3)-(5) bek.]. 



BH2000. 307. Közjegyzo által - jogszabályban eloírt eljárásban - megsemmisített takarékbetét esetén az 
államnak a betétösszeg visszafizetéséért fennálló - jogszabályon alapuló - kötelezettsége nem állapítható meg 
[Ptk. 98. §, 99. §, 112. § (1) bek., 272. § (1) bek., 273. § (1) bek., 533. § (1)-(4) bek., 1992. évi XXXVIII. tv. 
42. § (6)-(7) bek., 1989. évi 2. tvr. 7. §, 105/1952. (XII. 28.) MT r. 40. § (2) bek., 44. § (2) bek., 1952. évi 9. 
tvr. 2. §, Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH2000. 263. A fellebbezést hivatalból elutasító másodfokú végzés elleni felülvizsgálat lehetosége [Pp. 34. § 
(2) bek., 236/A. §, 270. § (1)-(2) bek., 273. § (2) bek.]. 
BH2000. 257. II. Nem sért jogszabályt a bíróság, ha az egyes elkülönítheto kereseti kérelmek felol 
részítélettel dönt, és ebbe foglalja - az egyébként végzéssel eldöntheto - hatályon kívül helyezo és egyes 
kereseti kérelmek tárgyában új eljárást elrendelo döntését is. Az ilyen rendelkezés felülvizsgálati kérelemmel 
nem támadható, ezért ellene csatlakozó felülvizsgálati kérelem sem terjesztheto elo [Pp. 164. § (1)-(2) bek., 
192. § (1) bek., 195. § (1) bek., 196. § (1) bek. d) pont, 206. § (1) bek., 212. § (1) bek., 213. § (2) bek., 235. § 
(1) bek., 239. §, 244. § (1) bek., 252. §, 270. § (1) bek., 274. § (3) bek.]. 
BH1999. 510. A sebgyógyulás elhúzódása miatt érvényesített kárigény elbírálása [Pp. 164. § (1) bek., 206. § 
(1) bek., 221. § (1) bek., 270. § (1) bek.]. 
BH1999. 327. II. A felszámoló intézkedése elleni kifogást "idézés kibocsátása nélkül" elutasító jogeros végzés 
ellen felülvizsgálati kérelem terjesztheto elo [Pp. 130. § (1) bek., 270. § (2) bek., mód. Cstv. 6. § (2) bek.]. 
BH1999. 317. A végrehajtási kifogást elkésettség okából elutasító végzés felülvizsgálati kérelemmel nem 
támadható meg [1994. évi LIII. tv. (Vht.) 214. §, 219. §, Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) 
bek. a) pont]. 
BH1999. 316. Az adósnak a becsérték megállapításával kapcsolatos kifogását elutasító végzés felülvizsgálati 
kérelemmel nem támadható meg [1994. évi LIII. tv. (Vht.) 214. §, 219. §, Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) 
pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1999. 229. Az 1997. január 1. napja elott indult felszámolási eljárásokban hozott, a fellebbezést jogerosen 
elutasító végzések ellen sem felülvizsgálatnak, sem kifogásnak nincs helye [1993. évi LXXXI. tv.-nyel 
módosított 1991. évi IL. tv. 51. § (1) bek., Pp. 240. § (1) bek., 259/A. §, 270. § (1)-(2) bek., 1/1998. PJE sz.]. 
BH1999. 186. Alaptalan a felülvizsgálati kérelem, ha kizárólag a szolgálati jogviszony megszüntetésére 
vonatkozó jogi szabályozást, annak elvét és nem a jogvita tárgyát képezo felmentés jogszeruségét támadja, a 
jogeros ítélet tekintetében pedig nem jelöl meg jogszabálysértést [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH1999. 177. Felülvizsgálati eljárásban hozott határozattal elrendelt újratárgyalás eredményeként született 
újabb jogeros bírósági határozat ellen is helye van - akár a korábban felülvizsgálattal élo fél részérol is - 
felülvizsgálati kérelem eloterjesztésének [Pp. 1. §, 3. §, 270. § (1) bek., 275. § (1) bek., 275/A. § (2) és (3) 
bek.]. 
BH1999. 44. A felülvizsgálati eljárásban nincs helye felülmérlegelésnek, a bizonyítékok ismételt 
egybevetésének és értékelésének. Jogszabálysértést a bizonyítékok kirívóan okszerutlen vagy a logika 
szabályaival ellentétes mérlegelése alapozhat meg [Pp. 270. § (1) bek., 206. § (1) bek., 1992. évi XXII. 
törvény 96. § (1) bek. a) pont]. 
BH1998. 553. A felszámolási eljárásban az elsofokú bíróságot újabb eljárás lefolytatására és újabb határozat 
hozatalára utasító másodfokú végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 270. § (1)-(2) bek., 1991. évi IL. 
tv. 6. §]. 
BH1998. 551. II. Az üzletrészre vezetett végrehajtás esetén a jogeros másodfokú határozat ellen 
felülvizsgálatnak nincs helye [1994. évi LIII. tv. 114. § (1) bek., 132. §, 219. §, Pp. 270. § (2) bek.]. 
BH1998. 502. A felszámolási eljárásban a felszámoló részérol tett intézkedés vagy mulasztás miatt a hitelezok 
által eloterjesztett kifogások tárgyában hozott bírósági határozat ellen fellebbezésnek van helye. A Cstv. 56. 
§-ának (2) bekezdésében meghatározott, speciális kifogással kapcsolatos bírósági intézkedés ellen azonban 
fellebbezésre csak az ügy érdemében dönto határozat elleni fellebbezésben van lehetoség. Az ennek elbírálása 
során a kifogás tárgyában hozott határozat ellen felülvizsgálati kérelem nem terjesztheto elo [1991. évi IL. tv. 
6. § (2)-(3) bek., 50. § (6) bek., 51. §, 56. § (2) bek., 60. § (1)-(2) bek., Pp. 270. §]. 
BH1998. 436. II. A perújítási eljárásban hozott jogeros ítélet felülvizsgálata az alapperbeli ítéletre nem 
terjedhet ki [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH1998. 401. A jogeros ítélet felülvizsgálatát jogszabálysértés miatt lehet kérni, az anyagi és az eljárási 
szabályok megsértése egyaránt alapot ad a felülvizsgálati kérelem eloterjesztésére. Ha a bíróság ítéletének a 
megállapított tényállása iratellenes, okszerutlen vagy logikai ellentmondást tartalmaz, a jogszabálysértés 
megállapítható. Nem állapítható meg azonban a jogszabálysértés, ha a kérelem a bizonyítékok okszeru 
mérlegelését támadja [Pp. 270. § (1) bek.]. 



BH1998. 305. A perek egyesítése, illetoleg egyes kereseti kérelmek elbírálásának elkülönítése miatt nem 
nyújtható be felülvizsgálati kérelem [Pp. 270. § (2) bek.]. 
BH1998. 288. II. A perben nem érvényesített igény tekintetében a felülvizsgálati eljárásban jogszabálysértés 
megállapítására nem kerülhet sor [Pp. 215. §, 270. § (1) bek.]. 
BH1998. 135. A végrehajtási záradék törlésére, illetoleg jogutódlás megállapítására irányuló kérelmet 
elutasító végzést helybenhagyó másodfokú végzés ellen felülvizsgálati kérelemnek nincs helye [Pp. 270. § (2) 
bek., 271. § (1) bek. e) pont, Vht. 214. § (1) bek. és 219. §]. 
BH1997. 597. A bíróságokon kezelt letétek tárgyában hozott jogeros végzések ellen felülvizsgálati kérelemnek 
nincs helye [Pp. 270. § (2) bek., 273. § (2) bek. a) pont, 11/1974. (XII. 17.) IM r.]. 
BH1997. 350. Az adósok terhére kiszabott pénzbírság mellozésére vonatkozó másodfokú végzés ellen 
felülvizsgálati kérelemnek nincs helye [Vht. 174. § c) pont, 214. §, 219. §, Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. 
e) pont]. 
BH1997. 344. Az illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt illeték megfizetésére kötelezo jogeros végzés ellen 
felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1997. 343. A jogutódlást megállapító jogeros végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 270. § (2) 
bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1997. 342. Nincs helye felülvizsgálatnak az ideiglenes intézkedést elrendelo, illetoleg az ideiglenes 
intézkedés elrendelését megtagadó végzés ellen [Pp. 156. §, 270. § (2) bek., 287. §]. 
BH1997. 340. A bizonyítékok mérlegelésének felülvizsgálata csak akkor foghat helyt, ha a jogeros ítélet 
eleget tesz az indokolási kötelezettségnek [Pp. 206. § (1) bek., 221. § (1) bek., 270. § (1) bek.]. 
BH1997. 305. A bírósági végrehajtás során hozott, felülvizsgálati kérelemmel megtámadható jogeros 
bírósági határozatok köre [Pp. 270. § (2) bek., 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 214. § (1) bek., 219. §]. 
BH1997. 129. I. Székhelyazonosság esetén a pártfogó ügyvéd a képviseletet a másodfokú eljárás során is 
köteles ellátni, így a részére kézbesített idézés szabályszeru [Pp. 270. § (1)-(2) bek., 70. § (2) és (4) bek., 87. § 
(1)-(2) bek., 97. §, 243. § (1), (3) bek.]. 
BH1997. 104. Perújítási kérelemnek érdemi tárgyalásra alkalmatlansága miatt történt elutasítása esetén 
nincs helye felülvizsgálati kérelem eloterjesztésének [Pp. 270. § (2) bek.]. 
BH1997. 54. II. A felülvizsgálati eljárásban nem támadható az okszerutlennek nem tekintheto mérlegelés, 
önmagában a megalapozatlanságra hivatkozás nem teszi lehetové a felülmérlegelést [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH1997. 23. II. Olyan tények, amelyeket a perben nem vetettek fel, a felülvizsgálati eljárásban a 
jogszabálysértés alapjaként nem használhatók fel [Pp. 235. § (1) bek., 270. § (1) bek., 275. § (1) bek.]. 
BH1996. 566. A perújítási kérelemnek érdemi tárgyalásra alkalmatlansága miatt történt elutasítása esetén 
nincs helye felülvizsgálati kérelem eloterjesztésének [Pp. 270. § (2) bek.]. 
BH1996. 565. Alaptalan a jogszabály megfelelo alkalmazásán alapuló bírósági ítélet ellen eloterjesztett az a 
felülvizsgálati kérelem, amely - a bíróságok által következetesen folytatott ítélkezési gyakorlat ellenére - 
vitatja annak helytállóságát [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH1996. 440. A 1986. évi 11. tvr. alapján indult felszámolási eljárások során hozott jogeros határozatokkal 
szemben eloterjesztett felülvizsgálati kérelmek elbírálása [Pp. 270. § (1) és (2) bek., 273. § (2) bek., 1992. évi 
LXVIII. tv. 28. § (1) bek., 1986. évi 11. tvr.  4. §]. 
BH1996. 372. A felülvizsgálati kérelemben a felek sem új jogcímre, sem korábban nem érvényesített 
beszámítási kifogásra nem hivatkozhatnak, a felülvizsgálatnak csak olyan jogi álláspont vagy mulasztás 
szolgálhat alapul, amely az eljárás korábbi szakaszaiban is a per tárgya volt [Pp. 270. § (1) bek., 275. § (2) 
bek.]. 
BH1996. 346. A másodfokú bíróság jogeros ítélete ellen anyagi vagy eljárási jogszabálysértésre tekintettel 
lehet felülvizsgálatot kérni. Az eljárási jogszabálysértés esetén azonban csak akkor, ha az olyan súlyú, hogy 
az az érdemi döntést is befolyásolta [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH1996. 322. A végrehajtó intézkedését sérelmezo végrehajtási kifogás tárgyában hozott jogeros másodfokú 
végzés ellen nincs helye felülvizsgálati kérelemnek [1994. évi LIII. tv. 214. §, 219. §, Pp. 271. § (1) bek., 270. 
§ (2) bek.]. 
BH1996. 255. II. A felülvizsgálati kérelem alapos lehet, ha a másodfokú bíróság a mérlegelés körébe vont 
adatok értékelésénél nyilvánvalóan helytelen következtetésre jutott [Pp. 206. § (1) bek., 270. § (1) bek.]. 
BH1996. 205. II. A felülvizsgálati eljárásban nincs lehetoség a jogeros ítélettel el nem bírált megtámadási 
jogcím érvényesítésére [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH1996. 168. I. A cégbíróság által törvényességi felügyeleti eljárás keretében hozott jogeros másodfokú 
határozat ellen is eloterjesztheto felülvizsgálati kérelem [Pp. 270. § (1)-(2) bek., 1989. évi 23. tvr. 18/A. § (2) 
bek., 25. § (1) bek.]. 



BH1996. 45. A kötelezettség részletekben való teljesítése iránti kérelmet elutasító jogeros végzés ellen nincs 
helye felülvizsgálatnak [Pp. 270. § (2) bek., 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1996. 43. Nincs helye felülvizsgálatnak a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezésrol rendelkezo 
végzése ellen [Pp. 270. § (2) bek., 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1996. 42. A fellebbezést elutasító jogeros végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 130. §, 148. §, 
157. §, 237. §, 270. § (2) bek., 271. § (1) bek., a) pont]. 
BH1996. 41. A jogeros ítélet felülvizsgálatát a fél, a beavatkozó és az kérheti, akire a határozat rendelkezést 
tartalmaz [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH1995. 547. I. A jogeros ítéletben foglalt marasztalás megfizetésének a kikényszerítése nem perre, hanem 
végrehajtási eljárásra tartozik. A felülvizsgálati eljárásban a jogeros ítéletben foglalt törvénysértés 
panaszolható, az azonban nem, hogy a kötelezett a jogeros ítéletnek nem vagy csak részben tett eleget [Pp. 
270. § (1) bek.]. 
BH1995. 491. A gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatban hozott bírósági végzés ellen nincs helye 
felülvizsgálati kérelemnek [Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) p., 1989. évi III. tv. 9. § (2) bek.]. 
BH1995. 361. Az ún. közérdeku keresettel indított perben részt nem vevo természetes személy - pl. a 
tisztességtelen piaci magatartás miatt károsult személy - a perben hozott jogeros határozat ellen 
felülvizsgálati kérelemmel nem élhet [Pp. 270. § (1) bek., 1990. évi LXXXVI. tv. 31. § (1) és (4) bek.]. 
BH1995. 247. A társadalmi szervezet feloszlással való megszunése esetén a törlés magánokirat alapján is 
kérheto, a magánokirat valódiságát csak akkor kell bizonyítani, ha a bíróságnak alapos kételye merül fel 
valódisága felol [1989. évi II. tv. 15. § (2) és (4) bek., 20. §, Pp. 197. § (1) bek., 206. § (1) bek., 270. § (1) 
bek.]. 
BH1995. 236. Ha a bíróság nem külön végzéssel határoz az egyes - elkülönítheto - kereseti igények 
újratárgyalásáról, hanem az érdemi döntését is tartalmazó részítéletbe foglalja a hatályon kívül helyezo 
részrendelkezését is, az ilyen rendelkezés ellen felülvizsgálati kérelem nem terjesztheto elo [Pp. 212. § (1) 
bek., 213. § (2) bek., 270. § (1)-(2) bek., 273. § (2) bek.]. 
BH1995. 226. II. A felülvizsgálati eljárásban nincs helye felülmérlegelésnek [Pp. 206. § (1) bek., 270. § (1) 
bek., 272. § (2) bek., 1961. évi VII. tv. 35. § (3) bek.]. 
BH1995. 225. II. Az igazolási kérelem tárgyában hozott jogeros végzés ellen a felülvizsgálati kérelem 
eloterjesztését a törvény kizárja [Pp. 109. §, 270. § (2) bek.]. 
BH1995. 224. Nincs helye felülvizsgálatnak a szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltunoen nagy 
értékkülönbségére hivatkozással, ha a jogeros ítélet hibás teljesítésre alapított igényt bírált el [Pp. 270. § (1) 
bek., Ptk. 201. §, 277. § (1)-(2) bek., 305-311. §, 324. § (1) bek.]. 
BH1995. 176. A jogeros ítélet felülvizsgálatát arra hivatkozással is kérni lehet, hogy a jogeros ítélet az abban 
megállapított tényállás folytán jogszabálysérto; az ilyen felülvizsgálati kérelem elbírálásánál irányadó 
szempontok [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH1995. 167. A viszontkeresetet érdemi vizsgálat nélkül elutasító jogeros végzés ellen nincs helye 
felülvizsgálati kérelemnek [Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1995. 165. Részítélet pénzbírságot kiszabó rendelkezése ellen nincs helye felülvizsgálatnak [Pp. 5. § (1)-
(2) és (4) bek., 120. §, 212. § (1) bek., 270. § (1)-(2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1995. 163. I. A jogeros ítélet csak olyan kérdésben támadható felülvizsgálati kérelemmel, amely az elso- 
és másodfokú eljárásnak is tárgya volt [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH1995. 159. Öröklési szerzodés érvénytelenségének megállapítására irányuló perben a "különvagyoni" 
igények értékelése, a kötelmi jogi és a dologi jogi megítélés egybevetése [Csjt. 27. § (1) bek., Ptk. 117. § (1) 
bek., 200. § (2) bek., 227. § (2) bek., Pp. 206. §, 270. § (1) bek.]. 
BH1995. 151. II. Ugyanazon valótlan tényállítások miatt több alperes ellen indított perben azok a személyek, 
akiket a bíróság a személyhez fuzodo jogok megsértése miatt marasztalt, olyan pertársaságot alkotnak, akikre 
a pertárs által eloterjesztett felülvizsgálati kérelem alapján hozott döntés kiterjed [Ptk. 84. §, Pp. 51. § a) 
pont, 270. § (1) bek.]. 
BH1995. 133. A másodfokú bíróságnak az elsofokú bíróság döntését hatályon kívül helyezo végzése ellen 
nincs helye felülvizsgálati kérelem eloterjesztésének [Pp. 270. § (2)] 
BH1995. 105. A végrehajtói intézkedéssel kapcsolatos nem peres eljárásban hozott végzés elleni 
felülvizsgálati kérelem elbírálásánál irányadó szempontok [Pp. 270. § (2) bek., 273. § (2) bek. a) pont, 1994. 
évi LIII. tv. 219. §]. 
BH1995. 104. Felülvizsgálati kérelemnek akkor is helye van, ha a bíróság az illeték lerovásának elmulasztása 
miatt szünteti meg a pert [Pp. 270. § (2) bek., 157. §, 322. § (2) bek.] 



BH1995. 103. I. A bizonyítékok szabálysérto mérlegelésére alapított felülvizsgálati kérelem [Pp. 206. § (1) 
bek., 270. § (1) bek.]. 
BH1995. 99. II. A felülvizsgálati kérelemben konkrétan meg kell jelölni a jogszabálysértést, nem elegendo 
korábbi beadványokra utalni [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH1995. 97. II. Az idomúlás szerepe a bizonyítékok értékelésénél [Pp. 164. § (1) bek., 206. §, 270. § (1) 
bek.]. 
BH1995. 47. A felperes részérol akkor is lehetoség van felülvizsgálati kérelem eloterjesztésére, ha az elsofokú 
bíróság határozata ellen nem élt fellebbezéssel, de a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság határozatát 
akként változtatta meg, hogy az alperesek egyetemleges marasztalását mellozve csak az alperesek egyikét 
kötelezte a felperes által követelt összeg és kamatai megfizetésére [Pp. 270. § (1) bek., 271. § (1) bek.]. 
BH1994. 622. I. A bíróság ítéletében megállapított tényállással kapcsolatban a jogszabálysértés csak akkor 
állapítható meg, ha a megállapított tényállás iratellenes vagy okszerutlen, logikai ellentmondást tartalmazó; 
az ennek elbírálásánál irányadó szempontok [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH1994. 600. II. A jogeros ítélet felülvizsgálata csak az annak meghozataláig bekövetkezett és a jogeros 
ítélettel elbírált tényekre vonatkozhat [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH1994. 562. Nincs helye felülvizsgálatnak a fizetési meghagyás ellen eloterjesztett ellentmondást elutasító 
jogeros végzés ellen [Pp. 270. § (1) és (2) bek.]. 
BH1994. 561. A pénzbírságot kiszabó végzés nem az ügy érdemben hozott, hanem pervezeto végzésnek 
minosül, amely ellen - jogerore emelkedése ellenére felülvizsgálati kérelem nem terjesztheto elo. A jogi 
képviselot érinto bírósági intézkedés ellen a megbízó cég felülvizsgálati kérelmet egyébként sem terjeszthet elo 
[Pp. 270. § (1)-(2) bek.]. 
BH1994. 435. A per tárgyalásának felfüggesztése kérdésében hozott jogeros végzés ellen nincs helye 
felülvizsgálatnak [Pp. 270. § (1) és (2) bek.]. 
BH1994. 421. A végrehajtás módjára vonatkozó jogeros végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye [1979. évi 
18. tvr. 95. §, Pp. 270. § (2) bek., 271. § 1. bek. e) pont]. 
BH1994. 420. Végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott jogeros végzés ellen nincs helye felülvizsgálatnak 
[1979. évi 18. tvr. 39. §, Pp. 270 § (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont]. 
BH1994. 419. Pénzbírságot kiszabó, valamint szakértoi díj megállapítására vonatkozó jogeros végzés ellen 
felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 5. § (2)-(3) bek., 185. § (1) bek., 187. § (2) bek., 270. § (2) bek., 271. § (1) 
bek. e) pont]. 
BH1994. 402. A perújítási kérelmet - annak érdemi tárgyalásra alkalmatlansága miatt - elutasító végzés ellen 
nincs helye felülvizsgálati kérelem eloterjesztésének [Pp. 270. § (2) bek.]. 
BH1994. 389. A Legfelsobb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet hivatalból akkor is elutasítja, ha a kérelmet 
eloterjeszto a hiánypótlásra való felhívás ellenére nem jelöli meg azt a jogszabályt, illetoleg rendelkezést, 
amelynek alapján a bíróság jogeros határozatát jogszabálysértonek tartja [Pp. 95 § (1) bek., 270. § (1) bek., 
272. § (2) bek.]. 
BH1994. 373. Szövetkezet vagyonnevesítés felol rendelkezo közgyulési határozatával összefüggo jogvitájában 
hozott jogeros ítélet felülvizsgálatának egyes kérdései [1992. évi II. tv. (Ámt.) 10. §, 1992. évi VI. tv., Pp. 270. 
§ (1) bek.]. 
BH1994. 324. Az ítélet kiegészítése iránti kérelmének részben vagy egészben helytadó - kiegészíto ítélet 
helyett tévesen végzésnek nevezett - határozat ellen a felülvizsgálat megengedett [Pp. 225. § (4) bek., 270. § 
(2) bek.) 
BH1994. 292. A perújítási kérelmet érdemi tárgyalásra alkalmatlansága okából elutasító végzést 
helybenhagyó másodfokú végzés ellen nincs helye felülvizsgálati kérelem eloterjesztésének [Pp. 270. § (2) 
bek.]. 
BH1994. 274. Az egyezség jóváhagyását megtagadó végzés ellen felülvizsgálati kérelemnek nincs helye [Pp. 
148. §, 270. § (1)-(2) bek.). 
BH1994. 273. Nincs helye felülvizsgálatnak abban az esetben, ha az elsofokú bíróság ítélete ellen 
eloterjesztett fellebbezést a másodfokú bíróság elutasította [Pp. 270. § (1) és (2) bek., 271. § (1) bek.]. 
BH1994. 257. Nincs helye felülvizsgálatnak az elsofokon jogerore emelkedett ítélet, az igazolási kérelmet és a 
fellebbezést elutasító jogeros végzés ellen [Pp. 109. § (2) bek., 130. §, 148. §, 157. §, 237. §, 270. § (1) és (2) 
bek., 271. § (1) bek. a) pont]. 
BH1994. 247. II. A bizonyítékok mérlegelésével kapcsolatos felülvizsgálati kérelem megítélése [Pp. 206. §, 
221. § (1) bek., 270. § (1) bek.]. 



BH1994. 221. Mind anyagi jogi, mind eljárásjogi jogszabálysértésre hivatkozással kérheto a jogeros ítélet 
felülvizsgálata; nem állapítható meg jogszabálysértés, ha a felülvizsgálati kérelem a bizonyítékok szabad 
mérlegelését támadja [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH1994. 197. Meghatározott cselekmény elvégzésére kötelezo ítélet nem teljesítése miatt elrendelt 
végrehajtás módjáról és az ezzel kapcsolatos költségek viselésérol rendelkezo jogeros végzés felülvizsgálati 
kérelemmel nem támadható [Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont, 1979. évi 18. 
tvr. 95. §). 
BH1994. 196. A bizonyítékok kirívóan okszerutlen mérlegelése megalapozza a felülvizsgálati kérelmet [Pp. 
270. § (1) bek., 206. § (1) bek., Ptk. 315. §, 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 348. § (1) bek., 534. §, 1952. évi 9. 
tvr. 5. §]. 
BH1994. 195. A felülvizsgálati eljárás keretében a bíróság mérlegelése körébe tartozó kérdés általában nem 
vizsgálható, és nincs lehetoség a bizonyítás adatainak újabb egybevetésére és értékelésére. A felülvizsgálat 
csak arra szorítkozhat, hogy a mérlegelés körébe vont adatok, tények értékelésénél nincsen nyilvánvalóan 
helytelen következtetés. [Pp. 270. § (1) bek., 206. § (1) bek.]. 
BH1994. 194. A keresettol való elálláshoz kapcsolódó, az illeték viselésérol rendelkezo jogeros határozat 
felülvizsgálati kérelemmel nem támadható [Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont]. 
BH1994. 87. Ellentmondást és igazolási kérelmet elutasító jogeros végzés ellen a felülvizsgálat kizárt [Pp. 
270. § (1)-(2) bek., 271. § (1) bek. e) pont]. 
BH1994. 85. A bizonyítékok eljárási szabályt sérto mérlegelése miatt eloterjesztett felülvizsgálati kérelem 
elbírálásának szempontjai [Pp. 164. §, 270. §, 270. § (1) bek.]. 
BH1994. 76. III. A felülvizsgálati kérelem elbírálásánál a bizonyítékok mérlegelése [Pp. 206. §, 270. §]. 
BH1993. 768. A bizonyítékok mérlegelésével megállapított tényállás - ha az nem iratellenes, vagy nem 
okszerutlenül, logikai ellentmondást tartalmazó módon történt a bizonyítékok mérlegelése - a felülvizsgálati 
eljárásban nem bírálható felül [Pp. 6. § (1) bek. 206. § (1) bek., 270. § (1) bek., 275/A. §]. 
BH1993. 762. II. A hitelezo követelésének nyilvántartásba vételével kapcsolatban a bíróság által hozott 
jogeros végzés ellen - a Polgári perrendtartás rendelkezéseinek alkalmazásával - felülvizsgálatnak van helye 
[Pp. 270. § (2) bek., 1986. évi 11. tvr.  4. § (4) bek., 1991. évi IL. törvény 6. § (2) bek.]. 
BH1993. 746. A költségmentesség tárgyában hozott jogeros végzés felülvizsgálati kérelemmel nem támadható 
[Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1993. 685. Felülvizsgálati eljárásban nincs helye felülmérlegelésnek [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH1993. 626. A végrehajtási eljárásban, a foganatosító bírósághoz benyújtott felosztási terv jóváhagyása 
tárgyában hozott jogeros végzés nem tekintheto a végrehajtási ügy érdemében hozott olyan határozatnak, 
amely a felülvizsgálati kérelemmel támadható határozatok közé lenne sorolható [Pp. 270. § (2) bek.]. 
BH1993. 625. Az elsofokú ítéletet hatályon kívül helyezo másodfokú végzés ellen nincs helye felülvizsgálati 
kérelemnek [Pp. 270. § (2) bek.]. 
BH1993. 624. Az utólagos részletfizetési kérelmet elbíráló végzés ellen nincs helye felülvizsgálati kérelemnek 
[Pp. 270. § (2) bek.]. 
BH1993. 623. Az egyezség jóváhagyását megtagadó jogeros végzés ellen felülvizsgálati kérelemnek nincs 
helye [Pp. 270. §. (2) bek.]. 
BH1993. 622. Az ítélet kijavítása iránti kérelmet jogerosen elutasító másodfokú végzés felülvizsgálati 
kérelemmel nem támadható [Pp. 270. § (2) bek.]. 
BH1993. 621. A korábbi jogi szabályozás alapján meghozott törvényességi határozat ellen felülvizsgálati 
kérelemnek nincs helye [Pp. 270. §.]. 
BH1993. 620. Az apaság megállapítása iránti perben az anya - aki beavatkozóként nem vett részt 
felülvizsgálati kérelem benyújtására nem jogosult [Pp. 270. § (1) bek.]. 
BH1993. 584. A felülvizsgálati eljárásban, ha olyan eljárási szabálysértés nem történt, amely az ügy érdemi 
elbírálására lényeges kihatással volt, a megtámadott határozatot hatályában fenn kell tartani; nem 
állapítható meg eljárási szabálysértés, ha a felülvizsgálati kérelem a bizonyítékok szabad mérlegelését 
támadja [Pp. 6. § (1) bek. és 270. § (1) bek.]. 
BH1993. 510. A végrehajtási eljárás során hozott, a becsérték megállapításával és az ingó értékesítésével 
kapcsolatos jogeros végzés nem tekintheto olyan, a végrehajtási ügy érdemében hozott határozatnak, amely a 
felülvizsgálati kérelemmel támadható jogeros végzések közé sorolható [Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) 
pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1993. 507. A bizonyítékok téves mérlegelése miatt eloterjesztett felülvizsgálati kérelem elbírálásának 
szempontjai [Pp. 206. § (1) bek., 270. § (1) bek., 275. § (2) bek. 275/A. § (1) bek.]. 



BH1993. 504. Fellebbezéssel nem támadott egyezséget jóváhagyó jogeros végzés ellen nincs helye 
felülvizsgálatnak [Pp. 148. §, 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1993. 467. A Legfelsobb Bíróság törvényességi óvás folytán hozott határozata ellen nincs helye 
felülvizsgálati kérelemnek [Pp. 270. § (1) és (2) bek.). 
BH1993. 438. A perújítási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, hivatalból elutasító jogeros végzés ellen 
felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 270. § (2) bek., 273. § (2) bek. a) pont). 
BH1989. 162. Az ügyben eljárt bíróságok téves jogi álláspontja nem ad okot perújításra, ha egyébként az 
alapjául szolgáló tényt, bizonyítékot a bíróságok elbírálták. Ha a fél a jogeros ítéletben kifejtett jogi 
véleményt törvénysértonek vagy megalapozatlannak tartja, az ellen nem perújítást, hanem törvényességi óvás 
emelését kezdeményezheti [Pp. 260. § (1) bek., 270. § (1) bek.]. 
BH1986. 425. I. Az elso fokú határozatot hatályon kívül helyezo és a per újabb tárgyalását elrendelo végzést 
jogerosnek kell tekinteni, és ezért helye van ellene törvényességi óvás emelésének [Pp. 270. § (1) bek.]. 

271. § A felülvizsgálat kizárásáról csak e törvény rendelkezhet. Nincs helye felülvizsgálatnak 
a) az elso fokon jogerore emelkedett határozat ellen, kivéve, ha azt törvény lehetové teszi; 
b) ha a fél a fellebbezési jogával nem élt és a másik fél fellebbezése alapján a másodfokú bíróság az elso fokú 

határozatot helyben hagyta; 
c) a házasságot érvényteleníto vagy felbontó ítélet ellen az érvénytelenítés vagy a felbontás kérdésében; 
d) az apaság vélelmét megdönto ítélet ellen - az apaság vélelmét megdönto részében - ha az apaság vélelmének 

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

e) a helyi önkormányzat ellen indult adósságrendezési eljárásban az adósságrendezés elrendelése tárgyában hozott 
végzés ellen; 

f) a felszámolást elrendelo, illetve a felszámolási eljárás befejezésérol hozott végzés ellen; 
g) a cég törlését elrendelo végzés ellen; 
h) a gyülekezési jog gyakorlása tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálata során hozott végzés ellen; 
i) a választási eljárásban hozott bírósági határozat ellen; 
j) az egyezséget jóváhagyó végzés ellen, továbbá 
k) ha a határozatot a Legfelsobb Bíróság felülvizsgálati eljárásban hozta. 

A felülvizsgálat kizártságára vonatkozó korábbi jogi szabályozás kettos volt. Egyrészt annak egyes eseteit e 
törvény nevesítette, másrészt pedig külön törvény is tartalmazhatott e tárgyú szabályt, melyre a § a korábbi 
(1) bekezdés e) pontja utalt. 
A 2001. évi CV. törvény a módosítás során ebben a körben azt az alapelvet tartotta szem elott, hogy a 
felülvizsgálati eljárásnak minden ügyre - így az egyes nemperes eljárásokra is - kiterjedo, általános érvényu, 
és egységes szabályait az eljárásjogi törvényben kell elhelyezni. Ezért a § 2002. január 1-tol hatályos új 
rendelkezése már utaló szabályt nem nevesít, hanem kimondja: a felülvizsgálat kizárásáról csak e törvény 
rendelkezhet. 
De ezzel függ össze az is, hogy 2002. január 1-tol a törvény hatályon kívül helyezte a választottbíróságról 
szóló 1994. évi LXXI. törvény 57. §-ának a felülvizsgálat lehetoségére vonatkozó szabályát, valamint a 
cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény 54. § (5) 
bekezdését, mely a törvényességi felügyeleti eljárás során másodfokon hozott jogeros végzés ellen csak akkor 
engedett felülvizsgálatot, ha a cégbíróság a céget az 54. § (1) bekezdésének f) pontja alapján megszuntnek 
nyilvánította. 
A kizárt ügyek köre nagyrészt azonos a megelozoen hatályos rendelkezéssel. 
Nincs, és a korábbi szabály alapján sem volt helye felülvizsgálatnak az alábbi esetekben: 
1. Ha a határozat jogerore emelkedése elso fokon azért következett be, mert az elso fokú határozat ellen senki 
nem élt fellebbezéssel, vagy a fellebbezést a Pp. 237. §-a alapján az elso-, vagy a másodfokú bíróság 
elutasította, illetve a fél a fellebbezését visszavonta [Pp. 271. § (1) bekezdés a) pont]. 
Nincs mód a felülvizsgálatra az elso fokú határozat olyan része vagy rendelkezése ellen sem, amely a fentiek 
szerint vált jogerossé (BH1997. 120.). 
Az elso fokon jogerore emelkedett ítélet ellen azonban törvény megengedheti a felülvizsgálat jogát. A kivételre 
vonatkozó - és változatlanul érvényesülo szabályt a módosító törvény 1999. január 1. napjától kezdodo 
hatállyal, és a hatálybalépést követoen indult ügyekben alkalmazandóan iktatta be. A törvényi kivétel 
engedélyezését a jogorvoslati rend átalakítása indokolta, azaz azzal függött össze, hogy a törvény bizonyos 
pertípusoknál a korábban megengedett fellebbezést kizárta. Így megengedett a felülvizsgálati kérelem a 



közigazgatási perben, ha az ítélet ellen a Pp. 340. §-a értelmében fellebbezésnek nincs helye [Pp. 340/A. § 
(1)]. 
Sajátosan alakult a felülvizsgálat lehetoségének szabályozása a Fovárosi Bíróságnak védjegyügyben, 
szabadalmi perben hozott végzése esetén. E végzések ellen külön fellebbezésnek nem volt helye, ezért a 
védjegyek és a földrajzi árujelzok oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 94. §-a, és a találmányok szabadalmi 
oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 103. §-a a fellebbezéssel nem támadható végzés elleni 
felülvizsgálat megengedését mondta ki. A hivatkozott törvényi szabályokat a 2001. évi CV. törvény 2002. 
január 1. napjától kezdodo hatállyal hatályon kívül helyezte, és egyúttal megteremtette a fellebbezés 
lehetoségét a Fovárosi Bíróság e tárgyban hozott végzése ellen. A felülvizsgálat lehetoségére és feltételeire 
ettol kezdodoen az új általános szabályok az irányadóak. 
2. Ha az ellenfél fellebbezése folytán a másodfokú bíróság az elso fokú bíróság határozatát helybenhagyta 
[Pp. 271. § (1) b)]. 
Önálló fellebbezés hiányában is mód van ugyanakkor a felülvizsgálatra olyan esetben, amikor 
- az ellenfél fellebbezésének eredményeként, vagy a Pp. 247. §-ának (1) bekezdésében megengedett 
keresetmódosítás folytán a félre terhesebb döntés született (BH1995. 47.). 
- a fél csatlakozó fellebbezéssel él. 
3. Egyes, személyállapotra vonatkozó ítéletek esetén, így: 
- a házasságot felbontó vagy érvényteleníto ítéletnek a bontásra illetve érvénytelenítésre vonatkozó 
rendelkezése körében 
- az apaság vélelmét megdönto ítéleti rendelkezés ellen akkor, ha a vélelem megdöntését követoen a gyermek 
apjának az apaság utólagos elismerése, vagy az apaság bírói megállapítása, vagy az anya utólagos 
házasságkötése folytán már más személyt kell tekinteni. 
4. A Legfelsobb Bíróság felülvizsgálati eljárásban hozott határozata ellen. 
5. 2002. január 1-jével a 2001. évi CV. törvény hatályon kívül helyezte 
- a csodeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 6. § (3) 
bekezdését, mely kizárta a felülvizsgálatot a gazdálkodó szervezet fizetésképtelenségét megállapító és 
felszámolását elrendelo, valamint a felszámolási eljárás befejezésérol szóló jogeros határozat ellen - és e 
kizáró okot a § új f) pontjában helyezte el. 
- a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 3. § (3) bekezdését, és az 
adósságrendezési eljárásban az adósságrendezés elrendelése tárgyában hozott határozat elleni felülvizsgálat 
kizártságának szabályát a § új e) pontjában helyezte el. 
- a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény 58. § 
(3) bekezdését, és az azzal azonos tartalmú kizáró szabályt a § új g) pontjában helyezte el. 
A felülvizsgálatot kizáró szabályt nevesített a fentieken túl 
- a közbeszerzésekrol szóló 1995. évi XL. törvény 93. §-a, amely a közbeszerzési ügy érdemében hozott 
határozat felülvizsgálata során hozott másodfokú határozat ellen, 
- és a fogyasztóvédelemrol szóló 1997. évi CLV. törvény 34. § (6) bekezdése, mely a tanács határozatának 
érvénytelenítése tárgyában hozott jogeros ítélet ellen zárta ki a felülvizsgálatot. 
E kizáró törvényi rendelkezéseket a 2001. évi CV. törvény 2002. január 1. napjától kezdodoen hatályon kívül 
helyezte, és érdemi rendelkezését sem tartotta fenn. Ezért az e tárgyban hozott határozatok ellen az általános 
szabályok szerint van helye felülvizsgálatnak. 
A hatályos törvény a korábbiaktól eltéroen a felülvizsgálat kizárásának két új esetét - 2003. január 1-tol 
kezdodo hatállyal pedig egy harmadik esetét is - szabályozza. 
A § h) és a j) pont rendelkezése alapján nincs helye felülvizsgálatnak 
- a gyülekezési jog gyakorlása tárgyában a rendorség határozatát hatályon kívül helyezo, vagy a kérelmet 
elutasító bírósági határozat ellen. A bíróság e tárgyú határozata ellen egyébként a rendes jogorvoslat 
lehetosége is kizárt [1989. évi III. törvény 9. § (2)]. 
- az egyezséget jóváhagyó végzés ellen. 
- A 2003. január 1. napját követoen indult ügyekben kell majd alkalmazni a Pp. 235. § ettol kezdodoen 
hatályos új (3) és (4) bekezdésének rendelkezését. Ennek értelmében olyan esetben, amikor a megyei bíróság 
elso fokon hozott határozata elleni fellebbezést - a felek közös kérelme, és a törvényben meghatározott további 
feltételek megléte esetén - közvetlenül a Legfelsobb Bíróság bírálja el, a Legfelsobb Bíróság határozata ellen 
ugyancsak kizárt a felülvizsgálat lehetosége. 
A felülvizsgálati eljárás új koncepciójával (lásd a Pp. 270. §-ához fuzött magyarázatot) összeegyeztethetetlen, 
hogy a felülvizsgálat lehetoségét, vagy az arra irányadó eljárási szabályokat a törvény a felülvizsgálati 



kérelem perértékétol függoen határozza meg. Az új törvényi szabály ezért nem tartotta fenn a § megelozoen 
hatályos (3) bekezdésének rendelkezéseit. 
E korábbi szabályokat azonban az átmeneti rendelkezés [2001. évi CV. törvény 20. § (4)] alapján továbbra is 
alkalmazni kell, ha az ügyben a jogeros határozat 2002. január 1. napját megelozoen már megszületett. 
A felülvizsgálati kérelem engedélyezésével kapcsolatos korábbi szabályokat 1998. január 1-i hatállyal az 
1997. évi LXXII. törvény iktatta be, és akként rendelkezett, hogy e rendelkezéseket azokban a folyamatban 
lévo ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben 1998. január 1. napján még nem született jogeros határozat. 
E törvényi szabály a meghatározott értéket (200.000 Ft) el nem éro felülvizsgálati kérelem eloterjesztését 
engedélyhez kötötte, s egyben meghatározta azt is, hogy milyen törvényi elofeltétel megléte mellett adható 
meg az engedély. A törvény az értékszámításra is sajátos eloírást tartalmazott, mely szerint azt a megítélt és 
elutasított követelés, valamint a megítélt perköltség együttes összege alapján kellett megállapítani. A kérelem 
alapján a Legfelsobb Bíróság az engedélyt csak akkor adhatta meg, ha a határozat jogkérdésben a Legfelsobb 
Bíróság határozatától eltért, vagy ha az adott jogkérdésben a Legfelsobb Bíróság még nem határozott. 
Az engedély iránti kérelmet a félnek a felülvizsgálati kérelem benyújtásával egyidejuleg kellett eloterjesztenie. 
Nem volt azonban külön rendelkezés arról, hogy mi a jogkövetkezménye annak, ha a felülvizsgálati kérelem az 
engedélyezésre vonatkozó kérelmet nem tartalmazza. E kérdésben a Legfelsobb Bíróság 1998. június 22-én 
tartott konzultatív tanácskozásán elfogadott ajánlás jellegu állásfoglalásának B/3. pontjában kimondta: ha a 
felülvizsgálati kérelemben nem kérik a felülvizsgálat megengedését, vagy nem hivatkoznak arra, hogy a 
Legfelsobb Bíróság határozatától a jogeros határozat eltér; illetve az adott jogkérdésben a Legfelsobb 
Bíróság még nem határozott, a felülvizsgálati kérelmet hiánypótlásra kell visszaadni függetlenül attól, hogy a 
felülvizsgálati kérelmet az ügyvéd vagy ügyfél nyújtotta-e be. 
Az 1999. évi CX. törvény 2000. január 1. napjától kezdodo hatállyal az ismertetett korábbi rendelkezést 
lényegesen módosította. Egyrészt - a (4)-(5) bekezdés hatályon kívül helyezésével - megszüntette a 
felülvizsgálati kérelem engedélyezésének jogintézményét, másrészt pedig kizárta a felülvizsgálatot azokban a 
vagyonjogi perekben, amelyekben a felülvizsgálati kérelem perértéke az 500 000 Ft-ot nem haladta meg. 
A régi és az új rendelkezéseket egybevetve azok nem csak abban tértek el, hogy az értékhatár összege 200 000 
Ft-ról 500 000 Ft-ra módosult, de abban is, hogy ezt az értéket milyen alapon kell számítani; mely 
pertípusokban alkalmazhatóak e rendelkezések; és az értékhatárhoz milyen jogkövetkezmény társul. 
Az értékhatárt a módosított rendelkezés már a felülvizsgálati kérelem perértékéhez kötötte, szemben a korábbi 
rendelkezés bonyolult számítási módjával. 
Az új rendelkezés szabálya csak a vagyonjogi perekre terjedt ki, míg a megelozo rendelkezés kizárólag a 
vitatott perértéket nevesítette, ekként annak alkalmazására elvileg minden pertípusban [a Pp. 340/A. § (2), és 
Pp. 358. § (2) bekezdése értelmében a közigazgatási és munkaügyi perek kivételével] sor kerülhetett. 
Az ismertetett törvényi rendelkezések hatálybalépésére vonatkozó rendelkezések egybevetése alapján tehát: 
- azokban az 1998. január 1. napja után indult vagyonjogi perekben, amelyekben a másodfokú határozat 
2000. január 1. és 2001. december 31. napja között született meg, a (3) bekezdésnek a 2000. január 1-tol 
hatályos módosított szabályait kell alkalmazni. 
- Ha azonban a vagyonjogi perben a jogeros érdemi határozat meghozatalára 2001. december 31. napjáig 
sem került sor, a § korábbi (3) bekezdése nem alkalmazható, és a felülvizsgálatra a 2001. évi CV. törvénnyel 
módosított rendelkezések szerint kerülhet sor. 
- Minden olyan a perben (függetlenül attól, hogy vagyonjogi-e vagy sem), melyben a jogeros határozat 
meghozatalára 1998. január 1. és 1999. december 31. napja között került sor, az 1997. évi LXXII. törvénnyel 
megállapított (3)-(5) bekezdések rendelkezéseit kell alkalmazni. 
BH2003. 338. A választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránti perekben hozott ítélet elso fokon jogerore 
emelkedik, és az ellen - 2002. január 1. napjától kezdodoen - a külön törvény nem teszi lehetové a 
felülvizsgálatot, ezért a felülvizsgálati kérelmet hivatalból el kell utasítani [Pp. 270. §, 271. §, 273. § (1) és 
(5) bek., 2001. évi CV. tv. 9. §, 10. §, 12. §, 21. §, 1994. évi LXXI. tv. 55. §, 57. §]. 
BH2003. 65. A rendkívüli perorvoslatot elbíráló bíróság ellen nincs helye kártérítési igény érvényesítésének 
arra hivatkozással, hogy a bíróság a felülvizsgálati eljárásban jogellenesen, az eljárási szabályok 
megsértésével hozta meg döntését. [1997. évi LXVI. tv. 2. §, 7. §, Pp. 1. §, 229. § (1) bek., 270. § (1) bek., 271. 
§ (1)-(2) bek., 275/A. § (2) bek., Ptk. 339. § (1) bek., 349. § (1) és (3) bek.]. 
BH2002. 100. A felülvizsgálati kérelmet - a Pp. 271. §-ának (3) bekezdésére alapítottan - hivatalból elutasító 
végzéssel szemben kifogásnak nincs helye [Pp. 259/A. § (1) bek., 271. § (3) bek., 22/1995. (III. 3.) AB hat.]. 
BH2001. 330. A felülvizsgálati kérelemben vitatott érték meghatározása. [Pp. 271. § (3) bek.]. 



BH2001. 177. A 2000. január 1-je után jogerosen befejezett ügyekben a felülvizsgálati pertárgyérték 
megállapításánál a kamatokat, költségeket és az illetékfizetésre vonatkozó rendelkezéseket figyelmen kívül kell 
hagyni [Pp. 24. § (1) bek., 25. § (4) bek., 271. § (3) bek.]. 
BH2000. 426. Nincs helye felülvizsgálatnak az elso fokon jogerore emelkedett határozat ellen, kivéve, ha azt 
törvény lehetové teszi. Ha az elso fokon hozott határozatnak csak egyes rendelkezéseit támadták meg 
fellebbezéssel, a határozat jogerore emelkedett egyéb része ellen - eltéro rendelkezés hiányában - nincs helye 
felülvizsgálatnak [Pp. 271. § (1) bek. a) pont]. 
BH2000. 362. A per felfüggesztését elrendelo elsofokú döntést megváltoztató - új eljárás lefolytatását 
elrendelo - jogeros másodfokú határozat ellen felülvizsgálatnak nincs helye, ilyen esetben tehát a 
felülvizsgálati eljárás nem is engedélyezheto [Pp. 152. § (1) bek., 270. § (1)-(2) bek., 271. § (3)-(5) bek.]. 
BH2000. 305. A vagyonjogi ügyben a 2000. január 1. napja után hozott másodfokú ítélet ellen nincs helye 
felülvizsgálatnak, ha a felülvizsgálati kérelemben vitatott érték az ötszázezer forintot nem haladja meg [1999. 
évi CX. tv. 47. §, 163. § (1) bek., 165. § (8) bek., Pp. 271. § (1) bek. e) pont, (3) bek., 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH2000. 251. Nincs helye felülvizsgálatnak az apaság vélelmét megdönto ítélet ellen, ha a vélelem 
megdöntését követoen a gyermeket valamely személy teljes hatályú apai elismeréssel magáénak ismerte el 
[Pp. 271. § (1) bek. d) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH2000. 161. A kis perértéku perben a felülvizsgálati kérelem engedélyezését kéro félnek pontosan meg kell 
határoznia, hogy kérelmét mire alapozza [Pp. 271. § (3)-(4) és (5) bek.]. 
BH2000. 112. A felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmet elutasító végzéssel szemben kifogásnak nincs 
helye [Pp. 259/A. § (1) bek., 271. § (3)-(5) bek.]. 
BH1999. 588. A munkáltató felelossége a munkavállaló munkavégzése során elszenvedett balesetért. A 
felülvizsgálati kérelem engedélyezésének szempontjai [1997. évi LXXXIII. tv. 67. §, Pp. 271. § (3) és (4) bek., 
273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1999. 511. A felülvizsgálati kérelem eloterjesztésének engedélyezése iránti kérelem elutasítása kis 
perértéku ügyben [Pp. 271. § (3)-(5) bek., Ptk. 346. § 1996. évi LV. tv. 75. § (3) bek.]. 
BH1999. 462. Ha az elso fokon hozott határozatnak csak egyes rendelkezéseit támadták meg fellebbezéssel, a 
határozat jogerore emelkedett egyéb része ellen felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 271. § (1) bek. a) pont]. 
BH1999. 373. Felülvizsgálat engedélyezésének megtagadása kis perértéku ügyben [Pp. 271. § (4) bek.]. 
BH1999. 342. A felülvizsgálati kérelem hivatalbóli elutasításának van helye a felülvizsgálat engedélyezése 
iránti kérelem eloterjesztésének elmulasztása miatt [1952. évi III. tv. 271. § (3) bek.]. 
BH1999. 317. A végrehajtási kifogást elkésettség okából elutasító végzés felülvizsgálati kérelemmel nem 
támadható meg [1994. évi LIII. tv. (Vht.) 214. §, 219. §, Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) 
bek. a) pont]. 
BH1999. 316. Az adósnak a becsérték megállapításával kapcsolatos kifogását elutasító végzés felülvizsgálati 
kérelemmel nem támadható meg [1994. évi LIII. tv. (Vht.) 214. §, 219. §, Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) 
pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1999. 315. Végrehajtási záradék törlése iránti kérelmet elutasító végzés felülvizsgálati kérelemmel nem 
támadható meg [1994. évi LIII. tv. (Vht.) 214. §, 219. §, Pp. 270. (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) 
bek. a) pont]. 
BH1999. 168. A felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelem elutasítása kis perértéku ügyben [Pp. 271. § (3)-
(5) bek., Csjt. 69. § (1) bek.]. 
BH1999. 123. A felülvizsgálati eljárásban nincs lehetoség az igény olyan jogcímen való érvényesítésére, 
amelyre sem az elsofokú, sem a másodfokú eljárásban nem hivatkoztak [Pp. 271. § (1) bek.]. 
BH1998. 568. Az ítélet jogerore emelkedik, ha a fellebbezésrol való lemondást a bíróságnak bejelentették; az 
elso fokon így jogerore emelkedett ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 271. § (1) bek. a) pont]. 
BH1998. 205. A közbeszerzési ügyet eldönto közigazgatási határozat tárgyában hozott jogeros bírósági 
döntés ellen felülvizsgálati kérelemnek nincs helye [1995. évi XL. tv. 93. §, Pp. 271. § (1) bek. e) p.]. 
BH1998. 135. A végrehajtási záradék törlésére, illetoleg jogutódlás megállapítására irányuló kérelmet 
elutasító végzést helybenhagyó másodfokú végzés ellen felülvizsgálati kérelemnek nincs helye [Pp. 270. § (2) 
bek., 271. § (1) bek. e) pont, Vht. 214. § (1) bek. és 219. §]. 
BH1998. 32. Nem élhet a felülvizsgálati kérelem jogával az a fél, akivel szemben az elsofokú bíróság ítélete 
jogerore emelkedett [Pp. 228. § (3) bek., 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1997. 350. Az adósok terhére kiszabott pénzbírság mellozésére vonatkozó másodfokú végzés ellen 
felülvizsgálati kérelemnek nincs helye [Vht. 174. § c) pont, 214. §, 219. §, Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. 
e) pont]. 



BH1997. 344. Az illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt illeték megfizetésére kötelezo jogeros végzés ellen 
felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1997. 343. A jogutódlást megállapító jogeros végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 270. § (2) 
bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1997. 131. A fellebbezésben nem érintett megtámadási igényre a felülvizsgálati eljárás során 
eredményesen nem lehet hivatkozni [Pp. 271. § (1) bek. a) pont, Ptk. 201. § (2) bek., 210. § (4) bek.]. 
BH1997. 130. A másodfokú eljárás során visszavont fellebbezési kérelemmel érintett igény tárgyában 
felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 247. § (1) bek. b) pont, 228. § (2) bek., 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) 
bek. a) pont]. 
BH1997. 120. III. Az elsofokú ítéletnek fellebbezéssel nem támadott rendelkezése ellen felülvizsgálati 
kérelemnek nincs helye [Pp. 228. § (3) bek., 271. § (1) bek. a) pont]. 
BH1996. 322. A végrehajtó intézkedését sérelmezo végrehajtási kifogás tárgyában hozott jogeros másodfokú 
végzés ellen nincs helye felülvizsgálati kérelemnek [1994. évi LIII. tv. 214. §, 219. §, Pp. 271. § (1) bek., 270. 
§ (2) bek.]. 
BH1996. 178. II. Ha a másodfokú bíróság a fél fellebbezését elkésettség miatt elutasította, ezt úgy kell 
tekinteni, mintha a fellebbezés jogával nem élt volna [Pp. 271. § (1) bek. b) pont]. 
BH1996. 98. IV. Az elsofokú ítélet azon rendelkezése ellen, amelyet a fél fellebbezéssel nem támadott, 
felülvizsgálati kérelmet sem terjeszthet elo [Pp. 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1996. 42. A fellebbezést elutasító jogeros végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 130. §, 148. §, 
157. §, 237. §, 270. § (2) bek., 271. § (1) bek., a) pont]. 
BH1995. 494. II. Nincs helye felülvizsgálatnak, ha a fél nem élt a fellebbezés jogával, és a másodfokú bíróság 
a másik fél fellebbezése alapján az elsofokú bíróság határozatát helybenhagyta [Pp. 271. § (1) bek. b) pont]. 
BH1995. 491. A gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatban hozott bírósági végzés ellen nincs helye 
felülvizsgálati kérelemnek [Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) p., 1989. évi III. tv. 9. § (2) bek.]. 
BH1995. 433. A megyei bíróság választási ügyben hozott 433 végzése ellen további jogorvoslatnak, így 
felülvizsgálati kérelemnek sincs helye [Pp. 271. § (1) bek. e) pont;1990. évi LXIV. tv. 51. § (3) bek.]. 
BH1995. 188. Választási ügyben hozott végzés ellen a törvény a további jogorvoslatot kizárja, ezért a végzés 
ellen felülvizsgálati kérelem benyújtására nincs lehetoség [1990. évi LXIV. tv. 51. § (2)-(3) bek., Pp. 271. § 
(1) bek. a) p., 273. § (2) bek.]. 
BH1995. 167. A viszontkeresetet érdemi vizsgálat nélkül elutasító jogeros végzés ellen nincs helye 
felülvizsgálati kérelemnek [Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1995. 166. Nincs helye felülvizsgálatnak a fellebbezés hivatalból való elutasítása folytán elsofokon 
jogerore emelkedett egyezséget jóváhagyó végzés ellen [Pp. 3. § (1) bek., 148. § (2) bek., 228. § (2) bek., 237. 
§, 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1995. 165. Részítélet pénzbírságot kiszabó rendelkezése ellen nincs helye felülvizsgálatnak [Pp. 5. § (1)-
(2) és (4) bek., 120. §, 212. § (1) bek., 270. § (1)-(2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1995. 47. A felperes részérol akkor is lehetoség van felülvizsgálati kérelem eloterjesztésére, ha az elsofokú 
bíróság határozata ellen nem élt fellebbezéssel, de a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság határozatát 
akként változtatta meg, hogy az alperesek egyetemleges marasztalását mellozve csak az alperesek egyikét 
kötelezte a felperes által követelt összeg és kamatai megfizetésére [Pp. 270. § (1) bek., 271. § (1) bek.]. 
BH1994. 602. II. Nincs helye felülvizsgálatnak az elsofokon jogerore emelkedett határozottal szemben [Pp. 
271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1994. 421. A végrehajtás módjára vonatkozó jogeros végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye [1979. évi 
18. tvr. 95. §, Pp. 270. § (2) bek., 271. § 1. bek. e) pont]. 
BH1994. 420. Végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott jogeros végzés ellen nincs helye felülvizsgálatnak 
[1979. évi 18. tvr. 39. §, Pp. 270 § (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont]. 
BH1994. 419. Pénzbírságot kiszabó, valamint szakértoi díj megállapítására vonatkozó jogeros végzés ellen 
felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 5. § (2)-(3) bek., 185. § (1) bek., 187. § (2) bek., 270. § (2) bek., 271. § (1) 
bek. e) pont]. 
BH1994. 377. Pénzbírság kiszabása a jogi képviselovel szemben, mert a felülvizsgálati kérelmet nem az arra 
jogosult képviseletében és olyan határozat ellen nyújtotta be, ami ellen felülvizsgálati kérelemnek nincs helye 
[Pp. 120. §, 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) és b) pont, (3) bek.]. 
BH1994. 273. Nincs helye felülvizsgálatnak abban az esetben, ha az elsofokú bíróság ítélete ellen 
eloterjesztett fellebbezést a másodfokú bíróság elutasította [Pp. 270. § (1) és (2) bek., 271. § (1) bek.]. 
BH1994. 270. II. Ha a felülvizsgálati kérelem eloterjeszthetosége határidotol függ, a perbeli meghatalmazott 
jogi képviselo részére történt kézbesítés idopontját kell a határido kezdo idopontjaként tekinteni. Az ehhez 



képest elkésett felülvizsgálati kérelmet a Legfelsobb Bíróság mint felülvizsgálati bíróság hivatalból elutasítja 
[Pp. 271. § (1) bek. c) pont, 273. § (2) bek. a) pont, 1992. évi LXVIII. tv. 28. § (1)-(2) bek.]. 
BH1994. 258. A tárgyalás felfüggesztésének elrendelésérol szóló végzés felülvizsgálati kérelemmel nem 
támadható [Pp. 155. § (3) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1994. 257. Nincs helye felülvizsgálatnak az elsofokon jogerore emelkedett ítélet, az igazolási kérelmet és a 
fellebbezést elutasító jogeros végzés ellen [Pp. 109. § (2) bek., 130. §, 148. §, 157. §, 237. §, 270. § (1) és (2) 
bek., 271. § (1) bek. a) pont]. 
BH1994. 223. Nincs helye felülvizsgálatnak a megyei (fovárosi) bíróság azon határozata ellen, amely a 
területi választási bizottság döntése elleni jogorvoslatot bírálta el [Pp. 271. § (1) bek. e) p.; 1990. évi LXIV. 
tv. 51. § (3) bek.]. 
BH1994. 197. Meghatározott cselekmény elvégzésére kötelezo ítélet nem teljesítése miatt elrendelt 
végrehajtás módjáról és az ezzel kapcsolatos költségek viselésérol rendelkezo jogeros végzés felülvizsgálati 
kérelemmel nem támadható [Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont, 1979. évi 18. 
tvr. 95. §). 
BH1994. 194. A keresettol való elálláshoz kapcsolódó, az illeték viselésérol rendelkezo jogeros határozat 
felülvizsgálati kérelemmel nem támadható [Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont]. 
BH1994. 87. Ellentmondást és igazolási kérelmet elutasító jogeros végzés ellen a felülvizsgálat kizárt [Pp. 
270. § (1)-(2) bek., 271. § (1) bek. e) pont]. 
BH1994. 39. II. Ha az elsofokú bíróság a jogi képviselo munkadíjáról nem rendelkezik, a fél azonban ezt 
fellebbezéssel nem támadja, utóbb - felülvizsgálati eljárás keretében - ez a mulasztás nem orvosolható [Pp. 
271. § (1) bek. a) pont, 12/1991. (IX. 29) IM r. 1. § (1) bek. b) pont, 1. § (2) bek.]. 
BH1994. 38. Kizárt a felülvizsgálat az elsofokú ítéletnek az elsofokon jogerore emelkedett rendelkezése ellen 
[Pp. 228. § (3) bek., 271. § a) pont]. 
BH1993. 759. I. Az 1992. november 30. napja elott kézbesített jogeros bírósági határozattal szemben nincs 
helye felülvizsgálati kérelem eloterjesztésének. [Pp. 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek., a) pont, 1992. évi 
LXVIII. tv. 28. § (1)-(2) bek.]. 
BH1993. 747. Elsofokon jogerore emelkedett ítélet ellen nincs helye felülvizsgálatnak [Pp. 271. § (1) bek. a) 
pont, 273. § (2) bek. a) pont, 1952. évi LXVIII. tv. 28. § (1)-(2) bek.]. 
BH1993. 746. A költségmentesség tárgyában hozott jogeros végzés felülvizsgálati kérelemmel nem támadható 
[Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1993. 510. A végrehajtási eljárás során hozott, a becsérték megállapításával és az ingó értékesítésével 
kapcsolatos jogeros végzés nem tekintheto olyan, a végrehajtási ügy érdemében hozott határozatnak, amely a 
felülvizsgálati kérelemmel támadható jogeros végzések közé sorolható [Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) 
pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1993. 504. Fellebbezéssel nem támadott egyezséget jóváhagyó jogeros végzés ellen nincs helye 
felülvizsgálatnak [Pp. 148. §, 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 

272. § (1) A felülvizsgálati kérelmet az elso fokú határozatot hozó bíróságnál a határozat közlésétol számított 
hatvan napon belül kell benyújtani kettovel több példányban, mint ahány fél a perben érdekelve van. A 
felülvizsgálati kérelem benyújtására eloírt határido elmulasztása esetén az elmulasztott határido utolsó napjától 
számított harminc nap elteltével igazolásnak akkor sincs helye, ha a mulasztás csak késobb jutott a fél tudomására, 
vagy az akadály csak késobb szunt meg. 

a) A felülvizsgálati kérelmet az elso fokú határozatot hozó bíróságnál kell eloterjeszteni. 
Ha a fél nem így jár el és azt közvetlenül a Legfelsobb Bíróságnak címzi, úgy beadványát e bíróság nevére 
visszaküldi. Megeshet, hogy a visszaadott felülvizsgálati kérelem szabályos eloterjesztésére 60 napon túl kerül 
sor. A Legfelsobb Bíróság álláspontja szerint az ilyenkor benyújtott igazolási kérelem esetében, nem alapozza 
meg a felülvizsgálati kérelem eloterjesztésére eloírt 60 napos határido elmulasztásának vétlenségét az, ha a 
késedelem annak következménye, hogy a jogi képviselovel eljáró fél, a kérelmet nem az elso fokú határozatot 
hozó bíróságnál nyújtotta be (BH1997. 437.). 
Amennyiben az igazolásra nyitva álló határidot is elkésve kerül sor a felülvizsgálat törvényben megkívánt 
helyen való eloterjesztésére, úgy azt a Legfelsobb Bíróság a Pp. 275/B. §-a alapján - a Pp. 237. §-ának 
megfelelo alkalmazásával - érdemi vizsgálat nélkül, hivatalból utasítja el. 
b) A felülvizsgálati kérelem benyújtására nyitva álló határido kezdo napja a Pp. 103. §-ának (2) bekezdése 
szerint, a sérelmezett jogeros határozat közlésének [Pp. 219. § (1), (3)] napjához igazodik. 
c) A felülvizsgálati kérelem benyújtására nyitva álló határido elmulasztása miatt eloterjesztett igazolási 
kérelemrol, a Pp. 275/B. §-ából következoen, a Pp. 109. §-ának (1) bekezdése értelmében a Legfelsobb 
Bíróság dönt, a mulasztás igazolására vonatkozó általános szabályok alkalmazásával. 



Szemben azonban az általános rendelkezésekkel, a felülvizsgálati határidot érinto igazolási kérelem objektív 
határideje 30 nap. 

(2) A felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni azt a határozatot, amely ellen a felülvizsgálati kérelem irányul, 
továbbá elo kell adni, hogy a fél a határozat megváltoztatását mennyiben és milyen okból kívánja. A felülvizsgálati 
kérelemben meg kell jelölni azokat a tényeket is, amelyek a 270. §-ban meghatározott feltételek fennállását 
megalapozzák. A felülvizsgálati kérelmet nem lehet megváltoztatni. A kérelem mindaddig visszavonható, amíg a 
Legfelsobb Bíróság tanácsa a határozatát nem hozta meg. 

A § rendelkezései a felülvizsgálati kérelemre vonatkozó általános tartalmi követelményeket, illetve az 
eloterjeszto fél rendelkezési jogával kapcsolatos szabályokat tartalmazzák. 
A felülvizsgálati kérelemben 
- a Pp. 93. §-ának eloírásait megfeleloen betartva - fel kell tüntetni a támadott határozatot hozó bíróságok 
megjelölését, 
- határozott kérelmet kell eloterjeszteni a tekintetben, hogy a jogeros döntés megváltoztatására milyen 
tartalommal kerüljön sor, 
- és meg kell adni annak az egyértelmu indokát is, amibol kitunik, hogy a Pp. 270. § (1)-(2) bekezdésében 
megjelölt törvényi elofeltételek valamelyike fennáll. 
A törvény tiltja, hogy az eloterjeszto fél utóbb a felülvizsgálati kérelemben foglaltakat megváltoztassa. E 
tilalom nem zárja ki azt, hogy ha a fél a kérelmében a felülvizsgálatnak a Pp. 270. §-ában nevesített több 
okára is hivatkozott, utóbb olyan nyilatkozatot tegyen, hogy azok közül valamelyik tekintetében a hivatkozását 
visszavonja. A felülvizsgálati kérelemben nem említett jogszabálysértésre és indokra azonban a kérelem 
eloterjesztoje utóbb nem hivatkozhat (BH1997. 196.). 
A felülvizsgálati kérelmét a fél addig vonhatja vissza, amíg a Legfelsobb Bíróság tanácsa a határozatát meg 
nem hozta. Visszavonás esetére a Pp. 275/B. §-a szerint a Pp. 241. §-ának (1)-(2) bekezdésben írtakat kell 
irányadónak tekinteni. Ezért a felülvizsgálati kérelem visszavonása azzal a joghatással jár, hogy azt újból 
eloterjeszteni nem lehet, és a Legfelsobb Bíróságnak ez okból az ügyet az elso fokú bíróságnak kell 
visszaküldenie. 
A kérelem megváltoztatására és visszavonására vonatkozó - lényegében a fenti szabályokkal azonos tartalmú 
- rendelkezéseket 2002. január 1. napja elott a Pp. 273. §-ának (5) bekezdése nevesítette. 
Az illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. törvény 50. §-ából kitunoen a felülvizsgálati (csatlakozó felülvizsgálati) 
kérelem illetékköteles beadvány. Azon tehát, illetékfeljegyzési jog, illetékmentesség vagy költségmentesség 
hiányában az eloterjeszto az illetéktörvény 39-41. §-ai szerint meghatározott illetékalap után 6% de legalább 
8000 Ft és legfeljebb 2 000 000 Ft, végzés elleni felülvizsgálat vagy csatlakozó felülvizsgálati kérelem 
esetében pedig, az ítélet esetében számított illeték összegének felét kitevo, de legalább 5000 Ft és legfeljebb 1 
000 000 Ft illeték lerovására köteles, a jelenleg hatályos szabályozás értelmében. 

(3) A felülvizsgálati kérelemhez - ha arra korábban nem került sor - csatolni kell a jogi képviselo meghatalmazását 
is. Ügyvédjelölt (jogi eloadó) a Legfelsobb Bíróság elott nem járhat el. 

A felülvizsgálati eljárásban a Pp. 73/A. §-ának a) pontjából következoen a felülvizsgálati kérelmet eloterjeszto 
fél számára a jogi képviselet kötelezo. Jogi képviseloként, a képviseleti jog keletkezésének módjától 
függetlenül (megbízás, munkaviszony, bírósági határozat stb.) a kialakult gyakorlat szerint csak ügyvéd vagy 
jogtanácsos járhat el. A polgári perrendtartás módosításáról szóló, és 1998. január 1. napjától hatályos 
1997. évi LXXII. törvény 13. §-a, a Pp. 73/C. §-ának beiktatásával - a jogi képviseloként elismertek körét 
bovítve - pontosan rögzíti, hogy a polgári eljárásban kit kell jogi képviselonek tekinteni. E rendelkezések 
azonban, csak a módosító törvény hatálybalépését követoen indult ügyekben alkalmazhatók. 
- A fentiekbol következoen - és a törvényhez fuzött miniszteri indokolással is alátámasztottan - maga a 
felülvizsgálati kérelem is, csak a perrendtartásban elvárt képviselet mellett terjesztheto elo. 
- A jogi képviseletnek az eljárás teljes tartama alatt fenn kell állnia. 
- A felülvizsgálati eljárásban jogi képviselot az ügyvéd foglalkozású fél is köteles igénybe venni (BH1995. 
129.). A polgári perrendtartás módosításáról szóló 1997. évi LXXII. törvény 13. §-a, a Pp. 73/C. §-ának (3) 
bekezdését megfogalmazva, a Legfelsobb Bíróság ezen álláspontjával ellentétesen úgy rendelkezik, hogy 
kötelezo jogi képviselet esetében - amennyiben a törvény kivételt nem tesz - a jogi szakvizsgával rendelkezo 
személy saját ügyében, jogi képviselo nélkül is eljárhat. E módosított jogszabályt azonban csak az 1998. 
január 1. napját követoen indult ügyekben kell alkalmazni. 
Ha a felülvizsgálattal élo nem így jár el, illetve ha az eljárás során a jogi képviselojének megbízása - 
bármilyen ok folytán - megszunik és a fél - felhívás ellenére - a törvényben megkívánt képviseletrol nem 
gondoskodik, a felülvizsgálati kérelmet a Legfelsobb Bíróság hivatalból el fogja utasítani (BH1995. 728.). 



A Pp. 70. §-ának (2) bekezdésébol következoen a felülvizsgálati kérelemhez akkor kell a jogi képviseletrol 
szóló meghatalmazást csatolni, ha az korábban - tehát az elso, illetve másodfokú eljárás során - nem történt 
meg vagy idoközben megszunt. 
Amennyiben az ügy tárgyi költségmentes vagy a felülvizsgálattal élni kívánó jogosult személyes 
költségmentességben részesült, és javára pártfogó ügyvédet nem rendelt a bíróság, úgy a pártfogó ügyvéd 
kirendelése iránti igény, a felülvizsgálati kérelemben is eloterjesztheto. Ilyen kérelem hiányában - 
költségmentesség esetén - a Legfelsobb Bíróság a személyesen benyújtott felülvizsgálati kérelmet a jogi 
képviselet tekintetében megmutatkozó hiány pótlása végett azzal a tájékoztatással adja vissza a félnek, hogy 
pártfogó ügyvéd kirendelését kérheti. Ha a jogszabályban megkívánt feltételek fennállnak, a személyes 
költségmentesség engedélyezését és a pártfogó ügyvéd kirendelését a felülvizsgálati kérelem eloterjesztése és 
a képviselet ellátása érdekében, a Legfelsobb Bíróságtól is igényelni lehet. 

(4) Ha a felülvizsgálati kérelem benyújtására nyitva álló határido valamennyi féllel szemben lejárt, illetve, ha a 
felülvizsgálati kérelmet valamennyi fél benyújtotta, az elso fokú határozatot hozó bíróság azt a per irataival együtt 
haladéktalanul felterjeszti a Legfelsobb Bírósághoz, a jogeros határozatot hozó bíróságot pedig a felülvizsgálati 
kérelem másolatának megküldésével értesíti az eljárás megindításáról. Ha a végrehajtás elrendelése már megtörtént, 
a felülvizsgálati kérelmet beérkezését követoen haladéktalanul fel kell terjeszteni. 

Felülvizsgálati kérelem eloterjesztése esetén - a fenti jogszabályhely értelmében - az elsofokú bíróság csak a 
per iratainak a perrendtartásban megkívánt módon való felterjesztésére és a felülvizsgálatról szóló beadvány 
másolatának megküldésével a másodfokú bíróság értesítésére jogosult és köteles. Nincs lehetosége arra, hogy 
az elkésve benyújtott vagy kizárt ilyen kérelmet elutasítsa, vagy a hiányos felülvizsgálati kérelmet 
hiánypótlásra adja vissza. Ez a jogosultság ugyanis eltéro jogszabályi rendelkezés hiányában - a Pp. 237. §-
ából kitunoen - csak a fellebbezés kapcsán illeti meg. A hiánypótlás tekintetében egyedüli kivétel az az eset, 
amikor a felülvizsgálati kérelem hiánya miatt, az értesítési kötelezettségének nem tud eleget tenni, tehát ha a 
fél a kérelmet csak egy példányban terjesztette elo. A hiánypótlásra megállapított határido eredménytelen 
eltelte esetén azonban ilyenkor sem kerülhet sor a kérelem elutasítására, hiszen az - a már kifejtettek és a Pp. 
95. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel egyaránt - kizárt. 
BH2002. 490. II. A felülvizsgálat rendkívüli perorvoslati jellegébol következoen a Legfelsobb Bíróság csak a 
felülvizsgálati és csatlakozó felülvizsgálati kérelem keretei között, továbbá az ott megjelölt jogszabályok 
körében vizsgálhatja a jogeros ítélet jogszabálysérto voltát [Pp. 270. § (1) bek., 272. § (2) bek., 275. § (2) 
bek.]. 
BH2001. 381. A felülvizsgálati kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlásra felhívó végzésben foglaltak 
nem megfelelo teljesítése miatt alkalmatlan az érdemi elbírálásra [Pp. 272. § (2) bek., 270. § (3) bek., 237. §, 
275/B. §]. 
BH2001. 281. A felülvizsgálati kérelemnek nem a törvényben megjelölt bíróságnál történt benyújtása miatti 
elkésettsége igazolási kérelemmel való orvosolhatósága [Pp. 106. § (1) bek., 109. § (3) bek., 272. § (1) bek.]. 
BH2001. 46. A felülvizsgálati kérelemben pontosan meg kell jelölni azt a jogszabályt, illetve annak 
rendelkezését, amelyet a jogeros ítélet sért [Pp. 95. §, 270. § (1) bek., 272. § (2) bek., 275/B. §]. 
BH2000. 207. A nem vagyoni kárpótlásra való igény feltételeinek fennállását az igényt érvényesítonek kell 
bizonyítania [Pp. 164. § (1) bek., 272. § (2) bek., Ptk. 354. § (1) bek.]. 
BH2000. 133. A felülvizsgálati eljárásban nemcsak a kérelem eloterjesztésekor, hanem az eljárás egész 
tartama alatt kötelezo a jogi képviselet [Pp. 272. § (3) bek.]. 
BH1999. 390. I. Ha a felülvizsgálatot kérelmezo a jogeros ítélet hatályon kívül helyezését a tényállás 
okszerutlen megállapítása miatt kéri, nem elégséges általánosságban erre utalni, konkrétan meg kell jelölni, 
hogy a bíróság milyen bizonyítékból vont le okszerutlen következtetést, illetoleg milyen bizonyítási 
hiányosságok miatt nem tekintheto az ítélet megalapozottnak. Ennek hiányában a kérelem nem alkalmas arra, 
hogy a Legfelsobb Bíróság a jogeros ítéletet ebbol a szempontból felülbírálja [Pp. 272. § (2) bek.]. 
BH1998. 558. II. A Legfelsobb Bíróság mellozi a felülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálatát, ha az - a jogi 
álláspont kifejtése nélkül - csak a fellebbezésre utal [Pp. 272. § (2) bek.]. 
BH1997. 345. A felülvizsgálati kérelem eloterjesztésére biztosított határido számítása és az igazolási 
lehetoség [Pp. 272. § (1) bek., 103. § (2) bek., 105. § (2) és (4) bek.]. 
BH1997. 179. II. Az utóbb hozott jogeros ítélet ellen eloterjesztett felülvizsgálati kérelemben a korábbi 
jogeros közbenso ítélet felülvizsgálatát nem lehet kérni [Pp. 272. § (1) bek.]. 
BH1996. 437. Nem alapozza meg a felülvizsgálati kérelem eloterjesztésére eloírt hatvannapos határido 
elmulasztásának vétlenségét az, ha a késedelem annak a következménye, hogy a jogi képviselovel eljáró fél a 
kérelmet nem az elsofokú határozatot hozó bíróságnál nyújtotta be [Pp. 106. § (1) bek., 272. § (1) és (3) bek.]. 



BH1996. 88. II. A végrehajtás alapjául szolgáló ítélet jogszerusége a végrehajtás megszüntetése iránti perben 
nem vizsgálható [Pp. 272. §. 273. § (2) bek.]. 
BH1995. 728. Ha az eljárás során valamelyik fél jogi képviselojének megbízása - bármilyen ok folytán - 
megszunik és a fél - felhívás ellenére - jogi képviseletérol nem gondoskodik, a felülvizsgálati kérelmet el kell 
utasítani [Pp. 272. § (3) bek., 273. § (2) bek. c) pont]. 
BH1995. 226. II. A felülvizsgálati eljárásban nincs helye felülmérlegelésnek [Pp. 206. § (1) bek., 270. § (1) 
bek., 272. § (2) bek., 1961. évi VII. tv. 35. § (3) bek.]. 
BH1995. 129. A felülvizsgálati eljárásban jogi képviselot az ügyvéd foglalkozású fél is köteles igénybe venni 
[Pp. 272. § (3) bek.]. 
BH1994. 389. A Legfelsobb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet hivatalból akkor is elutasítja, ha a kérelmet 
eloterjeszto a hiánypótlásra való felhívás ellenére nem jelöli meg azt a jogszabályt, illetoleg rendelkezést, 
amelynek alapján a bíróság jogeros határozatát jogszabálysértonek tartja [Pp. 95 § (1) bek., 270. § (1) bek., 
272. § (2) bek.]. 
BH1994. 376. A felülvizsgálati eljárásban a jogi képviseletre adott meghatalmazásnak az eljárás egész 
tartamára kell szólnia [Pp. 69. § (1)-(2) bek., 272. § (3) bek., 273. § (2) bek. c) pont]. 
BH1994. 325. A felülvizsgálati kérelemnek az elsofokú határozatot hozó bíróságnál való benyújtására nyitva 
álló határido elmulasztása miatt eloterjesztett igazolási kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 106. § (1) 
bek., 272. § (1) és (3) bek., 237. §, 275/B. §). 
BH1993. 774. A módosított Polgári perrendtartás szerint a felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni, hogy a 
fél a határozat megváltoztatását mennyiben és milyen okból kívánja. Az eljárásra vonatkozó jogszabály tehát 
megköveteli a felülvizsgálati kérelemben annak az eloadását, hogy a fél a sérelmesnek tartott határozat 
helyett milyen tartalmú határozat hozatalát tartja a jogszabályoknak megfelelonek [1992. évi LXVIII. tv.-vel 
módosított Pp. 272. § (2) bek.]. 
BH1993. 589. A felülvizsgálati kérelem kizárólag abban az esetben terjesztheto elo a Legfelsobb Bírósághoz, 
ha a sérelmezett jogeros másodfokú ítélet kézbesítése a Polgári perrendtartás módosításáról és 
kiegészítésérol szóló törvény kihirdetése és hatálybalépése között eltelt idoszakban vagy azt követoen történt, 
és a kérelem megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek [1992. évi LXVIII. tv. 28. § (1) és (2) bek., 
Pp. 272. § (3) bek., 273. § (2) bek. a) pont]. 

273. § (1) A felülvizsgálati kérelmet a Legfelsobb Bíróság hivatásos bírája, mint egyesbíró elozetesen 
megvizsgálja abból a szempontból, hogy a kérelem megfelel-e a 270. §-ban meghatározott feltételeknek, illetve az 
egyéb törvényes követelményeknek. Ha a felülvizsgálati kérelem eloterjesztésére eloírt jogszabályi feltételek nem 
állnak fenn, a bíró a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. 

(2) Az eljáró bíró elutasítja a felülvizsgálati kérelmet akkor is, ha a kérelem eloterjesztoje 
a) a megadott lakóhelyérol (székhelyérol) nem idézheto, illetve onnan ismeretlen helyre költözött, vagy 
b) a jogi képviseletérol felhívás ellenére nem gondoskodik és pártfogó ügyvéd kirendelését sem kéri, illetve 

kérheti. 
(3) A felülvizsgálati kérelem benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, de az eljáró bíró a 

felülvizsgálati kérelem elozetes megvizsgálásának befejezésekor - ha nem kerül sor a kérelem elutasítására - a 
határozat végrehajtását a fél kérelmére felfüggesztheti, illetve a felülvizsgálati kérelem benyújtásának tényérol - ha a 
fél a felülvizsgálati kérelemben ezt kérte és annak jogszabályi feltételei fennállanak - értesíti a földhivatalt. 

(4) A felülvizsgálati kérelem elozetes megvizsgálásának eredményérol az eljáró bíró a felülvizsgálati kérelemnek a 
Legfelsobb Bírósághoz való érkezését követo hatvan napon belül határoz, kivéve, ha az ügyben hiánypótlásra volt 
szükség. Ebben az esetben a határido a hiánypótlásra engedélyezheto határidovel, de legfeljebb tizenöt nappal 
meghosszabbodik. 

(5) Az eljáró bíró határozatai ellen jogorvoslatnak nincs helye. Az eljáró bíró a felülvizsgálati kérelem 
megvizsgálásáról - elutasítása esetében indokolással ellátott - végzéssel dönt. 

(6) Ha az eljáró bíró a felülvizsgálati eljárás lefolytatását elrendeli, errol a kérelem eloterjesztojét értesíti. A 274. § 
(1)-(3) bekezdések rendelkezései folytán szükségessé váló intézkedéseket az elozetes vizsgálatot lefolytató bíró teszi 
meg. 

(7) Ha az eljáró bíró a felülvizsgálati eljárás lefolytatását elrendeli, a Legfelsobb Bíróság a Legfelsobb Bíróság 
határozatainak hivatalos gyujteményében, illetve a világhálón közzéteszi az ügy tárgyát, a felülvizsgálati kérelemben 
felvetett jogkérdés lényegét és az eloterjeszto képviseletében eljáró jogi képviselo nevét, valamint irodájának 
székhelyét. 

(8) A felülvizsgálati eljárás lefolytatása során a Legfelsobb Bíróság tanácsban jár el. A Legfelsobb Bíróság a 
felülvizsgálati eljárás lefolytatását elrendelo végzés meghozatalától számított hat hónapon belül az ügy érdemében 



határozattal dönt. Ha a Legfelsobb Bíróság a 275. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el, az eljárás 
felfüggesztésének idotartama a határido számítása során nem veheto figyelembe. 

A jelen § 2002. január 1-jétol hatályos rendelkezése is tartalmaz - a megelozo szabályozástól eltéro - új 
elemeket. Ezeket a szabályokat nem csak a 2002. január 1. napja után indult, de azokban a folyamatban lévo 
ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a hatálybalépésig még a jogeros határozat nem született meg. 
A § megelozoen hatályos (2) bekezdésének rendelkezésébol - figyelemmel a Pp. 275/B. § utaló szabálya 
szerint irányadó Pp. 240. § (1) bekezdésében foglaltakra - kitunoen a felülvizsgálati kérelem alaki 
feltételeinek vizsgálata a tanács elnöke, annak tartalmi megvizsgálása pedig a Legfelsobb Bíróság tanácsának 
döntési jogkörébe tartozott. A bírói tanács tehermentesítését is szolgálja a módosító törvény azon 
rendelkezése, amelynek alapján a tanács csak olyan ügyben ül össze, amelyben a megelozoen lefolytatott 
elozetes vizsgálat azzal az eredménnyel zárult, hogy a felülvizsgálati ok fennáll. 
Az új rendelkezés alapján a felülvizsgálati kérelem elbírálása minden esetben elokészíto eljárással indul meg, 
amelyre a törvény egyesbírói eljárást rendel. Az egyesbíró nem külön erre a feladatra kijelölt bíró, hanem 
akár az ügy elbírálására illetékes legfelsobb bírósági tanács bírája is lehet, aki késobb az ügy eloadó bírójává 
is válhat. 
Az elokészíto eljárás nem csak a formai feltételek meglétének vizsgálatára és az esetleges hibák 
kiküszöbölésére, de a felülvizsgálati kérelem tartalmi hivatkozásának, azaz a Pp. 270. § (2) bekezdésében 
foglaltak valóságának vizsgálatát is magába foglalja (például, hogy valóban van-e, és olyan tartalmú 
jogegységi határozat, amellyel szembenállásra a kérelmezo hivatkozik). 
Az egyesbíró folytatja le szükség esetén a hiánypótlási eljárást, és hatáskörébe tartozik a döntés az 
eloterjesztett igazolási kérelem tárgyában, de arról is, ha a kérelmet bármely okból hivatalból el kell 
utasítani. 
A kérelem hivatalból elutasítását eredményezo okokat a törvény az (1) és a (2) bekezdésben rögzíti. Az (1) 
bekezdés értelmében erre vezet, ha a kérelem az eloterjesztésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek nem felel 
meg (például a hiánypótlási kötelezettség elmulasztása, elkésett eloterjesztés, a törvény által kizárt 
felülvizsgálati kérelem benyújtása, a törvényben megkívánt tartalmi hivatkozás hiánya vagy téves volta stb.). 
A (2) bekezdés az elutasítás további két esetét nevesíti - tartalmában a megelozoen hatályos rendelkezésekkel 
azonosan - amikor kimondja, hogy a kérelem elutasítását vonja maga után, ha 
- a kérelmezo a megjelölt címrol nem idézheto, vagy onnan ismeretlen helyre költözött. Ez okból azonban a 
kérelem csak azokban az ügyekben utasítható el, amelyekben 2000. január 1. napja elott még a jogeros 
határozat nem született meg [1999. évi CX. törvény 48. § és 165. § (8)] 
- felhívás ellenére nem gondoskodott a Pp. 73/A. § a) pontja szerinti kötelezo jogi képviseletrol. Itt is 
kiemeljük, hogy a jogi képviseletre adott meghatalmazásnak az eljárás egész tartamára kell szólnia, azaz a 
korlátozott meghatalmazás (pl. a kérelem eloterjesztésére adott) nem fogadható el (BH2000. 133., BH1994. 
376.). 
Személyes vagy tárgyi költségmentesség esetén a kérelem hivatalbóli elutasítását eredményezi, ha a fél 
felhívás ellenére nem kéri pártfogó ügyvéd kirendelését. Ha pedig a fél a felhívás után a jogi képviseletérol 
nem gondoskodik, hanem ehelyett pártfogó ügyvéd kirendelését úgy kéri, hogy a költségmentesség nem áll 
fenn, a kérelmet ugyancsak hivatalból el kell utasítani. 
Nem tartja fenn a hatályos törvény a Pp. 252. § (3) bekezdésnek azt a korábbi rendelkezését, amely az 
eloterjeszto jogi képviselovel szemben pénzbírság kiszabására adott lehetoséget abban az esetben, ha az 
elutasításra azért került sor, mert a kérelem törvény által kizárt volt, vagy azt arra nem jogosult terjesztette 
elo. A rendelkezés azonban továbbra is alkalmazandó azokban az ügyekben, amelyekben a határozat 2002. 
január 1. napja elott került meghozatalra. 
Ha az elozetes eljárás eredményeként a bíró azt állapítja meg, hogy a felülvizsgálati kérelemnek - mind alaki, 
mind tartalmi szempontból - helye van, elrendeli a felülvizsgálati eljárás lefolytatását. 
A felülvizsgálati eljárás lefolytatásának elrendelésével egyidejuleg a bíró 
- arról értesíti a kérelem eloterjesztojét, és 
- annak közzétételérol is gondoskodik, a (7) bekezdés új szabályai szerint. 
A közzététel új szabályával a jogalkotó azt kívánta biztosítani, hogy a közvélemény kapjon elozetes 
tájékoztatást arról, hogy milyen fontos elvi kérdésekkel fog a közeljövoben foglalkozni a Legfelsobb Bíróság. 
A közzétételre két helyen kerül sor: egyrészt a Legfelsobb Bíróság határozatainak hivatalos gyujteményében, 
másrészt pedig a világhálón. Fontos itt kiemelni, hogy a hivatalos gyujtemény nem azonos a "Bírósági 
Határozatok" címet viselo folyóirattal, hanem az a Legfelsobb Bíróság hivatalos lapja, amely jelenleg évente 
két alkalommal jelenik meg. Részben ez a tény, részben pedig a mielobbi és szélesköru tájékoztatás igénye 
indokolta, hogy a törvény emellett a világhálón történo közzétételt is eloírja. 



A közzététel az ügy tárgyának megjelölésével, a felülvizsgálati kérelemben felvetett jogkérdés lényegének 
ismertetésével, valamint az eloterjeszto jogi képviselojének adatai (neve, irodájának székhelye) közlésével 
történik. 
Mind a kérelem hivatalbóli elutasításáról, mind a felülvizsgálati eljárás lefolytatásának elrendelésérol a bíró 
fellebbezéssel nem támadható végzéssel dönt. A Pp. 222. § (1) bekezdésének általános szabálya szerint külön 
megindokolni csak olyan végzést kell, amely ellen fellebbezésnek van helye. Ez alól szabályoz kivételt az (5) 
bekezdés rendelkezése akkor, amikor kimondja: a kérelmet elutasító végzést a bíró indokolni köteles. 
A felülvizsgálati kérelemnek, mint rendkívüli jogorvoslatnak a jogeros határozat végrehajtására nincs 
halasztó hatálya, de a felülvizsgálati kérelemben a végrehajtás felfüggesztése iránt kérelem eloterjesztheto. E 
kérelem tárgyában az elokészíto eljárás keretében - végzéssel - dönt a bíró. A (3) bekezdésbol kitunoen a 
kérelemnek helyt adó tartalommal csak az elozetes megvizsgálás befejezésekor, és abban az esetben hozható 
végzés, ha az elozetes eljárás nem a felülvizsgálati kérelem elutasításával fejezodik be. Nincs tehát eljárásjogi 
lehetoség arra, hogy a bíró a végrehajtást a kérelem alaki és tartalmi megvizsgálását megelozoen hozott 
végzéssel függessze fel, mint ahogy arra sem, hogy erre irányuló kérelem nélkül döntsön ebben a kérdésben. 
Annak azonban nincs akadálya, hogy a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem elutasításáról a bíró az 
elokészíto eljárás befejezése elott határozzon. 
A felülvizsgálati kérelemben a fél kérheti, hogy a Legfelsobb Bíróság értesítse a földhivatalt a felülvizsgálati 
kérelem benyújtásáról. Azt, hogy mikor van helye a kérelem teljesítésének, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI. törvény 17. § (1) bekezdésének f) pontja határozza meg. Ennek értelmében az ingatlan-
nyilvántartásba feljegyezheto a bejegyzés alapjául szolgáló, vagy azzal kapcsolatos bírósági határozat ellen 
benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem. E feltétel hiányában a kérelmet el kell utasítani. 
Kérdés lehet, hogy a kérelemnek helyt adó végzésre is irányadó-e a végrehajtás felfüggesztésérol rendelkezo 
végzés meghozatalának idopontját korlátozó törvényi rendelkezés. A törvény mondattani szerkezetét tekintve 
erre lehetne igennel is válaszolni. Ha azonban a feljegyzéshez fuzodo jogkövetkezményeket is vizsgáljuk, 
egyértelmuvé válik, hogy a korlátozás erre az esetre nem vonatkozik. Az Inytv. 61. §-a ugyanis kimondja, hogy 
a felülvizsgálati kérelem folytán hozott legfelsobb bírósági határozat hatálya a feleken kívül azokra is 
kiterjed, akik a felülvizsgálati kérelem benyújtása tényének bejegyzését követoen szereztek jogot. Ha a bíróság 
csak akkor értesíthetné a földhivatalt, amikor az elozetes megvizsgálást a felülvizsgálati eljárás 
lefolytatásának elrendelésével fejezte be, a kérelem benyújtása és a tény földhivatali bejegyzése között eltelt 
idoszakban jogszerzovel szemben a fél a jogaira a felülvizsgálati kérelmével azonos tartalmú határozat 
meghozatala esetén sem hivatkozhatna. 
A végrehajtás felfüggesztését, vagy a földhivatal értesítését a fél a felülvizsgálati eljárást elrendelo 
határozatot követoen is kérheti. Ilyenkor a kérelemrol a Legfelsobb Bíróság tanácsa határoz [Pp. 274. § (7)]. 
A felülvizsgálati eljárás lefolytatásának elrendelése esetén a (6) bekezdés utaló szabálya folytán az elozetes 
vizsgálatot lefolytató bíró hatáskörébe tartoznak egyes, az érdemi elbírálást megelozo intézkedések is. Így 
például a felülvizsgálati kérelem tárgyaláson kívüli elbírálása esetén a Pp. 256/A. § (2) bekezdésének 
megfeleloen jár el, csatlakozó felülvizsgálati kérelem eloterjesztése esetén vizsgálja, hogy arra a törvényi 
elofeltételek betartása mellett került-e sor, szükség esetén lefolytatja e körben a hiánypótlási eljárást, a 
csatlakozó felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasíthatja, vagy az elkésetten eloterjesztett tárgyalás tartása 
iránti kérelem elutasítása tárgyában is dönthet. 
A törvény mind az elozetes bírói vizsgálatra, mind pedig az ügy érdemi elbírálására törvényi határidot állapít 
meg. 
- Az elozetes eljárás határideje a felülvizsgálati kérelemnek a Legfelsobb Bírósághoz való érkezésétol 
számított 60 nap. A határido kizárólag az esetleges hiánypótlás esetén hosszabbodik meg, mégpedig az annak 
teljesítésére engedélyezett határidovel, de legfeljebb 15 nappal. 
- A felülvizsgálati eljárás határideje hat hónap, amelyet a felülvizsgálati eljárás lefolytatásának elrendelésétol 
kell számítani. A hat hónapos határidobe azonban nem számít be az eljárás felfüggesztése [Pp. 275. § (5)] 
esetén a felfüggesztés idotartama. Ilyen esetben tehát a felfüggesztésig eltelt, és a felfüggesztés okának 
megszunésétol az érdemi határozathozatalig terjedo együttes idotartam nem lehet hat hónapnál hosszabb. 
Ezek az ügyintézési határidoket rendelo törvényi eloírások csak 2003. január 1. napjától lépnek hatályba. 
Kérdés, hogy mennyiben köti a Legfelsobb Bíróság tanácsát a felülvizsgálati eljárás lefolytatását elrendelo 
végzés? A kérdés felvetését az indokolja, hogy elofordulhat olyan eset, amikor az egyesbíró olyan 
felülvizsgálati kérelem alapján rendeli el az eljárás lefolytatását, amely kérelmet a Pp. 273. § (1) bekezdése 
alapján hivatalból el kellett volna utasítania. 
A válaszhoz a Pp. 275. § (3) bekezdésének, valamint a Pp. 275/B. §-a alapján alkalmazandó Pp. 250. §-ának 
rendelkezéseit kell vizsgálni. E szabályok egybevetésébol kitunik, hogy más a helyzet akkor, ha a hivatalból 



való elutasításra alaki okból, és más akkor, ha tartalmi okból kellett volna, hogy sor kerüljön. Ez utóbbi 
esetben az egyesbíró téves döntése annyiban köti a Legfelsobb Bíróság tanácsát, hogy a felülvizsgálati 
kérelmet hivatalból elutasító végzést nem hozhat, hanem a felülvizsgálati ok fenn nem állásának 
megállapítása mellett a jogeros határozatot hatályában fenntartó határozatot hoz [Pp. 275. § (3)]. Ha 
azonban az egyesbíró alaki feltétel hiányában hivatalból elutasítandó kérelem alapján (pl. azért, mert az 
elkésett, vagy a törvény által kizárt, stb.) rendelte el az eljárás lefolytatását, az utaló szabály alkalmazásával 
nem kerülhet sor a felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálására, hanem azt a Legfelsobb Bíróság tanácsa 
végzéssel hivatalból elutasítja. 
BH2003. 408. II. A feleknek - az egyik fél által csatolt - a perbeli jogvita tárgyában kötött megállapodását a 
felülvizsgálati bíróság nem veheti figyelembe; csak a felülvizsgálati kérelem visszavonására van lehetoség 
(Pp. 273. §, 275. §). 
BH2003. 371. A felülvizsgálati kérelmet - elozetes megvizsgálása után - el kell utasítani, ha a jogeros 
határozat - a kérelemben foglaltakkal ellentétben - nem ütközik a hivatkozott elvi állásfoglalásba [Pp. 273. § 
(1) és (5) bek., PK. 7. sz. állásfoglalás, Ptk. 137. § (3) bek.]. 
BH2003. 338. A választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránti perekben hozott ítélet elso fokon jogerore 
emelkedik, és az ellen - 2002. január 1. napjától kezdodoen - a külön törvény nem teszi lehetové a 
felülvizsgálatot, ezért a felülvizsgálati kérelmet hivatalból el kell utasítani [Pp. 270. §, 271. §, 273. § (1) és 
(5) bek., 2001. évi CV. tv. 9. §, 10. §, 12. §, 21. §, 1994. évi LXXI. tv. 55. §, 57. §]. 
BH2003. 296. A felülvizsgálati kérelem - elozetes vizsgálat után történo - elutasítása, mert a felülvizsgálati 
kérelem eloterjesztésére eloírt jogszabályi feltételek nem állnak fenn [Pp. 273. § (1) és (5) bek.]. 
BH2003. 258. Felülvizsgálati kérelem hivatalbóli elutasítása, mert annak tartalma nem felel meg a 
törvényben eloírt követelményeknek [Pp. 273. § (1) bek.]. 
BH2001. 592. Az adós a jogeros bírósági ítéletben megállapított fizetési kötelezettségét az általa 
kezdeményezett felülvizsgálati eljárásra hivatkozva eredményesen nem vitathatja. A felülvizsgálati eljárásnak 
ugyanis a jogeros határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. Ezért a jogeros ítélet végrehajtásának 
eredménytelensége esetén az adós fizetésképtelensége a felülvizsgálati eljárás alatt is megállapítható [Pp. 
273. § (4) bek., 1997. évi XXVII. tv.-nyel és az 1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször 
mód. Cstv.) 27. § (2) bek. b) pont]. 
BH2001. 534. A kifogás alapján hozott határozat ellen további jogorvoslatnak nincs helye [Pp. 259/A. § (3) 
bek., 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH2000. 305. A vagyonjogi ügyben a 2000. január 1. napja után hozott másodfokú ítélet ellen nincs helye 
felülvizsgálatnak, ha a felülvizsgálati kérelemben vitatott érték az ötszázezer forintot nem haladja meg [1999. 
évi CX. tv. 47. §, 163. § (1) bek., 165. § (8) bek., Pp. 271. § (1) bek. e) pont, (3) bek., 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH2000. 263. A fellebbezést hivatalból elutasító másodfokú végzés elleni felülvizsgálat lehetosége [Pp. 34. § 
(2) bek., 236/A. §, 270. § (1)-(2) bek., 273. § (2) bek.]. 
BH2000. 251. Nincs helye felülvizsgálatnak az apaság vélelmét megdönto ítélet ellen, ha a vélelem 
megdöntését követoen a gyermeket valamely személy teljes hatályú apai elismeréssel magáénak ismerte el 
[Pp. 271. § (1) bek. d) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH2000. 16. II. A jogeros ítélet meghozatalát követo változások figyelmen kívül hagyása a felülvizsgálati 
kérelem elbírálásánál [Pp. 273. § (2) bek.]. 
BH2000. 16. III. A felülvizsgálati kérelem megváltoztatásának tilalma [Pp. 273. § (5) bek.]. 
BH1999. 588. A munkáltató felelossége a munkavállaló munkavégzése során elszenvedett balesetért. A 
felülvizsgálati kérelem engedélyezésének szempontjai [1997. évi LXXXIII. tv. 67. §, Pp. 271. § (3) és (4) bek., 
273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1999. 317. A végrehajtási kifogást elkésettség okából elutasító végzés felülvizsgálati kérelemmel nem 
támadható meg [1994. évi LIII. tv. (Vht.) 214. §, 219. §, Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) 
bek. a) pont]. 
BH1999. 316. Az adósnak a becsérték megállapításával kapcsolatos kifogását elutasító végzés felülvizsgálati 
kérelemmel nem támadható meg [1994. évi LIII. tv. (Vht.) 214. §, 219. §, Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) 
pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1999. 315. Végrehajtási záradék törlése iránti kérelmet elutasító végzés felülvizsgálati kérelemmel nem 
támadható meg [1994. évi LIII. tv. (Vht.) 214. §, 219. §, Pp. 270. (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) 
bek. a) pont]. 
BH1998. 141. II. Ha a fél sem az elso-, sem a másodfokú eljárásban a szerzodés semmisségére nem 
hivatkozott, és azt a felülvizsgálati kérelmében sem állította, ez utóbbi eljárásban arra már nem hivatkozhat 
[Pp. 273. § (5) bek.]. 



BH1998. 32. Nem élhet a felülvizsgálati kérelem jogával az a fél, akivel szemben az elsofokú bíróság ítélete 
jogerore emelkedett [Pp. 228. § (3) bek., 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1997. 597. A bíróságokon kezelt letétek tárgyában hozott jogeros végzések ellen felülvizsgálati kérelemnek 
nincs helye [Pp. 270. § (2) bek., 273. § (2) bek. a) pont, 11/1974. (XII. 17.) IM r.]. 
BH1997. 351. A végrehajtás folytatását elrendelo határozat felülvizsgálati kérelemmel nem támadható [Vht. 
214. § (1) bek. a) pont, Pp. 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1997. 344. Az illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt illeték megfizetésére kötelezo jogeros végzés ellen 
felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1997. 343. A jogutódlást megállapító jogeros végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 270. § (2) 
bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1997. 196. II. A felülvizsgálati kérelem megváltoztatásának tilalma nem zárja ki azt, hogy aki kérelmében 
több jogszabálysértésre hivatkozott, utóbb olyan nyilatkozatot tegyen, amely szerint egyes jogszabálysértések 
nem állnak fenn. A felülvizsgálati kérelemben nem említett jogszabálysértésekre azonban a kérelem 
eloterjesztoje utóbb nem hivatkozhat [Pp. 273. § (5) bek.]. 
BH1997. 130. A másodfokú eljárás során visszavont fellebbezési kérelemmel érintett igény tárgyában 
felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 247. § (1) bek. b) pont, 228. § (2) bek., 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) 
bek. a) pont]. 
BH1996. 504. II. A munkaügyi bíróság a jogeros ítélet végrehajtását nem függesztheti fel abból az okból, 
hogy a fél felülvizsgálati kérelmet terjesztett elo a Legfelsobb Bírósághoz [Pp. 273. § (4) bek., 1994. évi LIII. 
tv. 48. §]. 
BH1996. 440. A 1986. évi 11. tvr. alapján indult felszámolási eljárások során hozott jogeros határozatokkal 
szemben eloterjesztett felülvizsgálati kérelmek elbírálása [Pp. 270. § (1) és (2) bek., 273. § (2) bek., 1992. évi 
LXVIII. tv. 28. § (1) bek., 1986. évi 11. tvr.  4. §]. 
BH1996. 98. IV. Az elsofokú ítélet azon rendelkezése ellen, amelyet a fél fellebbezéssel nem támadott, 
felülvizsgálati kérelmet sem terjeszthet elo [Pp. 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1996. 88. II. A végrehajtás alapjául szolgáló ítélet jogszerusége a végrehajtás megszüntetése iránti perben 
nem vizsgálható [Pp. 272. §. 273. § (2) bek.]. 
BH1996. 45. A kötelezettség részletekben való teljesítése iránti kérelmet elutasító jogeros végzés ellen nincs 
helye felülvizsgálatnak [Pp. 270. § (2) bek., 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1996. 44. Áttételt elrendelo jogeros végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 270. (2) bek., 273. § (2) 
bek. a) pont]. 
BH1996. 43. Nincs helye felülvizsgálatnak a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezésrol rendelkezo 
végzése ellen [Pp. 270. § (2) bek., 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1995. 729. II. Ha az érintett felek a szerzodésükben ügyleti kamatot is kikötöttek, a jogosult azonban az 
elso- és másodfokú eljárásban ilyen jogcímen kamatkövetelést nem érvényesített, a felülvizsgálati eljárásban e 
címen kamatkövetelést már nem érvényesíthet [Ptk. 301. (2) bek., Pp. 273. § (5) bek., 275. § (2) bek.]. 
BH1995. 728. Ha az eljárás során valamelyik fél jogi képviselojének megbízása - bármilyen ok folytán - 
megszunik és a fél - felhívás ellenére - jogi képviseletérol nem gondoskodik, a felülvizsgálati kérelmet el kell 
utasítani [Pp. 272. § (3) bek., 273. § (2) bek. c) pont]. 
BH1995. 236. Ha a bíróság nem külön végzéssel határoz az egyes - elkülönítheto - kereseti igények 
újratárgyalásáról, hanem az érdemi döntését is tartalmazó részítéletbe foglalja a hatályon kívül helyezo 
részrendelkezését is, az ilyen rendelkezés ellen felülvizsgálati kérelem nem terjesztheto elo [Pp. 212. § (1) 
bek., 213. § (2) bek., 270. § (1)-(2) bek., 273. § (2) bek.]. 
BH1995. 188. Választási ügyben hozott végzés ellen a törvény a további jogorvoslatot kizárja, ezért a végzés 
ellen felülvizsgálati kérelem benyújtására nincs lehetoség [1990. évi LXIV. tv. 51. § (2)-(3) bek., Pp. 271. § 
(1) bek. a) p., 273. § (2) bek.]. 
BH1995. 167. A viszontkeresetet érdemi vizsgálat nélkül elutasító jogeros végzés ellen nincs helye 
felülvizsgálati kérelemnek [Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1995. 166. Nincs helye felülvizsgálatnak a fellebbezés hivatalból való elutasítása folytán elsofokon 
jogerore emelkedett egyezséget jóváhagyó végzés ellen [Pp. 3. § (1) bek., 148. § (2) bek., 228. § (2) bek., 237. 
§, 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1995. 165. Részítélet pénzbírságot kiszabó rendelkezése ellen nincs helye felülvizsgálatnak [Pp. 5. § (1)-
(2) és (4) bek., 120. §, 212. § (1) bek., 270. § (1)-(2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1995. 105. A végrehajtói intézkedéssel kapcsolatos nem peres eljárásban hozott végzés elleni 
felülvizsgálati kérelem elbírálásánál irányadó szempontok [Pp. 270. § (2) bek., 273. § (2) bek. a) pont, 1994. 
évi LIII. tv. 219. §]. 



BH1994. 633. Az érdemi döntés meghozatalánál a bíróság a kereseti kérelemhez kötve van, közigazgatási 
perben a fellebbezésben, illetoleg a felülvizsgálati kérelemben nem lehet olyan jogszabálysértésre hivatkozni, 
amit a felperes kereseti kérelme nem tartalmazott [Pp. 215. §, 247. §, 273. § (5) bek.]. 
BH1994. 602. II. Nincs helye felülvizsgálatnak az elsofokon jogerore emelkedett határozottal szemben [Pp. 
271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1994. 377. Pénzbírság kiszabása a jogi képviselovel szemben, mert a felülvizsgálati kérelmet nem az arra 
jogosult képviseletében és olyan határozat ellen nyújtotta be, ami ellen felülvizsgálati kérelemnek nincs helye 
[Pp. 120. §, 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) és b) pont, (3) bek.]. 
BH1994. 376. A felülvizsgálati eljárásban a jogi képviseletre adott meghatalmazásnak az eljárás egész 
tartamára kell szólnia [Pp. 69. § (1)-(2) bek., 272. § (3) bek., 273. § (2) bek. c) pont]. 
BH1994. 258. A tárgyalás felfüggesztésének elrendelésérol szóló végzés felülvizsgálati kérelemmel nem 
támadható [Pp. 155. § (3) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1994. 197. Meghatározott cselekmény elvégzésére kötelezo ítélet nem teljesítése miatt elrendelt 
végrehajtás módjáról és az ezzel kapcsolatos költségek viselésérol rendelkezo jogeros végzés felülvizsgálati 
kérelemmel nem támadható [Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont, 1979. évi 18. 
tvr. 95. §). 
BH1993. 759. I. Az 1992. november 30. napja elott kézbesített jogeros bírósági határozattal szemben nincs 
helye felülvizsgálati kérelem eloterjesztésének. [Pp. 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek., a) pont, 1992. évi 
LXVIII. tv. 28. § (1)-(2) bek.]. 
BH1993. 747. Elsofokon jogerore emelkedett ítélet ellen nincs helye felülvizsgálatnak [Pp. 271. § (1) bek. a) 
pont, 273. § (2) bek. a) pont, 1952. évi LXVIII. tv. 28. § (1)-(2) bek.]. 
BH1993. 746. A költségmentesség tárgyában hozott jogeros végzés felülvizsgálati kérelemmel nem támadható 
[Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1993. 589. A felülvizsgálati kérelem kizárólag abban az esetben terjesztheto elo a Legfelsobb Bírósághoz, 
ha a sérelmezett jogeros másodfokú ítélet kézbesítése a Polgári perrendtartás módosításáról és 
kiegészítésérol szóló törvény kihirdetése és hatálybalépése között eltelt idoszakban vagy azt követoen történt, 
és a kérelem megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek [1992. évi LXVIII. tv. 28. § (1) és (2) bek., 
Pp. 272. § (3) bek., 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1993. 510. A végrehajtási eljárás során hozott, a becsérték megállapításával és az ingó értékesítésével 
kapcsolatos jogeros végzés nem tekintheto olyan, a végrehajtási ügy érdemében hozott határozatnak, amely a 
felülvizsgálati kérelemmel támadható jogeros végzések közé sorolható [Pp. 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. e) 
pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1993. 504. Fellebbezéssel nem támadott egyezséget jóváhagyó jogeros végzés ellen nincs helye 
felülvizsgálatnak [Pp. 148. §, 270. § (2) bek., 271. § (1) bek. a) pont, 273. § (2) bek. a) pont]. 
BH1993. 438. A perújítási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, hivatalból elutasító jogeros végzés ellen 
felülvizsgálatnak nincs helye [Pp. 270. § (2) bek., 273. § (2) bek. a) pont). 
BH1990. 381. Törvényességi óvás emelésére irányuló kérelem benyújtása önmagában nem szolgál alapul a 
végrehajtás felfüggesztésére [Pp. 273. § (3) bek.]. 
BH1986. 270. A kizárólag a polgári jogi igényt eldönto rendelkezés ellen emelt törvényességi óvás 
elbírálásának eljárásjogi szabályai [Be. 56. §, 291. § (2) bek., Pp. 273. § (1) bek.]. 
BH1983. 260. A munkaügyi bíróság a saját jogeros határozatának végrehajtását - kivéve, ha ellene 
perújítással éltek és annak sikere valószínunek mutatkozik - nem függesztheti fel [Pp. 267. § (2) bek., 273. § 
(3) bek., 353. § (3) bek., 1979. évi 18. tvr. 39. § (1) bek., 43. §]. 
BH1979. 259. Fellebbezéssel meg nem támadható határozat esetén azok a határidok, amelyeket a határozat 
jogerore emelkedésétol kell számítani, a határozatnak a féllel történt közlésétol kezdodnek. A Legfelsobb 
Bíróság ettol az idoponttól számított egy éven belül benyújtott törvényességi óvás folytán hozhat olyan 
határozatot, amelynek hatálya a felekre kiterjed. A Legfelsobb Bíróság hivatalból vizsgálja, hogy a 
határozatának hatálya kiterjed-e a felekre és ennek megfeleloen rendelkezik, erre vonatkozó állásfoglalása az 
ügyben eljáró bíróságra is kötelezo [Pp. 218., 219., 228. §, 273. § (1) bek., 274. §]. 

274. § (1) A Legfelsobb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, ha a felek 
bármelyike tárgyalás tartását kéri. Végzés ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem esetében tárgyalás tartása nem 
kérheto. 

(2) Tárgyalás tartását a felülvizsgálati kérelmet eloterjeszto fél a felülvizsgálati kérelmében, illetve az ellenfél 
csatlakozó felülvizsgálati kérelmének kézhezvételétol számított nyolc napon belül, az ellenfél pedig a felülvizsgálati 
kérelem kézhezvételétol számított nyolc napon belül kérheti. A határido elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 



(3) A csatlakozó felülvizsgálati kérelem és az ellenkérelem eloterjesztésére a 244. § és a 257. § rendelkezéseit 
megfeleloen alkalmazni kell. 

(4) Ha a felülvizsgálati kérelem elbírálása tárgyaláson történik, a tanács elnöke a tárgyalást úgy tuzi ki, hogy a 
felülvizsgálati kérelemnek a felek részére való kézbesítése a tárgyalás napját legalább tizenöt nappal megelozze. Az 
idézésben figyelmeztetni kell a feleket, hogy távolmaradásuk a felülvizsgálati kérelem elbírálását nem gátolja. 

(5) A felülvizsgálati tárgyalásra a 247. §-ban foglalt rendelkezések kivételével a fellebbezési tárgyalás szabályai 
megfeleloen irányadóak. 

(6) Ha a felülvizsgálati kérelem elbírálása során a tanács elnöke jogegységi eljárást kezdeményez, egyidejuleg az 
ügy elbírálását a jogegységi eljárás befejezéséig felfüggeszti. A jogegységi eljárás befejezése után a bíróság a 
jogkérdést elvi jelleggel eldönto jogegységi határozatnak megfelelo határozatot hoz. 

(7) Ha a 273. § (2) bekezdésben meghatározott elutasítási ok a felülvizsgálati eljárás lefolytatása során merül fel, a 
Legfelsobb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet az eljárás bármely szakaszában hivatalból elutasítja. A 273. § (3) 
bekezdésében megjelölt határozatokat a Legfelsobb Bíróság a fél kérelmére a felülvizsgálati eljárás lefolytatása során 
is meghozhatja. 

Az (1) bekezdés rendelkezése értelmében a Legfelsobb Bíróság tanácsa érdemben - az ítélet és a végzés ellen 
irányuló felülvizsgálati kérelem tekintetében egyaránt - fo szabályként tárgyaláson kívül dönt. Tárgyalás 
tartására akkor kerül sor, ha a tárgyaláson történo elbírálást a felek valamelyike kérte. 
A módosítást megelozo korábbi törvényi szabályozás ettol eltéroen rendelkezett. Az 1998. január 1-ig 
hatályban volt rendelkezés a felülvizsgálati kérelem tárgyaláson történo elbírálásának alapelvét mondta ki, és 
ettol eltérést csak akkor engedett, ha a tárgyaláson kívüli elbírálásához a felek valamennyien hozzájárultak, 
vagy ha a bíróság felhívására a megszabott határido alatt nyilatkozatot nem tettek. Az 1998. január 1. 
napjától hatályba lépett módosító rendelkezés tette fo szabállyá a tárgyalás tartása nélküli elbírálást. 2000. 
január 1. napjáig azonban nem csak akkor térhetett el a Legfelsobb Bíróság ettol, ha a felek valamelyike azt 
kérte, hanem akkor is, ha maga ítélte úgy, hogy szükséges a tárgyaláson történo elbírálás. Ezt a lehetoséget 
az 1999. évi CX. törvény már nem tartotta fenn, ezért minden olyan ügyben, amelyben 2000. január 1. napjáig 
a jogeros határozatot nem hozták meg, tárgyalás tartására csak a felek valamelyikének kérelmére kerülhet 
sor. 
A bekezdés második mondatának rendelkezése a tárgyalás tartása iránti kérelem eloterjesztésének lehetoségét 
kizárja, ha a felülvizsgálati kérelmet végzés ellen terjesztették elo. Tárgyalás tartása iránti kérelmet a 
felülvizsgálati kérelemmel élo fél a kérelmében, illetve az ellenfél csatlakozó felülvizsgálati kérelmének 
kézhezvételétol; míg az ellenfele a felülvizsgálati kérelem kézhezvételétol számított 8 napon belül kérheti. A 
határido elmulasztása még vétlenség esetén sem mentheto ki igazolási kérelemmel. 
A felülvizsgálattal élo fél ellenfele ellenkérelem, illetve csatlakozó felülvizsgálati kérelem eloterjesztésére 
jogosult. A csatlakozó felülvizsgálati kérelemre a törvény a Pp. 244. §-ában foglaltakat rendeli alkalmazni. 
Ennek megfeleloen csatlakozó felülvizsgálati kérelem benyújtására akkor kerülhet sor, ha a támadott jogeros 
ítélet megváltoztatását az ellenfél is kívánja. Végzés elleni felülvizsgálat esetén csatlakozó felülvizsgálati 
kérelem eloterjesztésének nincs helye [Pp. 257. § (1)]. A csatlakozó felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni 
azt a határozatot, amely ellen a kérelem irányul és elo kell adni, hogy a határozat megváltoztatását a fél 
mennyiben és milyen okból kívánja. A csatlakozó felülvizsgálati kérelmet is jogi képviselo útján kell 
benyújtani. A csatlakozó felülvizsgálati kérelem eloterjesztésének határideje a felülvizsgálati kérelem 
kézhezvételétol számított 8 nap. A felülvizsgálat eloterjesztésére nyitva álló határido alatt benyújtott 
csatlakozó felülvizsgálati kérelmet felülvizsgálati kérelemnek kell tekinteni [Pp. 244. § (4)]. 
Ha a felülvizsgálati kérelmet a Legfelsobb Bíróság elutasította, vagy azt visszavonták, a csatlakozó 
felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem hatálytalanná válik [Pp. 244. § (3)]. 
A 2002. január 1. napjától hatályos Pp. 273. § (6) bekezdése a felülvizsgálati eljárás lefolytatásának 
elrendelése esetén az érdemi elbírálást megelozo intézkedések megtételét az elozetes vizsgálatot lefolytató 
bíró hatáskörébe utalja. Így például: ha a felülvizsgálati kérelemben a fél nem kérte tárgyalás tartását, az 
egyesbíró folytatja le a Pp. 256/A. § (2) bekezdésének megfelelo eljárást; csatlakozó felülvizsgálati kérelem 
eloterjesztése esetén vizsgálja, hogy arra a törvényi elofeltételek betartása mellett került-e sor, szükség esetén 
hiánypótlást rendel el; a csatlakozó felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasító végzést hozhat; elutasítja az 
elkésetten eloterjesztett tárgyalás tartása iránti kérelmet stb. 
A felülvizsgálati tárgyalásra a fellebbezési tárgyalás szabályai megfeleloen irányadóak. A felülvizsgálati 
eljárásban azonban a keresetet nem lehet megváltoztatni. 
A tárgyalási idoköz a felülvizsgálati eljárásban - a másodfokú eljárással azonosan - 15 nap. A Legfelsobb 
Bíróság a szabályszeruen megidézett felek távollétében is érdemben tárgyal, erre a felek figyelmét az 
idézésben fel kell hívni. 



A tárgyalás felfüggesztésének sajátos esetét szabályozza a (6) bekezdés, és a Pp. 275. §-ának új (5) bekezdése. 
Mindkét esetben a tárgyalás felfüggesztésére kerül sor, ha a tanács elnöke jogegységi eljárás lefolytatását 
kezdeményezi. 
Az adott jogkérdést elvi jelleggel eldönto jogegységi határozat értelemszeruen meghatározza az ügyben 
hozandó felülvizsgálati határozat tartalmát. 
A 2002. január 1. napjától hatályos új (7) bekezdés értelmében a felülvizsgálati kérelem elbírálásának 
elrendelését követo eljárásban is sor kerülhet a kérelem hivatalból történo elutasítására. A törvény 
értelmében ilyen tartalmú határozatot hoz a Legfelsobb Bíróság, ha az eljárás ezen szakában merül fel, hogy 
a fél 
- a megadott lakóhelyérol (székhelyérol) nem idézheto, illetve onnan ismeretlen helyre költözött, vagy 
- a jogi képviseletérol felhívás ellenére nem gondoskodott és pártfogó ügyvéd kirendelését sem kérte, illetve 
kérhette. 
Ez a rendelkezés a megelozoen hatályos Pp. 273. § (2) bekezdésében foglaltaktól két vonatkozásban is eltér. 
Egyrészt a kizárt, illetve nem jogosult által eloterjesztett kérelmet, mint az elutasítás okát a hatályos törvény 
ehelyütt már nem nevesíti, másrészt az azonos két elutasítási ok esetében a korábbi szabály nem tartalmazott 
idobeli korlátot aszerint, hogy az mikor merült fel. 
A Pp. 275/B. §-ának utaló szabálya folytán - és eltéro rendelkezés hiányában - a felülvizsgálati eljárásban is 
alkalmazandó a Pp. 250. §-ának rendelkezése. Ezért a Legfelsobb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet 
hivatalból elutasító végzést hoz a fenti eseteket meghaladóan akkor is, ha azt állapítja meg, hogy az egyesbíró 
olyan kérelem alapján rendelte el a felülvizsgálati eljárást, amelyet alaki okból a Pp. 273. § (1) bekezdése 
alapján el kellett volna utasítani (pl. azért, mert az elkésett, azt nem jogosult terjesztette elo, vagy a 
felülvizsgálat a törvény által kizárt). 
Nem vonatkozik ez azonban arra az esetre, ha a Legfelsobb Bíróság azt állapítja meg, hogy a felülvizsgálati 
eljárás elrendelésének tartalmi feltétele (a felülvizsgálati ok) nem áll fenn. Az ebben az esetben követendo 
eljárást a Pp. 275. §-ának (3) bekezdése szabályozza. 
Ha a fél a végrehajtás felfüggesztése, vagy a földhivatal értesítése [Pp. 273. § (2)] iránti kérelmét az elozetes 
eljárás befejezését követo eljárásban terjeszti elo, arról nem az egyesbíró, hanem a tanács dönt. 
BH2001. 401. Az ügy érdemére kiható törvénysértés, ha sem az elsofokú, sem a másodfokú bíróság nem 
vizsgálja és ezáltal nem észleli a fellebbezés eloterjesztésének késedelmét [Pp. 99. § (2) bek., 107. § (1) bek., 
237. §, 274. § (1) bek., 275/B. §]. 
BH2000. 257. II. Nem sért jogszabályt a bíróság, ha az egyes elkülönítheto kereseti kérelmek felol 
részítélettel dönt, és ebbe foglalja - az egyébként végzéssel eldöntheto - hatályon kívül helyezo és egyes 
kereseti kérelmek tárgyában új eljárást elrendelo döntését is. Az ilyen rendelkezés felülvizsgálati kérelemmel 
nem támadható, ezért ellene csatlakozó felülvizsgálati kérelem sem terjesztheto elo [Pp. 164. § (1)-(2) bek., 
192. § (1) bek., 195. § (1) bek., 196. § (1) bek. d) pont, 206. § (1) bek., 212. § (1) bek., 213. § (2) bek., 235. § 
(1) bek., 239. §, 244. § (1) bek., 252. §, 270. § (1) bek., 274. § (3) bek.]. 
BH2000. 150. A tilos szerzodés fogalmi elemei [Ptk. 200. § (2) bek., 210. §, Pp. 274. § (5) bek.]. 
BH2000. 101. Nincs akadálya annak, hogy a 100%-os munkaképesség-csökkenést szenvedett károsult részére 
a bíróság közlekedési többletköltséget állapítson meg akkor is, ha korábban a károk enyhítésére alkalmas 
gépkocsit vásárolt [Ptk. 355. §, 359. § (1) bek., Pp. 274. § (5) bek.]. 
BH1998. 588. II. A felülvizsgálati kérelem kiterjesztésének nincs helye [Pp. 274. § (3) bek.]. 
BH1998. 83. II. A felülvizsgálati kérelem kiterjesztésének nincs helye [Pp. 274. § (3) bek.]. 
BH1997. 260. A munkaügyi perre nem tartozik a társasági határozat felülvizsgálata és esetleges hatályon 
kívül helyezése. A munkaügyi perben a munkavállaló keresete alapján abban a kérdésben kell dönteni, hogy a 
jogviszony megszüntetése a Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel összhangban történt-e, és nemleges 
esetben - a megszüntetés érintése nélkül - az anyagi következmények szempontjából e törvény mely 
rendelkezéseit kell alkalmazni [1988. évi VI. tv. (Gt.) 28. § (1) bek., 30. § (1) bek., 45. §, 1992. évi XXII. 
törvény 88. §, 100. §, Pp. 244. § (2) bek., 274. § (2) bek.]. 
BH1996. 596. A felülvizsgálati eljárásban nem lehet a keresetet megváltoztatni [Pp. 247. §, 274. § (3) bek.]. 
BH1996. 98. III. Az a fél, aki hozzájárult a felülvizsgálati kérelem tárgyaláson kívüli elbírálásához, utóbb a 
hozzájárulását nem vonhatja vissza, ha hozzájáruló nyilatkozatáról az ellenérdeku felek is tudomást szereztek 
[Pp. 274. § (4) bek.]. 
BH1994. 423. II. A végzés ellen irányuló felülvizsgálati kéretem is csak akkor bírálható el tárgyaláson kívül, 
ha ahhoz a felek hozzájárultak [Pp. 274. § (4) bek.]. 



BH1992. 613. A bíróság köteles a Legfelsobb Bíróság által a bizonyítás felvételére és a bizonyítékok 
értékelésére adott iránymutatásoknak teljes egészében eleget tenni. Ennek mellozése esetén nem helyezkedhet 
ismét a korábbi ítéletében kifejtett álláspontra [Pp. 274. § (3) bek.]. 
BH1988. 251. II. A Legfelsobb Bíróság a törvénysértési óvással megtámadott határozatot csak az óvás keretei 
között vizsgálhatja felül, a törvényességi óvás keretein nem terjeszkedhet túl [Pp. 274. § (2) bek.]. 
BH1987. 183. Ha a fél idézése nem volt szabályszeru, távollétében a munkaügyi bíróság nem hozhat 
határozatot [Pp 125. § (1) bek., 135. § (1) bek., 274. § (1) bek., 355. § (1) bek.]. 
BH1983. 364. Az elsofokú bíróság által jóváhagyott, de a másodfokú eljárásban jóvá nem hagyhatónak 
bizonyult egyezséget a bíróság nem módosíthatja, hanem új egyezség létrehozását kell megkísérelnie, vagy az 
egyezség jóváhagyását megtagadva folytatni kell az eljárást [Pp. 4. § (1) bek., 274. § (3) bek., 384. §]. 
BH1983. 25. I. Új eljárásra utasítás esetén az eljáró bíróság köteles lefolytatni a Legfelsobb Bíróság 
törvényességi határozatában elrendelt bizonyítást és az abban elfoglalt jogi állásponthoz kötve van [Pp. 274. 
§ (3) bek.]. 
BH1981. 360. II. A Legfelsobb bíróság által elrendelt új eljárás során az eljáró bíróság köteles lefolytatni a 
Legfelsobb Bíróság határozatában elrendelt bizonyítást és döntése meghozatalánál a határozatban kifejtett 
állásponthoz kötve van [Pp. 274. § (3) bek.]. 
BH1979. 259. Fellebbezéssel meg nem támadható határozat esetén azok a határidok, amelyeket a határozat 
jogerore emelkedésétol kell számítani, a határozatnak a féllel történt közlésétol kezdodnek. A Legfelsobb 
Bíróság ettol az idoponttól számított egy éven belül benyújtott törvényességi óvás folytán hozhat olyan 
határozatot, amelynek hatálya a felekre kiterjed. A Legfelsobb Bíróság hivatalból vizsgálja, hogy a 
határozatának hatálya kiterjed-e a felekre és ennek megfeleloen rendelkezik, erre vonatkozó állásfoglalása az 
ügyben eljáró bíróságra is kötelezo [Pp. 218., 219., 228. §, 273. § (1) bek., 274. §]. 
BH1978. 524. III. A Legfelsobb Bíróság a jogeros határozatot csak a törvényességi óvás keretei között 
vizsgálhatja felül [Pp. 274. § (2) bek.]. 

275. § (1) A felülvizsgálati eljárásban bizonyítás felvételének helye nincs. A Legfelsobb Bíróság a felülvizsgálati 
kérelem elbírálása során a rendelkezésre álló iratok alapján dönt. 

(2) A Legfelsobb Bíróság a jogeros határozatot csak a felülvizsgálati kérelem és a csatlakozó felülvizsgálati 
kérelem keretei között vizsgálhatja felül, kivéve, ha a pert a tárgyalás alapján megszünteti, vagy ha a határozatot 
hozó bíróság nem volt szabályszeruen megalakítva, illetve a határozat meghozatalában olyan bíró vett részt, akivel 
szemben a törvény értelmében kizáró ok áll fenn. 

(3) Ha a Legfelsobb Bíróság a felülvizsgálati eljárás lefolytatása alapján azt állapítja meg, hogy a felülvizsgálati 
kérelemben hivatkozott felülvizsgálati ok mégsem áll fenn, a jogeros határozatot hatályában fenntartja. 

(4) Ha a Legfelsobb Bíróság a felülvizsgálati eljárás lefolytatása alapján azt állapítja meg, hogy az eloterjeszto 
alappal hivatkozott a 270. § (2) bekezdésében meghatározott felülvizsgálati okra, emellett a megfelelo határozat 
meghozatalához szükséges tények az iratokból megállapíthatóak, a Legfelsobb Bíróság a jogszabályokkal, illetve a 
Legfelsobb Bíróság korábbi döntésével összhangban álló új határozatot hoz. Ha erre nincs lehetoség, a jogeros 
határozatot egészben vagy részben hatályon kívül helyezi és az ügyben eljárt elso vagy másodfokú bíróságot új 
eljárásra és új határozat hozatalára utasítja. 

(5) Ha a Legfelsobb Bíróság a Legfelsobb Bíróság határozatainak hivatalos gyujteményében korábban közzétett 
elvi határozatától el kíván térni, a felülvizsgálati eljárás felfüggesztése mellett az ügyben jogegységi eljárás 
lefolytatását kezdeményezi. 

Míg az (1) bekezdés 1997. december 31. napjáig hatályos rendelkezése igen szuk körben, nevezetesen az 
okirati bizonyításra kiterjedoen megengedte a bizonyítást, addig az 1998. január 1. napjától hatályos - és a 
hatálybalépéskor jogerosen be nem fejezett ügyekre is irányadó - szabály értelmében a felülvizsgálati 
eljárásban a bizonyítás teljes köruen kizárt. A Legfelsobb Bíróság tehát a felülvizsgálati kérelemrol a 
rendelkezésére álló iratok alapján dönt. 
A Legfelsobb Bíróság a jogeros határozatot csak a felülvizsgálati kérelem (csatlakozó felülvizsgálati kérelem) 
keretei között bírálhatja felül, azaz kizárólag az abban megjelölt felülvizsgálati ok fennállását vagy fenn nem 
állását vizsgálhatja. E szabály alól csak két esetben tesz kitételt a törvény. Így akkor, ha 
- a tárgyalás alapján a per megszüntetésének van helye, illetve 
- a Pp. 252. § (1) bekezdésében meghatározott, ún. abszolút hatályon kívül helyezési ok áll fenn (a határozatot 
hozó bíróság nem volt szabályszeruen megalakítva, illetve a határozat meghozatalában olyan bíró vett részt, 
akivel szemben a törvény értelmében kizáró ok állt fenn). 
A felülvizsgálat során hozandó határozatokra vonatkozó alapveto szabályokat megelozoen a Pp. 275/A. §-a 
tartalmazta. E rendelkezéseket a felülvizsgálati eljárás koncepcionális változásával összefüggo eltérésekkel 



2002. január 1. napjától - a Pp. 275/A. § egyideju hatályon kívül helyezésével - a jelen § (3)-(5) bekezdései 
nevesítik. 
1. A (3) bekezdés értelmében a jogeros határozatot hatályában fenntartó határozatot (ítéletet vagy végzést) 
akkor hoz a Legfelsobb Bíróság tanácsa, ha azt állapítja meg, hogy a felülvizsgálati ok nem áll fenn. 
A Pp. 273. §-ának (1) bekezdésébol következoen a felülvizsgálati kérelem tartalmi elofeltételeinek fennállását 
az elozetes eljárásban az egyesbírónak kell vizsgálnia, és a tanács elé az ügy érdemi elbírálásra csak akkor 
kerül, ha az egyesbíró - az alaki és tartalmi feltételek meglétét megállapítva - elrendelte a felülvizsgálati 
eljárás lefolytatását. A fenti törvényi szabály azt juttatja kifejezésre, hogy a Legfelsobb Bíróság tanácsát nem 
köti az egyesbíró határozata, azaz az érdemi döntést minden esetben a tanács hozza meg. 
2. Ha a Legfelsobb Bíróság tanácsa maga is azt állapítja meg, hogy a felülvizsgálat oka fennáll, érdemi 
döntése attól függ, hogy a megfelelo határozat meghozatalához rendelkezésre állnak-e a szükséges adatok és 
tények. 
a) Ha rendelkezésre állnak, akkor - a gyakorlat szerint - a másodfokú határozat részbeni vagy teljes hatályon 
kívül helyezése mellett (az elbírált határozattól függoen ítélettel vagy végzéssel) a jogszabályoknak megfelelo 
új határozatot hoz. 
b) Ha nem állnak rendelkezésre, akkor a jogeros határozatot (részben vagy egészben) hatályon kívül helyezi 
és az ügyben eljárt elso vagy másodfokú bíróságot utasítja új eljárásra és új határozat hozatalára. 
3. Ha a felülvizsgálatra a Pp. 270. § (2) bekezdésének bb) pontja alapján azért kerül sor, mert a határozat 
olyan elvi jelentoségu jogkérdést dönt el, amelyre vonatkozóan a Legfelsobb Bíróság a Legfelsobb Bíróság 
határozatainak hivatalos gyujteményében korábban eltéro tartalmú elvi határozatot tett közzé, akkor az eljáró 
tanácsnak eloször az eltéro jogi megoldások közötti ellentmondást kell feloldania. 
a) Ha egyetért a korábban közzétett elvi határozattal, akkor a 2. pontban írtak szerint jár el. 
b) Ha a Legfelsobb Bíróság a jogeros ítéletben foglaltakkal ért egyet, tehát a közzétett elvi határozattól el 
kíván térni, a felülvizsgálati eljárás felfüggesztése mellett az ügyben jogegységi eljárás lefolytatását 
kezdeményezi. 
A jogegységi eljárás lefolytatásának eredménye értelemszeruen meghatározza az ügyben hozandó érdemi 
döntés tartalmát. 
BH2003. 408. II. A feleknek - az egyik fél által csatolt - a perbeli jogvita tárgyában kötött megállapodását a 
felülvizsgálati bíróság nem veheti figyelembe; csak a felülvizsgálati kérelem visszavonására van lehetoség 
(Pp. 273. §, 275. §). 
BH2002. 490. II. A felülvizsgálat rendkívüli perorvoslati jellegébol következoen a Legfelsobb Bíróság csak a 
felülvizsgálati és csatlakozó felülvizsgálati kérelem keretei között, továbbá az ott megjelölt jogszabályok 
körében vizsgálhatja a jogeros ítélet jogszabálysérto voltát [Pp. 270. § (1) bek., 272. § (2) bek., 275. § (2) 
bek.]. 
BH2002. 447. II. A felülvizsgálati eljárásban olyan új körülményre, amely nem volt a megelozo eljárás tárgya 
(amelyre vonatkozóan a fél - az elso- és másodfokú eljárás során - nem hivatkozott, amelyre nézve 
bizonyítékait nem jelölte meg) nem lehet hivatkozni [Pp. 270. § (1) bek., 275. § (1) bek.]. 
BH2002. 283. II. A jogeros ítélet nem támadható felülvizsgálattal olyan kérdésben, amely nem volt sem az 
elso-, sem a másodfokú eljárás tárgya [Pp. 270. § (1) bek., 275. § (1) bek.]. 
BH2002. 29. A Legfelsobb Bíróság a felülvizsgálati kérelem elbírálása során a rendelkezésre álló 
bizonyítékok alapján dönt. A felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok felülmérlegelésének, további bizonyítás 
felvételének nincs helye. A bizonyítási teher szabályai [Ptk. 361. §, Pp. 164. § (1) és (2) bek., 206. § (1) bek., 
270. § (1) bek., 275. § (1) bek.]. 
BH2001. 351. Közgazdasági technikumban megszerzett oklevélben megjelölt szakképesítések alapján az 
1975. évi II. törvény 45. §-ában rögzített szakmunkás-kedvezmény nem veheto igénybe [1975. évi II. tv. 45., 
51. §, 1952. évi III. tv. 275. §]. 
BH2001. 222. II. A jogeros ítélet csak a per tárgyát érinto körben vizsgálható felül [Pp. 270. § (1) bek., 275. 
§ (1) bek.]. 
BH2000. 398. A kereset elutasítása az ún. "akciós" árral kötött szerzodésnek a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás feltunoen nagy értékkülönbségére alapított megtámadása esetében [Ptk. 201. § (2) bek., 210. 
§ (1) bek., 365. § (1) bek., Pp. 275. § (1) bek.]. 
BH2000. 374. II. A Legfelsobb Bíróság a törvényben meghatározott okok fennállása esetén a felülvizsgálati 
kérelem kereteire tekintet nélkül felülvizsgálhatja a jogeros határozatot [Pp . 275. § (2) bek.]. 
BH1999. 320. Az önkormányzati közüzemi vállalatok önálló jogi személyek. Ezek a reájuk bízott ún. 
muködtetoi vagyonnal tulajdonosként rendelkezhetnek, a vagyonnal kapcsolatos igényeiket harmadik 



személyekkel szemben saját nevükben érvényesíthetik [Ptk. 70-73. §, 1977. évi VI. tv. 22. § (3) bek., 1991. évi 
XXXIII. tv. 38. § (1) bek., 52. § (1) bek. e) pont, Pp. 275. § (1) bek.]. 
BH1999. 312. A bizonyítékok téves mérlegelésére utaló hivatkozás kis perértéku ügyben az "engedélyezés" 
iránti kérelmet általában nem alapozza meg [Pp. 206. § (1) bek., 271. (4) és (5) bek., 275. § (2) bek.]. 
BH1999. 177. Felülvizsgálati eljárásban hozott határozattal elrendelt újratárgyalás eredményeként született 
újabb jogeros bírósági határozat ellen is helye van - akár a korábban felülvizsgálattal élo fél részérol is - 
felülvizsgálati kérelem eloterjesztésének [Pp. 1. §, 3. §, 270. § (1) bek., 275. § (1) bek., 275/A. § (2) és (3) 
bek.]. 
BH1998. 602. A tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény, illetoleg a 
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény alapján indult 
bírósági eljárásokban lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha népi ülnökök közremuködése nélkül, 
egyesbíróként jár el [Pp. 11. § (1)-(3) bek., 275. § (1) bek., 275/A. § (2) bek.]. 
BH1998. 275. II. A felülvizsgálati eljárásban csatolt szakértoi vélemény értékelésének nincs helye [Pp. 275. § 
(1) bek.]. 
BH1997. 185. II. Új szakértoi vélemény tartalmát a felülvizsgálati eljárásban nem lehet figyelembe venni [Pp. 
275. § (1) bek.]. 
BH1997. 23. II. Olyan tények, amelyeket a perben nem vetettek fel, a felülvizsgálati eljárásban a 
jogszabálysértés alapjaként nem használhatók fel [Pp. 235. § (1) bek., 270. § (1) bek., 275. § (1) bek.]. 
BH1996. 505. A Legfelsobb Bíróságot mint felülvizsgálati bíróságot a jogeros ítéletben helytállóan és 
okszeruen megállapított tényállás köti [Pp. 275. § (1) bek.]. 
BH1996. 373. A felülvizsgálati eljárásban érvényesülo bizonyításfelvételi tilalom terjedelme [Pp. 275. § (1) 
bek.]. 
BH1996. 372. A felülvizsgálati kérelemben a felek sem új jogcímre, sem korábban nem érvényesített 
beszámítási kifogásra nem hivatkozhatnak, a felülvizsgálatnak csak olyan jogi álláspont vagy mulasztás 
szolgálhat alapul, amely az eljárás korábbi szakaszaiban is a per tárgya volt [Pp. 270. § (1) bek., 275. § (2) 
bek.]. 
BH1995. 729. II. Ha az érintett felek a szerzodésükben ügyleti kamatot is kikötöttek, a jogosult azonban az 
elso- és másodfokú eljárásban ilyen jogcímen kamatkövetelést nem érvényesített, a felülvizsgálati eljárásban e 
címen kamatkövetelést már nem érvényesíthet [Ptk. 301. (2) bek., Pp. 273. § (5) bek., 275. § (2) bek.]. 
BH1995. 106. A felülvizsgálati eljárásban a jogeros ítélet csak a felülvizsgálati kérelem keretei között 
vizsgálható felül [Pp. 275. § (2) bek.]. 
BH1994. 669. Az építoközösség nem jogi személy, és közös név alatt sem indíthat pert [Ptk. 578/B. §, Pp. 48. 
§, 50. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 275. § (2) bek.] 
BH1994. 639. A bizonyítékok okszeru mérlegelésén alapuló tényállás a jogeros ítéletet felülvizsgáló 
Legfelsobb Bíróságot köti. Ehhez képest a bíróság által megállapított tényállás csak akkor iratellenes, ha az 
az annak megállapítása alapjául szolgáló adatokat illetoen ellenkezik az iratok tartalmával. Nem állapítható 
meg azonban iratellenesség azon a címen, hogy a bíróság álláspontja egyes bizonyítékokkal ellenkezik, mert 
ez a körülmény nem iratellenességet támad, hanem a bizonyítékok mérlegelése ellen irányul [Pp. 275. § (1) 
bek.]. 
BH1994. 603. II. A jogvita érdemében hozott jogeros ítélet elleni felülvizsgálati kérelem keretei nem kötik a 
Legfelsobb Bíróságot, ha a pert a tárgyalás alapján meg kell szüntetni [Pp. 275. § (2) bek.]. 
BH1994. 547. A Legfelsobb Bíróság csak a felülvizsgálati és a csatlakozó felülvizsgálati kérelemben 
megjelölt jogszabálysértéseket vizsgálhatja felül [Pp. 275. § (2) bek., Ptk. 358. § (1) bek.]. 
BH1994. 533. II. A felülvizsgálat tárgya egységes pertársak egyike által eloterjesztett felülvizsgálati kérelem 
esetén [Pp. 52. § (1) bek., 275. § (2) bek.]. 
BH1993. 684. Gyermekelhelyezési perben - a felülvizsgálati eljárás során - a mérlegelési szempontok 
értékelése [Csjt. 76. §, 17. sz. irányelv., Pp. 206. §, 275. § (2) bek., 275/A. §]. 
BH1993. 507. A bizonyítékok téves mérlegelése miatt eloterjesztett felülvizsgálati kérelem elbírálásának 
szempontjai [Pp. 206. § (1) bek., 270. § (1) bek., 275. § (2) bek. 275/A. § (1) bek.]. 
BH1993. 506. A szakértoi vélemény kiegészítésének, más szakérto kirendelésének mellozése miatt 
eloterjesztett felülvizsgálati kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 182. § (3) bek., 275. § (2) bek., 275/A. § 
(1) bek.]. 

275/A. § (1)-(2) 
(3) Ha a Legfelsobb Bíróság a jogszabálysérto határozatot hatályon kívül helyezi és az elso- vagy másodfokú 

bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja, a hatályon kívül helyezo végzésben az új eljárás 



lefolytatására vonatkozóan kötelezo utasításokat adhat. Ebben az esetben csak a felmerült költség összegét állapítja 
meg, annak viselésérol az új határozatot hozó bíróság dönt. 

(4) Ha a Legfelsobb Bíróság a másodfokú bíróságot utasítja új eljárásra, határozatát a másodfokú bíróság, 
egyébként pedig az elsofokú bíróság közli a felekkel és intézkedik - a határozathoz képest - a végrehajtásnak vagy a 
végrehajtás felfüggesztésének megszüntetése, illetve korlátozása iránt. 

(5) Új eljárásra utasítás esetében a tárgyalás a Legfelsobb Bíróság határozatának felolvasásával kezdodik; a 
bíróság a továbbiakban a reá nézve irányadó szabályok szerint folytatja le az eljárást. 

BH2004. 31. Ha a fegyveres testület volt tagja az igényét a bírói út igénybevétele elott szolgálati panasszal 
nem érvényesítette, a pert meg kell szüntetni (Pp. 275/A. §, 1996. évi XLIII. tv. 194. §). 
BH2003. 287. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. törvény 107. §-a az állami tulajdonban lévo 
azoknak a vagyontárgyaknak a körét határozza meg, amelyek az állam tulajdonából a helyi önkormányzatok 
tulajdonába kerültek. A tényleges vagyonátadás egyrészt a törvény erejénél fogva bekövetkezett, a vagyon 
más része tekintetében pedig külön törvények alapján történt meg. Az e körben vizsgálandó körülmények [Ptk. 
200. § (2) bek., 1990. évi CXV. tv. (Ötv.) 107. § (1) bek. a), b) és c) pont, (2) bek., 1991. évi XXXIII. tv. 51. § 
(1) bek., 1991. évi LV. tv. 20. § (2) és (3) bek., 24. § (1) bek., 26. § b) pont, 1977. évi VI. törvény VII. fejezet, 
33/1984. (X. 31.) MT r. 47. § (1) bek., 63/1990. (X. 4.) Korm. r., Pp. 57. § (1) és (2) bek., 99. § (2) bek., 
136/B. § (2) bek., 141. § (4) bek., 206. §, 245. §, 275/A. § (1) bek.]. 
BH2003. 65. A rendkívüli perorvoslatot elbíráló bíróság ellen nincs helye kártérítési igény érvényesítésének 
arra hivatkozással, hogy a bíróság a felülvizsgálati eljárásban jogellenesen, az eljárási szabályok 
megsértésével hozta meg döntését. [1997. évi LXVI. tv. 2. §, 7. §, Pp. 1. §, 229. § (1) bek., 270. § (1) bek., 271. 
§ (1)-(2) bek., 275/A. § (2) bek., Ptk. 339. § (1) bek., 349. § (1) és (3) bek.]. 
BH2001. 197. A felülvizsgálati eljárásban a bíróságok mérlegelési körébe tartozó ténykérdés általában nem 
vizsgálható, és nincs lehetoség a bizonyítás adatainak újabb egybevetésére és értékelésére. A Legfelsobb 
Bíróság csak azt vizsgálhatja, hogy a mérlegelés körébe vont adatok megállapításánál és egybevetésénél nem 
történt-e iratellenes, okszerutlen következtetés [Pp. 206. § (1) bek., 275/A. § (1) bek.]. 
BH2001. 130. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelo Rt. (ÁPV Rt.) konszernjogi felelosségének 
megállapítása körében irányadó szempontok [1992. évi LIII. tv. 2. § (1) bek., 3. § (3) bek., 4. § (1), (3) és (5) 
bek., 1995. évi XXXIX. tv. 5. § (1) bek. és (2) bek. a) pont, 9. § (4) bek., 21. § (1) bek., 23. § (1) bek., 70. §, 
1988. évi VI. tv.  13. §, 251. § (2) bek., 287. §, 326. § (1) és (2) bek., 328. § (2) bek., 329. § (1) bek., Pp. 1. §, 
2. § (1) bek., 3. § (3) bek., 275/A. § (2) bek., 76/1994. (V. 17.) Korm. r., 59/1991. (XI. 19.) AB határozat, 
33/1993. (V. 28.) AB határozat]. 
BH2001. 47. A rossz helyre benyújtott fellebbezés nem veheto figyelembe avégett, hogy a határido utolsó 
napján ajánlott küldeményként postára adták [Pp. 105. § (4) bek., 107. § (1) bek., 234. § (1)-(2) bek., 237. §, 
275/A. §]. 
BH2000. 208. A bíróság nincs elzárva attól, hogy a bizonyítékoknak a maguk összességében történo 
értékelése során a szakértoi véleményt mellozze, ezt azonban csak a perben feltárt kétségtelen tényekre 
alapozva teheti meg [Pp. 182. § (3) bek., 206. § (1) bek., 275/A. § (2) bek.]. 
BH2000. 20. II. A tényállás tisztázatlansága és a szükséges bizonyítékok beszerzésének - szükség esetén 
igazságügyi szakérto kirendelésének - elmulasztása miatt az ítélet hatályon kívül helyezése és új eljárás 
elrendelése [Pp. 275/A. § (2) bek.]. 
BH1999. 177. Felülvizsgálati eljárásban hozott határozattal elrendelt újratárgyalás eredményeként született 
újabb jogeros bírósági határozat ellen is helye van - akár a korábban felülvizsgálattal élo fél részérol is - 
felülvizsgálati kérelem eloterjesztésének [Pp. 1. §, 3. §, 270. § (1) bek., 275. § (1) bek., 275/A. § (2) és (3) 
bek.]. 
BH1998. 602. A tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény, illetoleg a 
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény alapján indult 
bírósági eljárásokban lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha népi ülnökök közremuködése nélkül, 
egyesbíróként jár el [Pp. 11. § (1)-(3) bek., 275. § (1) bek., 275/A. § (2) bek.]. 
BH1997. 562. A mozgáskorlátozottság tekintetében az Országos Orvosszakértoi Intézet által adott 
szakvéleménnyel kapcsolatban a bíróság orvos szakértoi bizonyítást rendelhet el [179/1993. (XII. 29.) Korm. 
r. 1. § (3) bek. és 15. § (2) bek., Pp. 6. § (1) bek., 177. §, 182. §, 275/A. §, 339. § (1) bek.]. 
BH1997. 341. A tárgyalás - bírói mérlegeléstol függo - felfüggesztésének mellozése önmagában nem lehet 
alapja a határozat érdemét támadó felülvizsgálati kérelemnek [Pp. 152. §, 206. §, 275/A. § (1) bek.]. 
BH1997. 295. A jogviszony megítéléséhez szükséges tények felderítésének elmulasztása jogszabálysértésnek 
minosül [Pp. 275/A. § (2) bek.]. 
BH1997. 236. Perben állás a túlépítéssel kapcsolatos igény elbírálásánál [Ptk. 109-111. §, Pp. 275/A. §]. 



BH1996. 56. Ha jogszabály eloírása szerint a vállalkozó a javítási munkát - pl. annak a vagyonbiztonságot 
veszélyezteto volta miatt - a megrendelo utasítása ellenére nem végezheti el, a hibák okaira és terjedelmére 
vonatkozó további szakértoi vizsgálatok elrendelésének hiánya vagy a kihallgatni kért tanúk mellozése nem 
tekintheto ügydönto eljárási szabálysértésnek, ezért a felülvizsgálati eljárás keretében új eljárás az ügyben e 
címen nem rendelheto el [Pp. 164. §, 178. § (2) bek., 182. §, 275/A. § (1) bek. Ptk. 392. § (2)-(4) bek.]. 
BH1995. 492. A másodfokú bíróság által elkövetett eljárási szabálysértés - a felek hozzájárulása nélkül a 
fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálása - nem ok a felülvizsgálati kérelemmel támadott határozat hatályon 
kívül helyezésére, ha ennek az ügy érdemi elbírálására nincs lényeges hatása [Pp. 275/A. § (1) bek.]. 
BH1995. 456. Túlépítéssel kapcsolatos jogvitában, a telekalakítási engedély megléte olyan elokérdés, amely 
nélkül az ügy érdemben nem bírálható el [Ptk. 109. § (1) bek., 111. §, 29/1971. (XII. 29.) ÉVM r. 2-3. §, Pp. 
275/A. § (2) bek.]. 
BH1995. 282. Gyermekelhelyezés tárgyában hozott ítélet hatályban tartása az indokolás kiegészítésével [Csjt. 
76. § (1) bek., Pp. 275/A. §, 221. § (1) bek.]. 
BH1995. 95. II. A felülvizsgálni kért jogeros ítélet hatályban tartása indokolásbeli módosítása mellett [Pp. 
275/A. § (1) bek.]. 
BH1994. 591. Tartalma szerint részítéletnek minosülo közbenso ítélet elleni felülvizsgálati kéretem 
elbírálásának szempontjai [Pp. 213. § (2) bek., 275/A. § (1) bek.]. 
BH1994. 417. A lakásépítés munkáltatói támogatásával összefüggésben keletkezett jogvita elbírálása nem 
tartozik a munkaügyi bíróság hatáskörébe [Pp. 22. § (1)-(2) bek., 349. §, 275/A. § (2) bek., 48I1982. (X. 7.) 
PM-ÉVM r. 21. § (1) bek., 26/1971. (VI. 24.) PM-ÉVM-MüM. r. 18. § (5) bek.). 
BH1994. 409. Az írásbeli magánvégrendelet alakiságának 9 megítélésénél a bizonyítékok mérlegelésének 
szempontjai [Ptk. 629. § (1) bek., Pp. 206. § (1) bek., Pp. 275/A. § (2) bek.]. 
BH1994. 405. II. Ha az ítélet indokolási kötelezettségének elmulasztása az ügy érdemi elbírálására lényeges 
kihatással nem volt, a Legfelsobb Bíróság a felülvizsgálati kérelem elbírálása során a megtámadott 
határozatot hatályában fenntartja [Pp. 221. §, 275/A. § (1) bek.]. 
BH1994. 367. A köteles rész, mint kötelmi jellegu pénzkövetelés engedményezheto [Ptk. 328. § (1) és (2) bek., 
Pp. 275/A. § (1) bek.). 
BH1994. 366. Az öröklési szerzodésben vállalt tartási kötelezettség teljesítésére vonatkozó alkalmasság 
megítélésénél az orvosi igazolás csatolása folytán az orvos szakértoi vélemény beszerzésének jogszabályt 
sérto mellozése. [Ptk. 658. § (1) bek., 589. § (2) bek., Pp. 206. § (1) és (2) bek., 275/A. § (2) és (3) bek.]. 
BH1994. 313. Általános kártérítés és a nem vagyoni kártérítés összegének megváltoztatása felülvizsgálati 
eljárásban [Pp. 275/A. § (1) bek., 206. § (1) bek., Ptk. 359. § (2) bek., 354-355. §]. 
BH1994. 259. Eljárási jogszabálysértésre alapított felülvizsgálati kérelem elbírálásának szempontjai [Ptk. 
242. § (1) bek., Pp. 163. §, 275/A. § (1) bek.). 
BH1994. 137. A különvagyoni ingatlannal kapcsolatos jognyilatkozatok megítélése [Csjt. 28. § (1) bek., 31. § 
(2) bek., (5) bek., 31/B. § (3) bek., Csjté. 8. § (1) bek., Ptk. 207. § (2) bek., Pp. 275/A. § (2) bek.]. 
BH1994. 86. A bizonyítékok jogszabálysérto mérlegelésére alapított felülvizsgálati kérelem elbírálásának 
szempontjai [Pp. 206. §, 221. §, 275/A. § (2) bek.] 
BH1993. 769. Az utóbb alkotmányellenesnek minosített jogszabályok téves alkalmazása a bírósági eljárásban 
[Pp. 275/A. § és 339. § (1) bek., 38/1992. (VI. 22.) AB hat., 45/1983. (XI. 20.) MT, 45/1983. (XI. 20.) PM r., 
36/1987. (IX. 29.) MT r. 8. § (2) bek.]. 
BH1993. 768. A bizonyítékok mérlegelésével megállapított tényállás - ha az nem iratellenes, vagy nem 
okszerutlenül, logikai ellentmondást tartalmazó módon történt a bizonyítékok mérlegelése - a felülvizsgálati 
eljárásban nem bírálható felül [Pp. 6. § (1) bek. 206. § (1) bek., 270. § (1) bek., 275/A. §]. 
BH1993. 748. A bizonyítékok mérlegelése alapján hozott döntés felülvizsgálati kérelemmel eredményesen 
csak akkor támadható, ha a mérlegelés jogszabálysérto [Pp. 275/A. § (2) és (3) bek.]. 
BH1993. 735. A bizonyítékok mérlegelése elektronikus erosíto berendezéssel muködo zeneszolgáltatás 
birtokháborító jellegének megítélésénél (Ptk. 191. §, Pp. 275/A. §). 
BH1993. 684. Gyermekelhelyezési perben - a felülvizsgálati eljárás során - a mérlegelési szempontok 
értékelése [Csjt. 76. §, 17. sz. irányelv., Pp. 206. §, 275. § (2) bek., 275/A. §]. 
BH1993. 683. Származási perben - az ellentétes szakértoi vélemények felülvizsgálata helyett - az 
ellentmondások mérlegeléssel történo feloldása jogszabálysérto [Csjt. 35. § (1) bek., 43. § (1) bek., Pp. 177. 
§. (1) bek., 206. § (1) bek., 275/A. § (2) bek.]. 
BH1993. 672. III. A fellebbezési tárgyaláson felvett részbizonyítással kapcsolatos közlési kötelezettség, illetve 
az annak megsértésébol eredo eljárási jogszabálysértés megítélése [Pp. 245. §, 275/A. § (1) és (2) bek.]. 



BH1993. 619. Származási perben a bizonyítékok mérlegelésének szempontjai [Pp. 177. § (2) bek., 183. §, 
275/A. § (2) bek., 2/1988. (V. 19.) IM r. 10. § (1) bek., 4/1976. (III. 4.) MT r. II. § (1) bek. b) pont]. 
BH1993. 507. A bizonyítékok téves mérlegelése miatt eloterjesztett felülvizsgálati kérelem elbírálásának 
szempontjai [Pp. 206. § (1) bek., 270. § (1) bek., 275. § (2) bek. 275/A. § (1) bek.]. 
BH1993. 506. A szakértoi vélemény kiegészítésének, más szakérto kirendelésének mellozése miatt 
eloterjesztett felülvizsgálati kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 182. § (3) bek., 275. § (2) bek., 275/A. § 
(1) bek.]. 

275/B. § Ha törvény másként nem rendelkezik, a felülvizsgálati eljárás során a Legfelsobb Bíróság az általános 
szabályok megfelelo alkalmazásával jár el. 

A felülvizsgálati eljárásban a Legfelsobb Bíróság az elso fokú eljárásra vonatkozó szabályoknak megfeleloen 
jár el. Alkalmazza e körben mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a felülvizsgálatról szóló eloírásokkal nem 
ütköznek és az eljárás rendkívüli perorvoslati jellegével nem ellentétesek. Ekként irányadóak például, a bírák 
kizárására, a perképességre, az eljárás félbeszakadására, a kézbesítésre, a határidok számítására vonatkozó 
eloírások. 
A törvény megfogalmazásával ellentétesen, esetenként alkalmaznia kell a különös eljárás sajátos szabályait 
is, a fent meghatározott keretekben. Például a közigazgatási perek, vagy a munkaviszonyból, szövetkezeti 
tagsági viszonyból származó perek bírák kizárásáról szóló rendelkezéseit. 
BH2001. 401. Az ügy érdemére kiható törvénysértés, ha sem az elsofokú, sem a másodfokú bíróság nem 
vizsgálja és ezáltal nem észleli a fellebbezés eloterjesztésének késedelmét [Pp. 99. § (2) bek., 107. § (1) bek., 
237. §, 274. § (1) bek., 275/B. §]. 
BH2001. 381. A felülvizsgálati kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlásra felhívó végzésben foglaltak 
nem megfelelo teljesítése miatt alkalmatlan az érdemi elbírálásra [Pp. 272. § (2) bek., 270. § (3) bek., 237. §, 
275/B. §]. 
BH2001. 300. Az oktatói és az eloadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megítélése 
(habilitáció) kérdésében keletkezett sérelemre alapított nem vagyoni kártérítésre irányuló igény elbírálása 
nem a munkaügyi bíróság, hanem az általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik [1993. évi LXXX tv. 
(Ftv.) 25. § (1) és (2) bek., 26. § (2), (3), (5) bek., Pp. 22. § (2) bek., 275/B. §, 251. § (1) bek., 157. § a) pont, 
130. § (1) bek. b) pont, 349. § (1) bek.]. 
BH2001. 46. A felülvizsgálati kérelemben pontosan meg kell jelölni azt a jogszabályt, illetve annak 
rendelkezését, amelyet a jogeros ítélet sért [Pp. 95. §, 270. § (1) bek., 272. § (2) bek., 275/B. §]. 
BH2000. 506. Felszámolási eljárásban - ha az adós céget törlik a cégjegyzékbol, s ezáltal jogképessége 
megszunik - nincs helye az eljárás félbeszakadása megállapításának, hanem a felszámolási eljárást folytató 
bíróság az eljárást megszünteti. Ennek illetékkövetkezményei [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi 
XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször módosított Cstv.) 6. § (2) bek., 27. §, 1997. évi CXLIV. 
tv. 53. § (2) bek., Pp. 111. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont, 158. § (1) bek., 275/B. §, 1990. 
évi XCIII. tv. 57. § (1) bek a) pont, 80. § (1) bek. i) pont, 81. § (2) bek.]. 
BH2000. 361. Ha a bíróság által kirendelt pártfogó ügyvédet a fél nem veszi igénybe, az emiatt jogi képviselo 
ellenjegyzése nélkül benyújtott felülvizsgálati kérelem hatálytalan, azt a bíróság hivatalból elutasítja [Pp. 
73/A. §, 73/B. §, 87. § (1) bek., 237. §, 275/B. §]. 
BH1997. 544. A peres felek perbeli jog- és cselekvoképességét a bíróságok az eljárás egész folyamata alatt - 
így a felülvizsgálati eljárásban is - hivatalból kötelesek vizsgálni [Pp. 50. § (1) bek., 157. § (1) bek e) pont, 
275/B. §, Ptk. 30. § (1)-(2) bek]. 
BH1997. 496. Ha a felülvizsgálati kérelmet a bíróság azért utasítja el, mert a kérelemmel élo fél az eloírt 
határidoben az elrendelt hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, utóbb azonban a fél bizonyítja, hogy a 
határido utolsó napján ajánlott küldeményként a hiánypótlást tartalmazó beadványát postára adta, a bíróság 
a kérelmet elutasító határozatát megváltoztathatja [Pp. 105. § (4) bek., 227. § (2) bek., 275/B. §]. 
BH1996. 506. A felülvizsgálati eljárás keretében általában nem vizsgálható a bíróság mérlegelési körébe 
tartozó tényállás, és nincs lehetoség a bizonyítás adatainak újabb egybevetésére és értékelésére. A 
felülvizsgálati bíróság csak azt vizsgálhatja, hogy az eljárt bíróság a mérlegelés körébe vont adatok és 
bizonyítékok megállapítása és azok egybevetése során nem jutott-e nyilvánvalóan helytelen és okszerutlen 
következtetésre (Pp. 275/B. §, 206. §). 
BH1996. 289. A felülvizsgálati eljárás keretében a bíróság mérlegelése körébe tartozó tényállás általában 
nem vizsgálható, és nincs lehetoség a bizonyítás adatainak újabb egybevetésére és értékelésére. A 
felülvizsgálati bíróság azt vizsgálhatja, hogy a mérlegelés körébe vont adatok megállapításánál és 
egybevetésénél nincs-e nyilvánvalóan helytelen, okszerutlen következtetés (Pp. 275/B. §). 



BH1995. 727. Ha a jogi személy a felülvizsgálati eljárás során megszunik, a jogutód perbe lépéséig, illetoleg 
perbe vonásáig a felülvizsgálati eljárás félbeszakad [Pp. 61-62. §, 111. § (1) bek., 275/B. §]. 
BH1995. 193. Ha a bíróság a tényállást a felek eloadásainak és a bizonyítási eljárás során felmerült 
bizonyítékoknak az egybevetése alapján állapítja meg, a bizonyítékokat a maguk összességében értékeli, és 
meggyozodése szerint bírálja el, a felülvizsgálati eljárás keretében a bíróság mérlegelési körébe tartozó 
ténykérdés általában nem vizsgálható, és nincs lehetoség a bizonyítás adatainak újabb egybevetésére, 
értékelésére. A Legfelsobb Bíróság azt vizsgálhatja, hogy a mérlegelés körébe vont adatok megállapításánál 
és egybevetésénél nincs-e nyilvánvalóan helytelen, okszerutlen következtetés [Pp. 206. § (1) bek., 275/B. §]. 
BH1995. 164. A felülvizsgálati kérelem eloterjesztésére nyitva álló határido elmulasztásánál a kimentés 
lehetosége [Pp. 107. § (2) bek., 237. §, 275/B. §]. 
BH1994. 325. A felülvizsgálati kérelemnek az elsofokú határozatot hozó bíróságnál való benyújtására nyitva 
álló határido elmulasztása miatt eloterjesztett igazolási kérelem elbírálásának szempontjai [Pp. 106. § (1) 
bek., 272. § (1) és (3) bek., 237. §, 275/B. §). 

NEGYEDIK RÉSZ 

KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK 

XV. FEJEZET 

Házassági perek 

Az általános szabályok alkalmazása 

276. § (1) Az I-XIV. fejezet rendelkezéseit a házassági perekben a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. 

(2) Házassági peren a házasság érvénytelenítése, továbbá érvényességének, illetoleg létezésének vagy 
nemlétezésének megállapítása iránt indított pereket, valamint a házassági bontópereket kell érteni. 

(3) A házasság érvényességének, illetoleg létezésének vagy nemlétezésének megállapítása iránt indított perekben 
az érvénytelenítési perre vonatkozó szabályokat kell megfeleloen alkalmazni. 

PK 210. szám 

A házassági bontóperben hozott elutasító határozatot az alperes akkor is 
megfellebbezheti, ha az elso fokú eljárás során a házasság felbontását 
ellenezte [Pp. 276. § (1) bek. és 233. §]. 

A XV. fejezet olyan szabályokat foglal össze, amelyek a Pp. általános rendelkezésein alapulnak, de azoktól - 
az eljárás alá vont jogviszonyok sajátosságaira tekintettel - részben eltérnek. A házassági perekben a Pp. 
általános szabályai, így az elso fokú eljárásra, valamint a perorvoslatokra vonatkozó rendelkezések csak a 
jelen fejezet eltéro szabályozásának hiányában alkalmazhatók. 
A házassági perek közé tartozó jogviták 
1. A házasság érvénytelenítése iránti per. Az érvénytelenítési perindítás feltétele a házasság létezése vagyis 
az, hogy a kötelék a szükséges alaki kellékek megtartásával szabályszeruen létrejött. Az érvénytelenítés célja a 
házasság érvénytelenné nyilvánítása a Csjt. 7-12. §-aiban meghatározott érvénytelenségi okok és az anyagi 
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén. A Csjt. 13. § (1) bekezdése alapján a házasságot 
csak akkor lehet érvénytelennek tekinteni, ha azt az érvénytelenítési perben hozott bírósági ítélet 
érvénytelennek nyilvánítja. 
Az érvénytelenítési perek eljárási szabályai szerint kell lefolytatni a házasság érvényességének, létezésének és 
nemlétezésének megállapítása iránti pereket. A fejezet egyes rendelkezései, így a Pp. 279. § (1) bekezdése 
(pertársaság), Pp. 281. § (1) bekezdése (keresetindítás), Pp. 283. § (3) bekezdése (az ügyész értesítése a per 



megindításáról), Pp. 290. § (5) bekezdése (az ítéletek közlése az ügyésszel kizárólag az érvénytelenítési, 
illetoleg ennek szabályai szerint folyó perekben alkalmazhatóak. 
2. A házasság érvényességének megállapítása iránti per, amely csak létezo házasság esetén kérheto. 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, vagy 
éppen annak bizonyítása szükséges, hogy az eredetileg fogyatékos házasság utóbb érvényessé vált [Csjt. 
Kommentár 1988. I) 81.]. A házasság érvényességének megállapítása iránti perre az érvénytelenítési perre 
vonatkozó szabályokat kell megfeleloen alkalmazni. 
3. A házasság létezésének megállapítása iránti per célja annak ítéleti megállapítása, hogy a házasság a 
jogszabályoknak megfeleloen, az alakiságok megtartásával szabályszeruen létrejött. A perindításra akkor 
kerülhet sor, ha vitás a házasság létrejötte, mert pl. a házasságkötés tényének anyakönyvi bejegyzése 
elmaradt. A házasság létezésének megállapítása után, erre irányuló kereseti kérelem eloterjesztése esetén 
vizsgálható, hogy valamely érvénytelenséget eredményezo ok hiányában érvényesnek lehet-e tekinteni a 
házasságot. Ha ugyanis a házasságról megállapítható, hogy nem létezo, akkor értelemszeruen az 
érvénytelenítési per indítása szükségtelen. 
4. A házasság nemlétezésének megállapítása iránti per. Nem létezo házasság a Csjt. 2. §-ában meghatározott, 
és érvénytelenségi oknak nem minosülo alakiságok betartása nélkül kötött házasság, vagy az, amely 
egyáltalán nem jött létre. A téves házasságkötést tanúsító anyakönyvi bejegyzés törlésére sor kerülhet 
közigazgatási eljárás keretében is. 
A házasság nemlétezésének, illetoleg érvénytelenségének megállapítása, annak megkötésére visszaható 
hatályú rendelkezés, amely nem érinti az apaságnak az anya házassági köteléke alapján fennálló vélelmét 
[Csjt. 35. § (1)], a vélt házassághoz fuzodo vagyonjogi hatásokat (Csjt. 33. §) és foszabályként a nagykorúság 
házasságkötéssel való megszerzését. 
5. A házassági bontóper célja a létrejött házassági kötelék megszüntetése. Bontás esetén a házasság a jövore 
nézve, az ítélet jogerore emelkedésével szunik meg. Ezért a házasság felbontását követoen indítható per a 
házasság érvénytelenségének megállapítása iránt. Fogalmilag kizárt azonban a házasság érvénytelenségének 
megállapítása után az érvénytelen házasság felbontása iránti perindítás. Kizárólag a házassági 
bontóperekben alkalmazható rendelkezések: Pp. 283. § (2) bekezdés (az illeték lerovásáról), Pp. 285. § 
(békítés), Pp. 289. § (a házastárs halálának perjogi következménye), Pp. 290. § (2) bekezdés (a perköltség 
viselésre vonatkozó speciális szabály). 
A nem személyállapotra vonatkozó házassági vagyonjogi per egyes eljárási szabályait a Pp. 292. §-a 
tartalmazza. 
BH1988. 276. A házassági bontóper elotti meghallgatás után a keresetlevél eloterjesztésére nyitvaálló 
határido számítására a Pp általános szabályai irányadók [Pp. 105. § (4) bek., 276. § (1) bek.]. 
BH1979. 242. Házassági perben a még járó kereseti illeték lerovásának elmulasztása miatt csak a kötelekkel 
kapcsolatos kereset tekintetében lehet az eljárást megszüntetni, a többi igény és igy a tárgyi költségmentes 
gyermekelhelyezés és tartás vonatkozásában az ügyet tárgyalni kell [Pp. 285. § (4) bek., 282. §, 276. § (1) 
bek.]. 

Illetékesség 

277. § (1) 
Házassági perekben a Pp. 29. §-ban meghatározott általános illetékességi szabályok az irányadók. A (2) 
bekezdés valamennyi házassági perre vonatkozó egyéb, a házastársak utolsó közös lakóhelyére alapított 
vagylagos illetékességi okról rendelkezik. Eszerint a felperes választása szerint a pert megindíthatja a Pp. 29. 
§-ban megjelölt illetékességi okok alapján vagy a házastársak utolsó közös lakóhelye szerint illetékes bíróság 
elott. 
A lakóhely, tartózkodási hely fogalmát ugyan az 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2)-(3) bekezdése meghatározza, 
e rendelkezések az eljárásjogi törvény alkalmazása során azonban nem ilyen tartalommal, illetve csak mint 
vélelem érvényesülnek (lásd a Pp. 29. §-hoz írt magyarázatot). A kialakult bírói gyakorlat szerint az utolsó 
közös lakóhely az a hely, ahol a házasság fennállása alatt a házasfelek legutoljára életvitelszeruen együtt 
laktak. Az illetékesség szempontjából közömbös az életközösség fennállása és az is, hogy az együttlakás 
mennyi ideig tartott az utolsó közös lakóhelyen. Amennyiben a felperes a házassági bontóperben az 
illetékességet az utolsó közös lakóhelyre alapítja, a keresetlevél beadásakor az utolsó közös lakóhelyet - ha a 
személyi igazolványból nem állapítható meg - hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia (PK 211. számú 
állásfoglalás). A hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos eljárásról az 1992. évi LXVI. törvény rendelkezik. 



Ha a felperes a pert a Pp. 29. §-a szerint illetékes bíróság elott indította meg, a Pp. 129. § alkalmazásával a 
bíróság nem teheti át a keresetlevelet az utolsó közös lakóhely szerint illetékes bírósághoz. Amennyiben a 
felperes az illetékességet az alperes lakóhelyére alapította, nincs akadálya annak, hogy a bíróság a házassági 
perben eloterjesztett keresetlevelet a Pp. 29. § (3) bekezdése alapján az alperes munkahelye szerint illetékes 
bírósághoz tegye át. Az utolsó közös lakóhelyre alapított különös illetékességgel szemben az alperest a Pp. 29. 
§ (3) bekezdésében meghatározott kedvezmény azonban nem illeti meg (PK 134. számú állásfoglalás), azaz az 
utolsó közös lakóhely szerint illetékes bíróság elott megindított házassági per nem teheto át az alperes 
munkahelye szerint illetékes bírósághoz. Arra sincs mód, hogy a felperes a gyermek elhelyezésével 
összekapcsolt házassági bontópert a gyermek lakóhelye szerint illetékes bíróság elott indítsa meg (BH1982. 
53.). 
A magyar állampolgár személyállapotára vonatkozó perében a magyar bíróság joghatósága a nemzetközi 
magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényereju rendelet 55. § a) pontja szerint kizárólagos, kivéve, ha külföldi 
bíróság vagy más hatóság ilyen kérdésben hozott határozatát a törvényereju rendelet 71. § a) pontja alapján 
el kell ismerni. 
A (3) bekezdésben meghatározott kisegíto illetékességi szabály akkor alkalmazható, ha nincs olyan bíróság, 
amely az általános illetékességi szabály, vagy a házassági perekre irányadó különös illetékesség alapján a 
perre illetékes lenne. A Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el pl. ha a felek magyar állampolgárok, de 
külföldön kötöttek házasságot és külföldön laknak vagy olyan magyar állampolgárok házassági pereiben 
akiknek nincs Magyarországon nincs lakóhelyük, illetve tartózkodási helyük (szállás nélküli hajléktalanok). 
A (4) bekezdésben meghatározott kizárólagos illetékességi szabály alapján csak a perbíróság elott indítható 
ugyanarra a házasságra vonatkozó újabb házassági per és házassági vagyonjogi per. Ha a bíróság észleli, 
hogy ugyanarra a házasságra vonatkozóan más bíróság elott házassági per már folyamatban van, az elotte 
indított házassági per, vagyonjogi per keresetlevelét köteles a másik bírósághoz áttenni. Nincs áttételi 
kötelezettsége a bíróságnak, ha az elotte folyamatban lévo vagyonjogi per korábban indult. Ha a másik 
bíróság elott korábban indítottak házassági vagyonjogi pert, a bíróságnak az elotte késobb eloterjesztett 
vagyonjogi igényt tartalmazó keresetlevelet perfüggoség okán [Pp. 130. § (1) d)] idézés kibocsátása nélkül el 
kell utasítania ("A Polgári perrendtartás magyarázata" Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1976. 
II/1288.). A Pp. 150. §-a alapján ha házassági per megindítása elott a házastársi tartás iránti per már 
folyamatban volt, a házastársi tartás iránti kereset kizárólag az elso fokú eljárás befejezéséig és a tartást kéro 
indítványára teheto át a házassági per bíróságához. A házastársi tartás megszüntetése iránt eloterjesztett 
kereset bármelyik fél indítványára át kell tenni az utóbb indult házassági per bíróságához. A folyamatban lévo 
házassági per alatt eloterjesztett házastársi tartásra irányuló kereset a bíróság az indítványtól függetlenül 
köteles áttenni a házassági per bíróságához. 
A kizárólagos illetékességi szabály nem vonatkozik a házassági vagyonjogi perekre és a házassági perrel a 
Pp. 282. § alapján összekapcsolható egyéb perekre. 
BH1990. 183. Ha házassági bontópert megelozo eljárás van folyamatban, kizárólag annak bírósága elott 
indítható az ugyanarra a házasságra vonatkozó házassági vagyonjogi per [Pp. 277. § (4) bek., 280. §, 
105/1952. (XII. 28.) MT r. 13. § (3) bek., PK 278. sz.]. 
BH1987. 44. Ha a házassági per folyamatban, úgy a házassági vagyonjogi igény elbírálása - értékhatárra 
tekintet nélkül - kizárólag a bontópert elbíráló bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 23. § (1) bek, a) pont, 277. § 
(4) bek.] 
BH1982. 53. A gyermek elhelyezése iránti keresettel összekapcsolt házassági bontóper nem indítható a 
kizárólag gyermek lakóhelye alapján illetékes bíróság elott [Pp. 29. § (1) bek., 34. § (2) bek., 277. § (2) bek., 
282. §]. 

(2) A házassági perre az a bíróság is illetékes, amelynek területén a házastársak utolsó közös lakóhelye volt. 

PK 211. szám 

Ha a felperes a házassági bontóperben az illetékességet az utolsó közös 
lakóhelyre alapítja, a keresetlevél beadásakor az utolsó közös lakóhelyet - ha 
az a személyi igazolvány adataiból nem állapítható meg - hatósági 
bizonyítvánnyal kell igazolnia. 



(3) Ha a házassági pernek sem a 29. §, sem a jelen § alapján nem volna illetékes belföldi bírósága, a perre a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság illetékes. 

(4) Ha házassági per van folyamatban, kizárólag annak bírósága elott indítható az ugyanarra a házasságra 
vonatkozó újabb házassági per és házassági vagyonjogi per. 

PK 180. szám 

A különélo házastárs által a házassági per megindítása elott tartás iránt 
folyamatba tett pert a késobb megindult házassági per bíróságához a Pp. 150. 
§-a értelmében csak a tartást igénylo fél kérelmére lehet áttenni, feltéve, hogy 
a per elsofokon még nincs befejezve. Ha a tartási per megindításakor a 
házassági per már folyamatban van, a Pp. 277. §-ának (4) bekezdésében 
foglaltak folytán a házastárs tartása iránt indított pert - függetlenül attól, hogy 
a tartást kéro ilyen irányú kérelmet terjeszt-e elo vagy sem - a házassági per 
bíróságához kell áttenni. 

A perbeli személyek jogállása és képviselete 

278. § A házassági perben a korlátozottan cselekvoképes házastárs teljes perbeli cselekvoképességgel rendelkezik. 
A perbeli cselekvoképesség általános szabályait a Pp. 49. §-a tartalmazza. Eszerint a perben személyesen 
vagy meghatalmazottja útján az járhat el, aki a polgári jog szabályai szerint teljes cselekvoképességgel 
rendelkezik (a Ptk. 12. § alapján 18. életévét betöltötte, vagy a házasságkötés folytán nagykorúvá vált). 
Foszabályként a korlátozottan cselekvoképes személy [a Ptk. 12. § (1) bekezdése értelmében a kiskorú, vagy 
az a nagykorú, akit a Ptk. 13. § (1) bekezdése alapján a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá helyezett] 
perbeli cselekvoképességgel nem rendelkezik, mert korlátozott perbeli cselekvoképesség nincs. Perbeli 
cselekvoképesség hiányában a fél helyett törvényes képviseloje jár el, ennek hiányában a fél részére a Pp. 74. 
§ alapján ügygondnokot kell kirendelni. 
A házassági perekben azonban ettol eltéro szabály érvényesül, mert az egyébként korlátozottan 
cselekvoképesnek minosülo házastárs perbeli cselekvoképességgel rendelkezik. Ezért törvényes képviseloje 
hozzájárulása nélkül indíthat házassági pert és tehet perbeli jognyilatkozatokat. A házasságkötés tényével 
nagykorúvá vált, de 18. életévét egyébként be nem töltött személy is perbeli cselekvoképességgel rendelkezik 
még akkor is, ha 
nagykorúságát a házasság érvénytelenségét - pl. gyámhatósági engedély hiánya - megállapító ítélet alapján 
utóbb elveszíti. 
A cselekvoképességet kizáró gondnokság hatálya alatt álló házastárs nevében a Csjt. 16. és a Csjt. 19. §-ai 
alapján a gyámhatóság hozzájárulásával a törvényes képviselo indíthat pert. 
A § nem alkalmazható a házassági vagyonjogi, és a Pp. 282. § alapján a házassági perrel összekapcsolható, 
de nem személyállapotra vonatkozó, a gyermek tartása és elhelyezése iránti perekre. 
BH1985. 64. Az a szabály, amely a korlátozottan cselekvoképes házastárs részére a házassági perben teljes 
cselekvoképességet biztosit, nem vonatkozik a házassági vagyonjogi perekre. Ez utóbbi perekben a 
korlátozottan cselekvoképes személy is csak törvényes képviseloje utján járhat el [Pp. 49., 74., 278. §]. 

279. § (1) 
(2) A házassági perbe beavatkozásnak helye nincs. 
(3) Házassági perben a nem ügyvédi iroda (ügyvéd) részére adott és aláírt, továbbá a bárki részére adott és 

kézjeggyel ellátott meghatalmazáson a fél aláírását, illetoleg kézjegyét közjegyzo által hitelesíttetni kell. 
(4) Ha a bíróság a perben a Családjogi törvény 74. §-a alapján a házastársak kiskorú gyermekének, mint 

érdekeltnek a meghallgatásáról döntött, indokolt esetben egyidejuleg a gyermek részére ügygondnokot rendel. A 
bíróság úgy is határozhat, hogy a gyermeket a házastársak távollétében hallgatja meg. E szabályok vonatkoznak a 
gyermek elhelyezésével kapcsolatos perekre is. 

Házassági perekben a per tárgya a legszemélyesebb jogviszony, ezért a beavatkozásra nem lehet a Pp. 
általános szabályait alkalmazni, amely minden jogi érdek esetén lehetové teszi kívülálló, idegen személyek 
perbeli részvételét. Házassági perekben beavatkozásra a törvény kizáró rendelkezése folytán nincs lehetoség. 



A házassági perben mindazok eljárhatnak meghatalmazottként, akiket a Pp. 67. §-a felsorol, de csak 
minosített alakiságok betartásával készített meghatalmazással való rendelkezés esetén. Ez pedig azt jelenti, 
hogy a fél által adott meghatalmazáson az aláírását, illetoleg kézjegyét közjegyzo elott hitelesíttetni kell. Nem 
kell hitelesíteni az ügyvédi iroda, ügyvéd részére adott meghatalmazást. 
A külföldön kiállított meghatalmazás a Pp. 198. § b) pontja alapján csak hitelesítés (felülhitelesítés) esetén 
fogadható el. A hitelesítésre, felülhitelesítésre lásd a Pp. 195. §-hoz fuzött magyarázatot. 
A Csjt. 74. § alapján a bíróságnak indokolt esetben a gyermeket is meg kell hallgatnia a szüloi felügyelettel, a 
gyermek elhelyezésével, valamint az elhelyezés megváltoztatásával kapcsolatos perben. A gyermekek jogairól 
szóló, New Yorkban 1989. november 20-án kelt, és az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett Egyezménynek 
megfeleloen a Csjt. 71. § (1) bekezdése alapján a szüloknek biztosítaniuk kell, hogy az ítéloképessége 
birtokában lévo gyermek az ot érinto döntések elokészítésében véleményt nyilváníthasson. A gyermek 
meghallgatásának tartalma, az egyéb bizonyítékokkal összhangban támpontot adhat a gyermek álláspontjáról 
a jövobeli elhelyezését illetoen. A bíróság a gyermeket nem tanúként, hanem érdekeltként hallgatja meg, mert 
ennek során a gyermek véleményt nyilvánít, illetoleg állást foglal. A gyermek különleges perbeli helyzetét 
mutatja, hogy a bíróság a részére ügygondnokot rendelhet ki, illetoleg meghallgatását a szülok és a jogi 
képviseloik távollétében is foganatosíthatja. 

280. § 
E rendelkezés 1995. augusztus 29-tol hatályát vesztette. 
BH1990. 263. Ha a felek közösen terjesztenek elo bontópert megelozo meghallgatás iránti kérelmet, 
elhatározásuktól függ, hogy melyikük minosül kérelmezonek, illetve ellenérdeku félnek [Pp. 280. §]. 
BH1990. 183. Ha házassági bontópert megelozo eljárás van folyamatban, kizárólag annak bírósága elott 
indítható az ugyanarra a házasságra vonatkozó házassági vagyonjogi per [Pp. 277. § (4) bek., 280. §, 
105/1952. (XII. 28.) MT r. 13. § (3) bek., PK 278. sz.]. 

Keresetindítás 

281. § (1) Az érvénytelenítési pert a házastársnak a másik házastárs ellen, az ügyésznek, valamint a per 
megindítására jogosult harmadik személynek pedig mindkét házastárs ellen kell indítania. Ha az a fél, aki ellen a 
keresetet meg kellene indítani, már nem él, a keresetet a bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell megindítani. 
Ha a félnek nincs perbeli cselekvoképessége és közte, valamint törvényes képviseloje között érdekellentét áll fenn, a 
bíróság a fél képviseletére ügygondnokot rendel ki. 

(2) Házassági perekben a 127. § alkalmazásának helye nincs. 
1. Anyagi jogi jogszabály határozza meg az érvénytelenítés iránti perindításra jogosultak körét (Csjt. 14-16 §-
ai) és a perindítás határidejét [Csjt. 13. § (3), Csjt. 15. § (1)-(2)]. 
A Csjt. foszabálya szerint az érvénytelenítés iránti perindítás nincs határidohöz kötve, mert megindítható a 
házasság fennállása és annak megszunése után is. Törvényi kivétel alapján határidohöz kötött a perindítás: 
- A Csjt. 13. § alapján alaki hiba miatti érvénytelenítési per csak a házasságkötéstol számított hat hónap alatt, 
és a házasság megszunéséig indítható. 
- A Csjt. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján a jogosult az érvénytelenítési pert a nagykorúság elérésétol, a 
gondnokság megszüntetésétol, a cselekvoképesség visszanyerésétol, vagy a házastárs cselekvoképesség 
visszanyerése nélkül bekövetkezett halálától számított hat hónap alatt indíthatja meg. Az anyagi jogi határido 
jogveszto, ezért a határido elmulasztása miatt igazolásnak sincs helye. 
A házasság érvénytelenítése iránt - kettos házasság (Csjt. 7. §), rokoni, illetoleg örökbefogadási kapcsolat 
(Csjt. 8. §) és az alakszeruségek meg nem tartása (Csjt. 12. §) miatt - a Csjt. 14. § (1) bekezdés alapján 
foszabályként bármelyik házastárs, az ügyész és az jogosult a keresetindításra, akinek a házasság 
érvénytelenné nyilvánításához jogi érdeke fuzodik. A keresetindítás szempontjából közömbös, hogy a 
házastárs a házasság megkötésekor tudott-e az érvénytelenségi ok fennállásáról. 
Az ügyészi perindítás általában akkor indokolt, ha a házastársak nem érdekeltek az érvénytelenségi ok 
feltárásában, illetoleg az ebbol következo jogkövetkezmények vállalásában. 
A házastárson, az ügyészen kívül más jogosult csak akkor indíthat pert, ha ehhez jogi érdeke fuzodik, és ezt a 
perindításkor megfeleloen valószínusíti. A jogi érdeket a keresetlevélben elo kell adni, és közölni kell azokat 
az adatokat, amelyekbol a jogi érdek megállapítható. Jogi érdeke fuzodhet az érvénytelenítési per 
megindításához a korábbi házastársnak, ha saját házassága fenntartásában érdekelt, vagy akinek a reá nézve 
kedvezo döntéstol öröklési igénye függhet. A jogi érdeknek közvetlennek kell lennie, és annak vonatkozásában 
kell fennállnia, aki keresetet kíván eloterjeszteni. 



A korlátozottan cselekvoképes házastárs a pert törvényes képviselojének hozzájárulása nélkül maga indíthatja 
meg, és a perben is teljes perbeli cselekvoképességgel rendelkezik (Pp. 278. §). Akinek a perindításhoz jogi 
érdeke fuzodik, és korlátozottan cselekvoképes személy, a pert személyesen, de csak törvényes képviselojének 
hozzájárulásával indíthatja meg. Ha a perindításra jogosult házastárs, illetoleg az a személy, aki jogi érdeke 
alapján kíván perelni cselekvoképességet kizáró gondnokság alatt áll, a pert nevében a gyámhatóság 
hozzájárulásával a törvényes képviseloje indíthatja meg (Csjt. 16. §). 
Meghatározott esetekben a perindításra jogosultak körét a Csjt. szukíti. Házasságkötési engedély hiányára 
[Csjt. 10. § (1)] és cselekvoképességet kizáró gondnokság alatt állás tényére [Csjt. 9. § (1)], mint 
érvénytelenségi okra alapított érvénytelenítés iránti keresetet bármelyik perindításra jogosult eloterjesztheti, 
de csak a nagykorúság eléréséig, illetoleg a cselekvoképességet kizáró gondnokság alá helyezés 
megszüntetéséig. A nagykorúság elérésével, illetve a gondnokság alá helyezés megszüntetésével azonban a 
perindítási jogosultság személyhez kötötté válik, mert a keresetet kizárólag az a házastárs terjesztheti elo, 
akinek személyében az érvénytelenségi ok fennállt [Csjt. 15. § (1)]. 
Gondnokság alá helyezés nélküli teljes cselekvoképtelenség állapotában kötött házasság érvénytelenségének 
[Csjt. 11. § (1)] megállapítása iránt a cselekvoképesség visszanyerése után kizárólag az a házastárs indíthat 
pert, aki a házasságkötéskor teljesen cselekvoképtelen volt [Csjt. 15. § (2)]. Ha a perindításra jogosult 
házastárs a per alatt meghal, helyébe bármelyik, a Csjt. 14. §-a alapján perindításra jogosult beléphet. 
Amennyiben a házastárs a cselekvoképesség visszanyerése elott meghal a perindítás joga kizárólag az ügyészt 
illeti meg. 
Azt, hogy az érvénytelenítési pert ki ellen kell indítani, e § (1) bekezdése határozza meg. A pert a házastársnak 
a házastársa ellen kell megindítania, ha már nem él a bíróság ügygondnokot rendel ki és a házastársat az 
ügygondnok útján kell perelni. A keresetindításra jogosult ügyésznek, illetoleg a jogi érdek alapján perlo 
harmadik személynek mindkét házastárs ellen meg kell indítania. Ha csak az egyik házasfél van életben, 
kizárólag ellene kell a keresetet megindítani. Ilyen esetben a meghalt házasfél helyett ügygondnok 
kirendelésére nincs szükség, mert azoknak a tényeknek a perbeli megállapítása, amelyek a házasság 
érvénytelenítése felol való döntéshez alapul szolgálhatnak, az életben lévo házastárs perbevonásával is 
teljesen megnyugtatóan megtörténhet ("A Polgári perrendtartás magyarázata" Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest 1976. II/1304.). 
Ha a pert nem a Csjt. 14. § (1) bekezdésében meghatározott személy indította meg, vagy a perindításra 
jogosult személy nem az (1) bekezdésben meghatározott személy ellen indította meg és a helyes alperest a 
bíróság felhívása ellenére nem vonta perbe, a bíróságnak a keresetlevelet a Pp. 130. § (1) bekezdés g) pontja 
alapján idézés kibocsátása nélkül el kell utasítania, illetoleg tárgyalási szakban a pert a Pp. 157. § a) pontja 
alapján meg kell szüntetnie. 
Az érvénytelenítési perben perbeli jogutódlásnak helye van. Ha az a jogosult, aki a pert megindította, meghal, 
a perbe helyére bármely más perindításra jogosult beléphet [Csjt. 14. § (2)]. 
A Pp. 64. § (3) bekezdés alapján a más által indított perbe a külön jogszabály alapján perindításra jogosult, a 
felperes pertársaként az elso fokú ítélet meghozatalát megelozo tárgyalás berekesztéséig perbe léphet. E 
rendelkezés alapján az érvénytelenítési perben is létrejöhet a felperesi oldalon a Pp. 51. § a) pontja szerinti 
egységes pertársaság, pl. a házastárs által indított érvénytelenítési perbe az ügyész perbe lép. Az alperesi 
pertársaság keletkezhet, ha pl. az ügyész indít érvénytelenítési pert a házastársak ellen. Pertársaság 
keletkezik akkor is, ha a perben addig részt nem vett ügyész az ítélet ellen a Pp. 290. § (4) bekezdése alapján 
fellebbezéssel él. 
2. Az 1952. évi 23. törvényereju rendelet 6. § alapján a házasság érvényességének, létezésének, 
nemlétezésének megállapítása iránti perindításra bármelyik házastárs, az ügyész és az jogosult, akinek a 
megállapításhoz jogi érdeke fuzodik. A házastársak közösen is indíthatnak ilyen pert. A keresetet a 
házastársnak a másik házastársa, az ügyésznek és a jogi érdek alapján perlo harmadik személynek mindkét 
házastárs ellen kell eloterjesztenie. A házastársak közösen is indíthatnak pert. Ebben az esetben a keresetet az 
ellen a személy ellen kell a házastársaknak benyújtani, aki a házasság érvényességét, illetoleg létezését 
kétségbe vonta. Meghaladóan e perekre az érvénytelenítési per szabályait kell alkalmazni. 
3. A házasság felbontása iránti kereset kizárólag a házasság fennállása alatt terjesztheto elo. A Csjt. 19. §-a 
házastársat jogosítja fel a bontóper megindítására, melyet a másik házastárs ellen kell eloterjeszteni. Ezért 
fogalmilag kizárt a házassági bontóperben a pertársaság keletkezése. A bontóperrel együtt érvényesített 
vagyonjogi igény azonban adott esetben más személyek perbenállása nélkül nem bírálható el, ezért az 
összekapcsolt házassági perben létrejöhet a pertársaság. 
Bontóperben perbeli jogutódlásnak sincs helye, mert a házastárs halála esetén a bíróságnak a pert a Pp. 289. 
§ alapján meg kell szüntetnie. 



A személyállapot egyezségkötéssel nem változtatható meg, ezért nem alkalmazható a Pp. 127. §-a, amely a 
szóbeli kereset azonnali tárgyalására, az egyezségi kísérletre, valamint a bíróság elott egyezségkötés céljából 
történo megjelenésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
BH1991. 218. Az Országos Társadalombiztosítási Foigazgatóság Orvosszakértoi Intézetének orvosi 
bizottságai által adott vélemény a perbeli bizonyítás szempontjából nem okiratnak, hanem szakvéleménynek 
minosül. Ha e szakvélemény és a bíróság által kirendelt orvosszakérto véleménye között ellentét van, a 
bíróságnak a szakértok meghallgatásával kell a szakvélemények közötti ellentétet feloldania [Pp. 281. § (3) 
bek., 3/1975. (VI. 14.) SZOT szab. 63. § (3) bek. a) pont, 133. § (3) bek.]. 
BH1982. 49. III. Az apasági vélelem megdöntésére a házasság felbontása iránt folyó perben eloterjesztett 
kereset esetében a kiskorú gyermek részére a bíróságnak ügygondnokot kell kijelölnie [Pp. 281. §]. 

282. § A házassági per bírósága elott a keresettel csak az ugyanarra a házasságra vonatkozó más érvénytelenítési 
vagy bontókeresetet, továbbá a házasfelek gyermekének származására, elhelyezésére és tartására vonatkozó 
keresetet, valamint a házassági vagyonjogi keresetet (292. §) lehet összekapcsolni. 

A § az összekapcsolható házassági perek körében csak az érvénytelenítési és a bontó keresetrol rendelkezik. A 
Pp. 276. § alapján az összekapcsolás szabálya a házasság érvényességének, létezésének és nemlétezésének 
megállapítása iránti perekre is kiterjed. Az összekapcsolás jelentése egyrészt az, hogy a felperes azonos 
bíróság elott többféle keresetet terjeszthet elo, illetoleg a perben az alperes viszontkeresettel érvényesíthet 
meghatározott igényeket a felperessel szemben. Másrészt azt is jelenti, hogy a bíróság kizárólag az 
összekapcsolható perek egyesítését, illetoleg más bírósághoz történo áttételét rendelheti el. 
A házassági perrel csak a házasfelek közös gyermekére vonatkozó keresetek (elhelyezés, tartás és származási 
kereset) kapcsolhatók össze. A gyermek elhelyezésével kapcsolatos igény érvényesítésekor adott esetben perbe 
kell vonni azt a személyt, akinél a gyermeket korábban elhelyezték. 
A házassági perben érvényesítheto a már korábban megállapított gyermektartásdíj felemelése, leszállítása és 
megszüntetése iránti igény is. 
A házassági perben a származási keresetek közül csak a közös gyerekre vonatkozó apaság vélelmének 
megdöntése iránti igény érvényesítheto. A házasság érvénytelensége az apaság vélelmét nem érinti [Csjt. 35. 
§ (1)]. A házasságból való származás vélelme pedig mindaddig fennáll, amíg az arra jogosult keresete folytán 
jogeros bírói ítélet a vélelmet nem dönti meg. Ezért az apaság megállapítása iránti igény a házassági perrel 
nem kapcsolható össze. 
Vagyonjogi perben házasság felbontása iránt nem lehet viszontkeresetet eloterjeszteni (BH1978. 130.), de a 
házassági per vagyonjogi keresetekkel is összekapcsolható. Ide tartozik a házastársi közös vagyon 
megosztása, a közös vagy különvagyoni szerzésre alapított tulajdonjog megállapítása iránti kereset, a 
házastársi közös lakás használatára, a lakáshasználati jog ellenértékére, a házastársi tartásra, és a 
házastársak között vagyoni viszonyaik rendezése körében kötött szerzodés teljesítésére vagy 
érvénytelenségének megállapítására irányuló igény ("Polgári Eljárásjog - Kommentár a gyakorlat részére" 
hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest 1997. D/11.). 
BH1982. 53. A gyermek elhelyezése iránti keresettel összekapcsolt házassági bontóper nem indítható a 
kizárólag gyermek lakóhelye alapján illetékes bíróság elott [Pp. 29. § (1) bek., 34. § (2) bek., 277. § (2) bek., 
282. §]. 
BH1979. 242. Házassági perben a még járó kereseti illeték lerovásának elmulasztása miatt csak a kötelekkel 
kapcsolatos kereset tekintetében lehet az eljárást megszüntetni, a többi igény és igy a tárgyi költségmentes 
gyermekelhelyezés és tartás vonatkozásában az ügyet tárgyalni kell [Pp. 285. § (4) bek., 282. §, 276. § (1) 
bek.]. 
BH1978. 30. I. Vagyonjogi perben nem lehet a házasság felbontása iránt viszontkeresetet indítani (Pp. 282. 
§). 

283. § (1) Házassági perben a keresetlevélben elo kell adni a házasság megkötésére és a házasságból származott, 
életben levo gyermekek születésére vonatkozó adatokat, valamint a szükséghez képest azokat az adatokat is, 
amelyekbol a keresetindításra való jogosultság megállapítható. A keresetlevélhez az eloadott adatokat igazoló 
okiratokat mellékelni kell, kivéve ha az adatok személyi igazolvánnyal igazolhatók; erre a keresetlevélben azonban 
utalni kell. 

(2) 
(3) Az érvénytelenítési per megindításáról a keresetlevél egy példányának megküldésével az ügyészt is értesíteni 

kell. 
(4) 

A házassági perben eloterjesztett keresetlevélben a Pp. 121. §-ban meghatározott adatokon (lásd a §-hoz 
fuzött magyarázatot) felül elo kell adni, hogy 



- a házasfelek hol és mikor kötöttek házasságot. A keresetlevélhez csatolni kell, illetoleg a tárgyaláson fel kell 
mutatni a házasság megkötését tanúsító anyakönyvi kivonatot. A házasság létezésének, nemlétezésének 
megállapítása iránti perekben, ahol éppen az anyakönyvi kivonat hiánya indokolja a perindítást, az arra 
jogosultat értelemszeruen nem terheli a házassági anyakönyvi kivonat csatolására vonatkozó kötelezettség. 
- A keresetlevélben elo kell adni a házasságból született (örökbefogadott) élo gyermekek adatait (név, 
születési ido, hely). A keresetlevélhez szükség szerint csatolni kell a születési anyakönyvi kivonatot is. 
- Az érvénytelenítési perben, amennyiben nem a házastárs, illetoleg az ügyész a felperes - a házasság 
nemlétezésének, illetoleg érvénytelenségének megállapításához fuzodo jogi érdeket megfeleloen 
valószínusíteni kell. A felperesnek igazolnia kell a Csjt. 15. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizárólagos perindítási 
jogosultságát és azt, hogy a keresetindításra a törvényben eloírt anyagi jogi jogveszto határidon belül került 
sor (lásd a Pp. 281. §-hoz fuzött magyarázatot). 
- Ha a felperes a házassági perben az illetékességet a Pp. 277. § (3) bekezdése alapján az utolsó közös 
lakóhely illetékességére alapítja és az a személyi igazolvány adataiból nem állapítható meg, a keresetlevélhez 
hatósági bizonyítványt kell csatolnia (PK 211. számú állásfoglalás). 
- A keresetlevélben határozott kereseti kérelmet kell eloterjeszteni. Bontóper megindítása esetén a 
keresetlevélbol ki kell tunnie, hogy a felek a házasság felbontását egyezo akaratnyilvánítás alapján, illetoleg a 
megromlásra vezeto okok feltárásával kérik. Amennyiben a felek között a kötelék felbontása iránti kérelemmel 
egyidejuleg többirányú vita van, akkor a keresetlevélnek a rövid tényálláson felül tartalmaznia kell a jogviták 
eldöntéséhez szükséges bizonyítékok megjelölését is. 
Házassági bontóperben a fél részére az Itv. 61. § (4) bekezdés a) pontja alapján illetékfeljegyzési jogot nem 
lehet engedélyezni. A házassági bontóper illetéke az Itv. 43. § (1) bekezdése alapján 7000 Ft, a bontóperben a 
házasság felbontása iránt eloterjesztett viszontkereset azonban illetékmentes (Itv. 57. §). 
Az Itv. 43. § (2) bekezdése alapján a lakáshasználat rendezése iránti igény, valamint az egyezo 
akaratnyilvánításon alapuló bontóperben eloterjesztett házastársi közös vagyon megosztására irányuló igény 
esetén a pertárgy értékét nem lehet külön figyelembe venni. Ha a fél egyéb vagyonjogi igényt érvényesít, az 
illetékalap [Itv. 39. § (1) bekezdés] után az Itv. 42. § (1) bekezdés a) pont szerint számított 6% mértéku 
illetékbol csak a bontóperi illetékkel nem fedezett meghaladó részt kell megfizetnie. 
Az egyéb házassági perekben az Itv. 39. § (3) a) pontja szerinti meg nem határozható perérték utáni kereseti 
illetékre az Itv. 62. § (1) bekezdés d) pontja alapján a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül 
tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. 
A 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 2. § (1) bekezdés a), c), d), és e) pontjai alapján tárgyi költségmentes a közös 
kiskorú gyermek származására, törvényen alapuló tartására, a gyermek elhelyezésére és átadására irányuló 
per. 
BH1989. 151. A megyei irányítás alá vont nagyközségi tanács hatósági jogköre illetve perindítási lehetosége 
[1971. évi I. tv. 15. § h) pont, 65. § (3) bek., Pp. 283. § (4) bek., 304. § (2) bek., 12/1987. (VI. 29.) MM sz. r. 
2. § (2) bek. l) pont.]. 

Tárgyalás és bizonyítás 

284. § (1) A házassági per tárgyalásáról a fél kérelmére a nyilvánosságot az 5. §-ban foglalt feltételek nélkül is ki 
lehet zárni. Erre a bíróság a feleket köteles figyelmeztetni. 

(2) A felperes házassági perben keresetétol az eljárás bármely szakában az alperes hozzájárulása nélkül is elállhat. 
Ha a felperes a keresetétol az elso fokú eljárás befejezése után, de még az ítélet jogerore emelkedése elott áll el, az 
ítéletet az iratoknak a fellebbezés folytán való felterjesztése elott az elsofokú, egyébként a másodfokú bíróság 
helyezi hatályon kívül. 

PK 212. szám 

Ha a felperes a házassági perben az alperes ellenkérelmének eloterjesztése 
elott áll el a keresettol, vagy pedig az alperes ellenkérelme a kereset 
elutasítására irányul, a felperes elállására figyelemmel a pert meg kell 
szüntetni, és az alperes a házasság felbontása iránt viszontkeresetet nem 
támaszthat. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az alperes ellenkérelme 



mindössze annyi, hogy védekezni nem kíván és a házasság felbontását nem 
ellenzi. Ha az alperes azt az ellenkérelmet terjeszti elo, hogy o maga is kéri a 
házasság felbontását és kétséges, hogy ez az ellenkérelem viszontkereset-e, az 
alperest fel kell hívni annak a bejelentésére, hogy ellenkérelmét 
viszontkeresetnek kívánja-e tekinteni. Igenlo esetben a pert ennek alapján 
folytatni kell, ellenkezo esetben pedig a pert meg kell szüntetni (Pp. 284. §) 

(3) Házassági perben - ha e törvény kivételt nem tesz - a bíróság köteles a házastársakat személyesen 
meghallgatni; a bíróság akként is rendelkezhet, hogy az egyik házastárs a másik meghallgatásánál ne legyen jelen. 

A Pp. 5. §-ának (2) bekezdése nevesíti azokat a feltételeket, amelyek megléte esetén a bíróság a 
nyilvánosságot a tárgyalásról (vagy annak egy részérol) kizárhatja. Házassági perekben azonban a családi 
élet intimitásának tiszteletben tartásához fuzodo emberi jog biztosítása azt indokolja, hogy a nyilvánosság 
kizárására e feltételek hiányában is, és a felek bármelyikének kérelmére sor kerülhessen. 
Az (1) bekezdés hatályos törvényi szabálya az irányadó minden olyan házassági perben, amelynek 
megindítására 2000. január 1. napját követoen került sor. 
Azt ezt megelozoen indult ügyekben továbbra is alkalmazandó törvényi szabály a hatályos rendelkezéstol több 
vonatkozásban is eltért. A leglényegesebb az a különbség, hogy e rendelkezések lehetové tették, hogy a 
bíróság a nyilvánosságot nem csak a tárgyalásról, de a határozat kihirdetésérol is kizárhassa. Ez utóbbira a 
hatályos törvény már nem ad lehetoséget. Ennek indoka, hogy a nyilvánosság alapelve alatt a Pp. új szabálya 
a tárgyaláson történo elbírálás nyilvánosságának, és nem a tárgyalás nyilvánosságának elvét érti. 
A módosító rendelkezés hatálybalépését megelozoen indult ügyekben a nyilvánosság alapelvére továbbra is a 
Pp. korábbi, 7. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezért a bíróság a nyilvánosság kizárása esetén 
házassági perben is engedélyezheti egyes személyeknek a zárt tárgyaláson való részvételt. E törvényi kivételt 
a hatályos norma már nem tartotta fenn, ezért a 2000. január 1. után indult házassági perekben sem vehet 
más személy részt a tárgyaláson, ha a nyilvánosságot a bíróság kizárta. 
A házassági perben a nyilvánosság kizárásának feltételeirol a bíróság a feleket figyelmeztetni köteles. A 
törvény korlátozó rendelkezést nem tartalmaz, ezért e kötelezettség a bíróságot a jogi képviselovel eljáró fél 
(felek) esetén is terheli. 
A keresettol elállás eljárásjogi hatálya a per megszüntetése. Az általános szabályok szerint, a Pp. 160. § 
alapján az elálláshoz bizonyos esetekben az ellenérdeku fél hozzájárulására is szükség van. Házassági 
perekben az elállásnak nincs ilyen korlátozó feltétele, mert a személyi viszonyokat érinto perek lefolytatását 
nem lehet az ellenérdeku fél akaratától függové tenni. Különösen vonatkozik ez a házasság felbontása iránti 
perekre, ahol az elállás rendszerint a házasság fenntartásának szándékát fejezi ki. Házassági perben a 
felperes keresetétol a per bármely szakában, az alperes hozzájárulása nélkül is elállhat, de a bíróság a pert 
csak akkor szüntetheti meg, ha a felperes az alperes ellenkérelmének eloterjesztése elott állt el a keresetétol, 
vagy az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására irányult, illetve ha az alperes ellenkérelme mindössze 
annyi, hogy védekezni nem kíván és a kereset teljesítését nem ellenzi (PK 212. számú állásfoglalás). 
Házassági perekben a felek részletes személyes meghallgatása általában nem mellozheto. A házastársak 
oszinte befolyásmentes eloadását biztosíthatja az a lehetoség, hogy a bíróság a jogi képviselok jelenlétében a 
házastársakat egymás távollétében is meghallgathatja. 
BH1998. 596. A gondnokság alá helyezési perben a bíróságnak igen körültekintoen kell eljárnia, s ezért nagy 
súlyt kell helyeznie a közvetlen észlelésre, tehát arra, hogy a bíróság a gondnokság alá helyezendo alperest 
személyesen is meghallgassa [Pp. 284. § (3) bek., 304. § (2) bek., 308. § (1) bek.]. 

285. § (1) A bontóperben tartott elso tárgyaláson a bíróság a személyesen megjelent feleket meghallgatja. Ha 
valamelyik házastárs cselekvoképességet kizáró gondnokság alatt áll, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, továbbá ha 
a bíróság elott való megjelenése más elháríthatatlan akadályba ütközik, a személyes meghallgatás nem kötelezo. 

(2) Ha a felperes - az (1) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve - az elso tárgyaláson személyesen nem 
jelenik meg, a pert meg kell szüntetni. 

(3) A bíróság a per bármely szakában megkísérelheti a felek békítését. Ha a békítés eredményre vezet, a bíróság a 
pert megszünteti, a perköltségben való marasztalást azonban mellozi. 

(4) Ha a bontóperben tartott elso tárgyaláson a felek nem békülnek ki, az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel 
a bíróság a tárgyalást elhalasztja, egyben felhívja a feleket, hogy három hónapon belül írásban kérhetik az eljárás 
folytatását, ellenkezo esetben a per megszunik. A bíróság a tárgyalás folytatására csak a kérelem benyújtását követo 
30 nap eltelte után tuzhet határnapot. 



(5) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben, illetve, ha a felek a házasság felbontását a házasságról, a 
családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.) 18. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján kérték, vagy 
a feleknek nincsen közös kiskorú gyermeke, a pert már az elso tárgyaláson érdemben kell tárgyalni. 

A bontóperben az elso tárgyaláson a bíróságnak a házasfeleket részletesen meg kell hallgatnia. A tárgyaláson 
a bíróság a felek békítésén túl meggyozodhet arról, hogy a házasfelek házasság felbontására irányuló 
elhatározása oszinte, végleges és minden befolyástól mentes. A házasság egyezo akaratnyilvánítás alapján 
történo felbontására irányuló nyilatkozatot a feleknek személyesen kell megtenniük. Nem elég, ha az alperes a 
kereseti kérelemre úgy nyilatkozik, hogy a házasság felbontását nem ellenzi, vagy maga is kéri (BH1983. 
120.). A házasság felbontására irányuló egyezo akaratnyilvánításra vonatkozó nyilatkozatot a törvény 
alakszeruségekhez nem köti. A nyilatkozatnak azonban kifejezettnek és egyértelmunek kell lennie (BH1985. 
63.). Ebbol következik, ha a fél személyesen a tárgyaláson nem jelenik meg, a házasság felbontására egyezo 
akaratnyilvánítás alapján nincs lehetoség. 
A felek kötelezo személyes meghallgatása lehetoséget ad a lehetséges kereseti kérelmek felmérésére és arra, 
hogy a bíróság felhívja a felek figyelmét a még szükséges kérelmek eloterjesztésére. Tájékoztatni kell a feleket 
arról is, hogy a Pp. 290. § (1) bekezdése alapján a házasság felbontása esetén a bíróság erre irányuló kereset 
hiányában is köteles a közös gyermek elhelyezése és tartása tárgyában határozni. 
Bontóperben a fél megjelenésre nem kényszerítheto, a bíróság - törvényi rendelkezés hiányában - a mulasztó 
féllel szemben kényszeríto intézkedéseket (pénzbírság, elovezetés) nem alkalmazhat. 
A személyes meghallgatás csak akkor mellozheto, ha a bíróság a házasfelet jogeros ítélettel 
cselekvoképességet kizáró gondnokság alá helyezte, vagy ismeretlen helyen tartózkodik. Elháríthatatlan 
akadályba ütközik a fél személyes meghallgatása fertozo betegség, egészségügyi zárlat esetén vagy ha olyan 
államban él, illetoleg tartózkodik, ahonnan jogsegélyegyezmény hiányában a tárgyalásra nem idézheto. 
A per megszüntetésének jogkövetkezményével jár, ha a személyes megjelenés kötelezettségével megidézett 
felperes a bontóperben tartott elso tárgyaláson személyesen szabályszeru idézés ellenére nem jelenik meg. 
Nincs helye a per megszüntetésének, ha a felperes az (1) bekezdésben meghatározott valamely olyan okból 
mulasztott, amely alapot ad a személyes meghallgatás mellozésére. Az alperes mulasztását a Pp. 288. § (1) 
bekezdése alapján az elmulasztott határnaptól számított 15 napon belül igazolhatja. 
A per megszüntetéséhez az alperes hozzájárulására nincs szükség. Más a helyzet azonban akkor, ha az 
alperes a tárgyalást megelozoen viszontkeresettel kérte a házasság felbontását. Ha a felperes kézbesítés útján 
a viszontkeresetrol tudomást szerzett, azaz a Pp. 128. §-a alapján a perindítás hatálya beállt, az alperes 
személyes megjelenése esetén a fenntartott viszontkereset alapján a bíróságnak a bontóperi eljárást folytatni 
kell. 
A házassági bontóperben a békítés megkísérlésének az eljárás bármely szakaszában nagy jelentosége van. 
Egyéni és társadalmi szempontból is védendo érdek fuzodik a házasság fenntartásához, különösen akkor, ha 
abból gyermek származott. A bíróság békíto tevékenységére 17. számú Irányelv I. pontja tartalmaz 
iránymutatást. Ha a békítés eredményre vezet, a bíróság a (3) bekezdés alapján a pert - a perköltségben való 
marasztalás nélkül - megszünteti. Ha békítés nem vezetett eredményre, a házasság az elso tárgyaláson az 
alábbi vagylagos feltételek fennállása esetén bontható fel: 
- ha a házasfél jogeros bírói ítélet alapján cselekvoképességet kizáró gondnokság alatt áll, ismeretlen helyen 
tartózkodik, vagy más elháríthatatlan akadály miatt nem képes a bíróság elotti megjelenésre, 
- a Csjt. 18. § (2) bekezdés b) pontja szerint, ha a felek között a házassági életközösség legalább három éve 
úgy szakadt meg, hogy külön lakásban élnek, és igazolják azt, hogy a közös gyermek elhelyezését, tartását a 
gyermek érdekében rendezték, 
- ha a felek házasságából közös kiskorú gyermek nem született. 
Egyéb esetekben az eljárás folytatására csak akkor kerülhet sor, ha az elso tárgyalástól számított három 
hónapos jogveszto határidon belül a felek (vagy valamelyik fél) írásban kérik az eljárás folytatását. Kérelem 
hiányában a bíróság a pert a (4) bekezdés alapján megszünteti. Az elmulasztott határido utolsó napjától 
számított 15 nap elteltével igazolási kérelem eloterjesztésének a Pp. 288. § (2) bekezdése alapján nincs helye. 
A bíróság a tárgyalás folytatására határnapot csak a kérelem benyújtásától számított 30 nap elteltével tuzhet 
ki. 
BH1985. 63. A házasság felbontására irányuló egyezo akaratnyilvánítást a törvény alakszeruséghez nem köti. 
A nyilatkozatnak azonban kifejezettnek és egyértelmunek kell lennie. Az alperesnek az a nyilatkozata, hogy a 
házasság felbontásához "hozzájárul", ilyennek nem tekintheto. A házassági perben a felek személyes 
meghallgatásának nemcsak a békítés megkísérlése végett van jelentosége, hanem azért is, mert az egyezo 
akaratnyilvánítás oszinteségérol, véglegességérol, megfontoltságáról és befolyásmentességérol a bíróság 



elsosorban a házastársak személyes nyilatkozata alapján gyozodhet meg [Csjt. 18. § (1) bek., Pp. 285. § (1) és 
(2) bek., 9. sz. Irányelv 4. pont]. 
BH1980. 95. II. Az apaság bírói megállapítása iránt indult perben az alperesként perbe vont férfit kivételes 
esetektol eltekintve, személyesen meg kell hallgatni [Pp. 293. §, Pp. 285. § (1) bek.]. 
BH1979. 242. Házassági perben a még járó kereseti illeték lerovásának elmulasztása miatt csak a kötelekkel 
kapcsolatos kereset tekintetében lehet az eljárást megszüntetni, a többi igény és igy a tárgyi költségmentes 
gyermekelhelyezés és tartás vonatkozásában az ügyet tárgyalni kell [Pp. 285. § (4) bek., 282. §, 276. § (1) 
bek.]. 
BH1979. 157. I. Gondnokság alá helyezés iránt indított perben az alperes személyes meghallgatását az 
elmebetegsége önmagában még nem akadályozhatja meg [Pp. 285. § (5), 304. § (2), 308. § (1) bek.]. 

286. § (1) A bíróság az általa szükségesnek talált bizonyítást hivatalból is elrendelheti. 
(2) Házassági perben a tanú a 170. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a tanúként kihallgatott orvos pedig 

ugyane rendelkezés c) pontja alapján a tanúságtételt nem tagadhatja meg. 
A bizonyítás általános szabályai szerint a peranyag-szolgáltatási kötelezettség a feleket terheli, ezért a 
bíróság hivatalból csak akkor rendelhet el bizonyítást, ha ezt a törvény lehetové teszi. A házassági perekben 
törvényi felhatalmazás alapján a tényállás teljes felderítése érdekében a szükséges bizonyítás hivatalból is 
elrendelheto. A házassági perekben is érvényesül a Pp. 163. § (2) bekezdésének rendelkezése, miszerint a 
bíróság bizonyítás nélkül is megállapíthat nem vitás tényeket. Ennek feltétele, hogy a beismerés, egyezo 
eloadás, vagy az ellenfél által kétségbe nem vont eloadás alapján megállapítandó tények vonatkozásában a 
bíróságnak ne legyen kételye. Házassági perekben a bíróság a bizonyítás nélkül megállapítható tényekre 
hivatalból is elrendelheti a bizonyítást, ha pl. a fél vagy az egyezo eloadás oszintesége, befolyásmentessége 
tekintetében kételye merül fel. A bíróság hivatalból köteles elrendelni a bizonyítást, ha nincs meggyozodve 
arról, hogy a gyermek elhelyezésére, tartására vonatkozó egyezo eloadás és az ehhez igazodó tervezett 
egyezségkötés maradéktalanul megfelel a gyermek érdekeinek. 
Házassági perben a tanú a hozzátartozói kapcsolatra hivatkozással a tanúvallomást nem tagadhatja meg, és 
az orvos is kihallgatható tanúként olyan tényekre, amelyek egyébként orvosi titoktartási kötelezettség alá 
esnek. 
A házassági bontóper bizonyítási szabályai eltéroek attól függoen, hogy a bontásra a felek egyezo 
akaratnyilvánítása alapján, vagy ha enélkül kerül sor. A bontásra irányuló egyezo akaratnyilvánítás esetén a 
bíróság a házasság megromlására vezeto okokat nem vizsgálhatja. A házasság azonban csak akkor bontható 
fel, ha a bíróság meggyozodött a bontásra irányuló szándék véglegességérol, befolyástól való mentességérol, 
az életközösség tényleges megszakadásáról és arról, hogy a felek házassága teljesen és helyrehozhatatlanul 
megromlott. Kétségtelen, hogy az egyezo akaratnyilvánítás nem igényli a széles köru bizonyítási eljárás 
lefolytatását. Ha azonban a bíróságnak kételye merül fel, az egyezo akaratnyilvánítás ellenére, az általa 
szükségesnek tartott bizonyítást hivatalból is lefolytathatja. Az egyezo akaratnyilvánításra alapított 
nyilatkozatot egyébként bármelyik fél az eljárás bármely szakaszában indokolás nélkül visszavonhatja. 
Más a helyzet akkor, ha pl. az egyik fél a házasság fenntartását kívánja. Ilyen esetben a bíróságnak azt kell 
vizsgálnia, hogy a bontást ellenzo félnek a házasság fenntartásához fuzodo ragaszkodása mennyiben oszinte 
és megalapozott. A bíróság nem adhat jogsegélyt annak a félnek, akinek valós szándéka a másik fél új életre 
való berendezkedésének megakadályozására irányul. Ha mindkét fél kéri a házasság felbontását, de közöttük 
a megromlásra vezeto okok, illetoleg a bontóperben eldöntendo gyermekelhelyezés tárgyában is vita van, a 
bíróságnak széles köru bizonyítást kell lefolytatnia az objektív valóságnak megfelelo tényállás megállapítása 
érdekében. 
BH1998. 234. A bizonyítás kérdései az anyaság megállapítása iránti perben [Csjt. 40. § (1) bek., Pp. 163. § 
(2) bek., 286. § (1) bek.]. 
BH1990. 304. Szüloi felügyelet megszüntetésére irányuló perben bírói egyezség kötésének nincs helye [Pp. 
286. §]. 

287. § A bíróság a házassági perben a tárgyalás elhalasztása esetében a szükségeshez képest hivatalból is 
határozhat ideiglenesen a kiskorú gyermek elhelyezése és tartása, a szüloi felügyeleti jogok bovítése vagy 
korlátozása, illetve a szülo és gyermek közötti kapcsolattartás kérdésében. 

Az ideiglenes intézkedésre vonatkozó általános szabályok (lásd a Pp. 156. §-hoz fuzött magyarázatot) a 
házassági perekben is irányadók. A § kizárólag azt határozza meg, hogy a házassági perekben a bíróság 
milyen esetekben rendezhet hivatalból is ideiglenes intézkedéssel végleges döntésre még nem érett 
jogviszonyokat. A bíróság az ideiglenes intézkedés tárgyában a keresetlevél benyújtását követoen a végleges 
döntés meghozataláig bármikor határozhat. Ideiglenes intézkedés kizárólag a jogosult, a kiskorú gyermek 
(vér szerinti, örökbefogadott és a házasság felbontásával érintett nevelt gyermek) érdekében hozható. Így pl. a 



korábban jogeros ítélettel, vagy egyezséggel megállapított gyermektartásdíj mértéke a házassági bontóperben 
ideiglenes intézkedéssel történo leszállítására nem kerülhet sor. 
BH1997. 342. Nincs helye felülvizsgálatnak az ideiglenes intézkedést elrendelo, illetoleg az ideiglenes 
intézkedés elrendelését megtagadó végzés ellen [Pp. 156. §, 270. § (2) bek., 287. §]. 
BH1987. 241. Gyermek elhelyezése iránti perben az ideiglenes intézkedés hozatalának szempontjai [Csjt 76. 
§ (3) bek., Pp 287. §]. 
BH1982. 97. A házassági per szünetelése alatt is sor kerülhet gyermek- és házastárstartás iránti ideiglenes 
intézkedésre, ha egyébként annak a feltételei fennállanak [Pp. 287. §, 156. § (1) bek., 4. §]. 

288. § (1) Ha a házassági pernek akár elso, akár folytatólagos tárgyalását az alperes mulasztja el, a mulasztás 
következményeit nem lehet alkalmazni. A felperes mulasztása esetében a bíróság a pert megszünteti, ha azonban az 
ügyész a felperes, hivatalból új határnapot tuz ki. Az a felperes, akinek lakóhelye külföldön van, kérheti, hogy a 
bíróság a tárgyalást távollétében is tartsa meg. 

(2) Az elmulasztott határnaptól, illetoleg az elmulasztott határido utolsó napjától számított tizenöt nap elteltével 
igazolásnak akkor sincs helye, ha a mulasztás csak késobb jutott a fél tudomására, vagy az akadály csak késobb szunt 
meg. E szabályt kell alkalmazni a 285. § (4) bekezdésében meghatározott határido elmulasztása esetében is. 

(3) Az eljárás szünetelésének házassági perben a 137. § (1) bekezdésének c) és d) pontja, bontóperben pedig 
ezenfelül még a 137. § (1) bekezdésének a) pontja esetében is helye van. 

A Pp. 285. § (2) bekezdése a házassági bontóperben tartott elso tárgyalásra személyes megjelenés 
kötelezettségével megidézett felperes mulasztásának jogkövetkezményérol rendelkezik, a személyes megjelenés 
hiánya a per megszüntetését eredményezi. A § a mulasztást nem a fél személyes megjelenéséhez köti, mert ha 
a fél ugyan személyesen szabályszeru idézés ellenére nem jelenik meg, de képviseloje a tárgyaláson jelen van, 
a tárgyalás nem tekintheto elmulasztottnak. A fél akkor mulasztja el a tárgyalást, ha sem o, sem pedig 
képviseloje a tárgyaláson szabályszeru idézés ellenére nem jelenik meg. 
Házassági perekben a felperes mulasztása a per megszüntetésének következményével jár. A felperes - akár 
magyar, akár külföldi állampolgár - csak akkor kérheti a tárgyalás távollétében való megtartását, ha 
külföldön van a lakóhelye. A külföldi tartózkodási hely a mulasztás szempontjából közömbös. Amennyiben az 
ügyész a felperes és a tárgyalást elmulasztja, a bíróság a pert nem szüntetheti meg, hanem hivatalból új 
tárgyalási határnapot tuz. Törvényi rendelkezés hiányában nem szüntetheto meg a per abban az esetben sem, 
ha az ügyész az újabb határnapot is elmulasztja. Célszerunek mutatkozik, hogy a bíróság ilyen esetben az 
újabb tárgyalást megtartsa, és azon ítéletet is hozhat ("A Polgári perrendtartás magyarázata" Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1976. II/1342.). 
Az alperes mulasztása esetén vele szemben a mulasztás általános következményei nem alkalmazhatók, azaz 
távolmaradását nem lehet úgy tekinteni, hogy a kereseti kérelem teljesítését nem ellenzi, a felperes eloadását 
nem vonja kétségbe, a felajánlott bizonyítás teljesítését nem ellenzi. Házassági perben kizárt a bírósági 
meghagyás kibocsátása. 
Az igazolási kérelem eloterjesztésének határidejérol a (2) bekezdése rendelkezik. Házassági perekben 
függetlenül attól, hogy a mulasztás mikor jutott a fél tudomására, illetoleg mikor szunt meg az akadály, az 
általános szabályoktól eltéroen a hat hónapos határidore vonatkozó rendelkezés nem alkalmazható. 
A házassági perekben a szünetelésre csak a Pp. 137. § (1) bekezdésének c)-d) pontja alapján, bontóperben 
pedig ezen felül a felek közös kérelmére kerülhet sor. 
BH1991. 70. A gondnokság alá helyezési perekben a tárgyalás elmulasztásának jogkövetkezményei 
szempontjából a gyámhatóság az ügyésszel és nem a perindításra feljogosított egyéb személyekkel esik egy 
tekintet alá [Pp. 304. §, 288. §]. 

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

A házassági bontóper célja a házasság megszüntetése. Csjt. 17. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 
házasság a fél halálával is megszunik. A fél halála miatt a folyamatban lévo házassági bontópert a 
bíróságnak meg kell szüntetnie, mert hiányzik a per tárgya, a házasság megszüntetésének lehetosége. Ha a fél 
az ítélet meghozatala után, de annak jogerore emelkedése elott hal meg, a bíróságnak a per megszüntetésével 
egyidejuleg az ítéletet is hatályon kívül kell helyeznie. A kötelék tekintetében permegszüntetésnek van helye 
akkor is, ha a házastárs a fellebbezési határido utolsó napjától számított 15 napon belül hal meg (BH1996. 
597.). 
Amennyiben a bíróság a folyamatban lévo bontóperben észleli, hogy az egyik házastárs már a perindítás elott 
meghalt, a pert a Pp. 157. § (1) bekezdés a) pontja alapján - a Pp. 130. § (1) bekezdés f) pontjára utalással - 
kell megszüntetni. A házastárs halála esetén a házassági bontóperrel összekapcsolt, és a házastársak 



személyéhez kötött igények - pl. gyermek elhelyezés, lakáshasználati jog ellenérték - tárgyában is meg kell 
szünteti a pert (BH1990. 341.). A PK 167. számú állásfoglalás szerint a szülonek az a joga, hogy a 
gyermeknek nála való elhelyezését igényelheti olyan jog, amely a jogutódra nem száll át. 
A bontóperrel összekapcsolt és nem a házastárs személyhez kötött, így pl. a házastársi közös vagyon 
megosztása iránti igények tekintetében a perbeli jogutódlás szabályai szerint kell folytatnia az eljárást. A fél 
halála nem zárja ki a lakáshasználati jog ellenértékének a jogutód részére való megítélését (BH1996. 597.). 
BH1996. 597. I. Ha a házasság felbontására vonatkozó és nem támadott elsofokú ítéleti rendelkezés azért 
nem emelkedik jogerore, mert az egyik házastárs a fellebbezési határido utolsó napjától számított 15 napon 
belül meghal, a kötelék kérdésében permegszüntetésnek van helye [Pp. 289. §, 290. § (6) bek.]. 
BH1990. 341. Ha valamelyik házastárs a bontóper befejezése elott meghal, a bíróság a pert megszünteti. Ez a 
rendelkezés vonatkozik az elhalt házastárs által a lakáshasználati jog ellenértékének megfizetése iránt 
érvényesített követelésére is [Pp. 289. §, Csjt. 31/C. §, PK 167. sz.]. 

Határozatok 

290. § (1) A házasság érvénytelenítése vagy felbontása esetében a bíróságnak a közös kiskorú gyermekek 
elhelyezése és tartása felol - szükség esetében - erre irányuló kereseti kérelem hiányában is határoznia kell. 

(2) A bíróság a házasság felbontása felol - ha a felek a házasság felbontását a Csjt. 18. §-a (2) bekezdésének a) 
pontja alapján kérték egyezo akaratnyilvánítással - addig nem dönthet, míg az ott meghatározott valamennyi 
kérdésben egyezség nem jött létre, és azt a bíróság jogeros végzésével jóvá nem hagyta. Ha a házassági perben a 
névviseléstol való eltiltás iránti kérelmet is eloterjesztettek, arról a bíróság a házasság felbontásával (érvénytelenné 
nyilvánításával) egyidejuleg dönt. Részítélet hozatalának egyik kérdésben sincs helye. 

(3) A házassági bontóperben a bíróságnak az egyezség jóváhagyása során, illetve ítéletében a felek közös kiskorú 
gyermekének érdekére figyelemmel kell lennie. 

A házassági perekben a bíróságnak törekednie kell arra, hogy a házassággal összefüggo valamennyi vitás 
kérdést rendezze. A közös kiskorú gyermek, értelemszeruen az azonos elbírálás alá eso örökbefogadott 
gyermek elhelyezésérol és tartásáról erre irányuló kereseti kérelem eloterjesztése nélkül is köteles a bíróság 
határozni. Hivatalból kell határoznia a bíróságnak a korábban jogeros ítélettel, illetoleg egyezséggel - a Csjt 
18. § (3) bekezdésében meghatározott korlátozás figyelembevételével - megállapított tartásdíj mértékének 
felemelése, leszállítása vagy megszüntetése, illetoleg a gyermek elhelyezésének megváltoztatása tárgyában is, 
amennyiben annak szükségessége felmerül. 
Egyezo akaratnyilvánítás alapján a házasság csak akkor bontható fel, ha a házastársak a Csjt. 18. § (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott valamennyi kérdésekben bírói egyezséget kötnek, és az azt jóváhagyó 
végzés jogerore emelkedett. A törvény tiltja a részítélet hozatalát, ha a felek a bontást egyezo 
akaratnyilvánítás alapján kérték. Nincs akadálya annak, hogy a felek egyéb a házassági perrel 
összekapcsolható igények tárgyában egyezséget kössenek (pl. ingatlan közös tulajdonának megszüntetése, 
különvagyoni ingóságok kiadása). 
Az egyezségkötéssel kapcsolatban a bíróságot széles köru, a Pp. 3. §-án alapuló tájékoztatási kötelezettség 
terheli. 
1. A gyermek elhelyezése tárgyában kötött egyezséget a bíróság nem hagyhatja jóvá, ha az nyilvánvalóan 
ellentétes a gyermek érdekeivel. Adott esetben, ha a szülonél történo elhelyezés a gyermek érdekeit 
veszélyezteti, a bíróság a gyermeket a Csjt. 72/A. §-ának (1) bekezdése alapján harmadik személynél is 
elhelyezheti, ha a tanúként kihallgatott harmadik személy (pl. nagyszülo) a nála való elhelyezést maga is kéri. 
Ha a szülok egyike sem alkalmas a gyermek nevelésére, más személy sincs, akinél a gyermek elhelyezheto, és 
a kiskorú érdekében állami gondoskodás látszik indokoltnak, a bíróság a Csjt. 92/A. § (5) bekezdése alapján a 
gyámhatóságot keresi meg a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Ha a szüloi felügyelet 
megszüntetése is indokolt, a bíróság hivatalból is dönthet errol (17. számú Irányelv IV.). 
A bíróságnak az egyezség jóváhagyása elott figyelmeztetni kell a feleket arra, hogy az egyezség 
megváltoztatását annak jóváhagyásától számított két éven belül kizárólag a Csjt. 18. § (3) bekezdésében 
foglalt feltételek fennállása esetén kérhetik, és az elhelyezés megváltoztatására késobb is általában csak 
kivételesen, a jogszabályban eloírt szigorú feltételek megléte mellett kerülhet sor (17. számú Irányelv II.). 
Ha a szülo a gyermekkel külföldre kíván kivándorolni, az egyezség csak akkor hagyható jóvá, ha a 
kivándorlást a külföldi hatóságok engedélyezték, és a szülo személyes külföldi körülményei (lakáshelyzete, 
munkahelye, jövedelme) biztosítják a gyermek megfelelo gondozását, nevelését (BH1983. 122.). 



Amennyiben a házasság felbontását követoen a szülok a Csjt. 72. §. (2) bekezdése alapján közös szüloi 
felügyeletben állapodnak meg, az egyezségnek részletesen tartalmaznia kell a joggyakorlás és a kötelezettség 
teljesítésének módját. 
2. A szülo és a gyermek közötti kapcsolattartás kérdésében a felek szabadon megegyezhetnek. Ha a bíróság az 
egyezséget nem hagyja jóvá, vagy a szülok között nincs megállapodás, a bíróság a kapcsolattartás tárgyában 
az 51/1986. (XI. 26.) MT rendelet alapján az eset összes körülményeit mérlegelve ítélettel határoz. A bírói 
határozat megváltoztatása a jogerore emelkedéstol számított két éven belül a Csjt. 92. § (5) bekezdése alapján 
csak a bíróságtól kérheto. 
3. A gyermek tartásra vonatkozó egyezséget a bíróság csak akkor hagyhatja jóvá, ha az megfelel a gyermek 
érdekeinek, és a tartásdíj összege arányban áll a kötelezett kereseti és jövedelmi viszonyaival (BH1981. 68.) A 
Csjt. 69/A. § (2) bekezdése alapján lehetoség van arra is, hogy a különélo szülo a tartási kötelezettségét 
valamely vagyontárgy átadásával teljesítse. Ha a felek e kérdésben peren kívül megállapodtak, annak 
érvényességéhez a Ptk. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján a gyámhatóság jóváhagyása szükséges. 
Gyámhatósági jóváhagyás hiányában a Ptk. 19. § (2) bekezdése alapján a bíróságnak kell elbírálnia, hogy a 
megállapodás megfelel-e a gyermek érdekeinek. Milyen értéket képvisel az átadott ingó vagyontárgy vagy 
ingatlan és azt, hogy mennyiben biztosított a gyermek tartása az ot természetben ellátó szülo háztartásában. 
(PK 106. számú állásfoglalás, BH1981. 233., BH1983. 197.). A Ptk. 297. § (1) bekezdése alapján lehetoség 
van arra is - ha a megállapodás nem veszélyezteti a gyermek tartását -, hogy a felek a gyermeknek járó 
tartásdíjat pl. a kötelezettet megilleto lakáshasználati jog ellenértékébe beszámítsák (BH1982. 107.). A 
bíróságnak tájékoztatnia kell a tartásdíj fizetésére kötelezett szülot arról is, hogy a jogosult kérelmére a 
tartásdíj végrehajtását közvetlen bírósági felhívás útján az 1994. évi LIII. törvény 28. §-a alapján köteles 
elrendelni. Ebbol a szempontból közömbös, hogy a kötelezett az egyezség jóváhagyásáig teljesítette-e vagy 
sem a gyermektartásdíj fizetési kötelezettségét. 
4. A közös lakás használata tárgyában kötött egyezség nem hagyható jóvá, ha az ellentétes a jogszabályi 
rendelkezésekkel, vagy valamelyik fél méltányos érdekeit sérti, illetoleg a családvédelmi érdekek sérelmével 
járna. 
A házastársak nem köthetnek olyan tartalmú egyezséget, hogy a házasság felbontása esetén az egyik fél 
elhelyezésérol az önkormányzat, vagy harmadik személy köteles gondoskodni. Kizárólag a bíróság 
rendelkezhet a tényállás megállapítása után, az egyezséget jóváhagyó végzésben a volt közös lakás kiürítésére 
köteles házastárs elhelyezésérol. 
Az egyezség jóváhagyása elott a bíróságnak fel kell deríteni annak indokát, hogy a gyermeket saját 
háztartásában gondozó fél miért mondott le a volt közös lakáson fennálló bérleti jogáról (BH1978. 24.). Nem 
mellozheto annak tisztázása sem, hogy a lakás kiürítését vállaló házastárs vállalásának milyen módon képes 
eleget tenni (BH1982. 378.). 
A bíróság a közös gyermek elhelyezése, a szülo és a gyermek közötti kapcsolattartás, a gyermek tartása és a 
közös lakás használata tárgyában, egyezség hiányában ítélettel határoz. 
5. A közös vagyon megosztása tárgyában a feleknek a házassági bontóperben akkor kell megállapodniuk, ha a 
házasság felbontását egyezo akaratnyilvánítás alapján kérik a Csjt. 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján. 
Amennyiben a közös vagyon kizárólag ingóságokból állt, melyet a házastársak már megosztottak és a 
birtokbaadás is megtörtént, az egyezségnek kizárólag azt kell tartalmaznia, hogy a házastársaknak egymással 
szemben a közös vagyon megosztásával kapcsolatban további követelésük nincs [4/1987. (VI. 14.) IM rendelet 
2. §]. 
Nincs akadálya annak, hogy a felek egyéb, a házassági perrel összekapcsolható igények, így az ingatlanon 
fennálló közös tulajdon megszüntetése, a különvagyoni ingóságok kiadása tárgyában is végrehajtható 
egyezséget kössenek. Az ingatlan közös tulajdonának megszüntetésére vonatkozó egyezségkötéshez a feleknek 
csatolniuk kell az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap másolatot, az elidegenítési és terhelési tilalom 
jogosultjának hozzájáruló nyilatkozatát. 
A házassági perekben a bíróság erre irányuló kérelemre a feleséget a "né" toldalékos névviselési formától a 
Csjt. 26. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén eltilthatja. 
A (4) bekezdés a bontóperekre irányadó különleges költségviselési szabályt tartalmazza. Eszerint a kereset 
elutasítása, a per megszüntetése és a házasság felbontása esetén a bíróságnak a perköltség viselése felol - az 
általános szabályoktól eltéroen - a pernyertesség, pervesztesség arányától függetlenül, az eset összes 
körülményeit mérlegelve kell határoznia. Ehhez képest a bíróság mellozheti a perköltségben való 
marasztalást, rendelkezhet úgy, hogy a felek maguk viseljék a perrel felmerült költségeiket, de kizárólag az 
egyik felet is marasztalhatja a teljes perköltség megfizetésére. Mellozni kell a perköltség tárgyában a 
határozathozatalt, ha a bíróság a pert valamelyik házastárs halála miatt szünteti meg (Pp. 289. §). 



Az érvénytelenítési perekben a bíróságnak a költségek viselésérol a perköltségviselés általános szabályai (Pp. 
78-81. §) szerint kell döntenie. 
Az érvénytelenítési perekben az elso fokú ítéletet az ügyésszel közölni kell akkor is, ha a perben félként nem 
vett részt. A másodfokú ítéletet csak akkor kell közölni az ügyésszel, ha a perben félként részt vett, illetoleg ha 
az elso fokú ítélet ellen fellebbezéssel élt. 
Házassági perekben a fellebbezéssel nem támadott elso fokú ítéleti rendelkezés jogerore emelkedésének 
napját a (6) bekezdés az igazolási kérelem eloterjesztésére irányadó Pp. 288. § (2) bekezdésének 
rendelkezésével összhangban határozza meg. Valamennyi házassági perben a jogeros ítéletet meg kell küldeni 
a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezetonek. A budapesti V. kerületi anyakönyvvezetonek kell 
megküldeni a külföldön kötött és Magyarországon nem anyakönyvezett ítéletet. 

(4) A bíróság a házassági bontóperben a perköltség viselésérol a pernyertességtol függetlenül az összes 
körülmények mérlegelése alapján határoz. 

(5) Az elsofokú bíróságnak a házasság érvénytelenítése iránt indított perben hozott ítéletét az ügyésszel akkor is 
közölni kell, ha a perben nem vesz részt, és az ügyész az ítélet ellen ilyenkor is fellebbezhet. 

(6) Az elsofokú bíróságnak fellebbezéssel meg nem támadott ítélete csak a fellebbezési határido utolsó napjától 
számított tizenötödik nap elteltével emelkedik jogerore. 

(7) Az elsofokú bíróság a keresetnek helyt adó ítéletet - jogerore emelkedése után - közli az illetékes 
anyakönyvvezetovel. 

(8) A házasságot felbontó vagy az érvénytelenséget megállapító rendelkezés részjogerejét az elso fokon eljárt 
tanács elnöke az iratoknak a másodfokú bírósághoz történo felterjesztése elott köteles megállapítani. 

BH1996. 597. I. Ha a házasság felbontására vonatkozó és nem támadott elsofokú ítéleti rendelkezés azért 
nem emelkedik jogerore, mert az egyik házastárs a fellebbezési határido utolsó napjától számított 15 napon 
belül meghal, a kötelék kérdésében permegszüntetésnek van helye [Pp. 289. §, 290. § (6) bek.]. 
BH1977. 63. II. Az állami gondozásba vétellel kapcsolatos gyámhatósági eljárás és a gyermek elhelyezése 
iránti bírósági eljárás viszonya [Csjt. 76. §, 1/1974. (VI. 27.) OM sz. r. 24., 103. §, 117., 119. §, Pp. 2., 290. 
§]. 

Perújítás 

291. § (1) A házasságot érvényteleníto vagy felbontó ítélet ellen az érvénytelenítés vagy felbontás kérdésében 
perújításnak helye nincs. 

PK 216. szám 

A Pp. 291. §-ának (1) bekezdése a házasságot érvényteleníto vagy felbontó 
ítélet ellen az érvénytelenítés vagy felbontás kérdésében nem enged perújítást. 
Ezt a megszorító rendelkezést szorosan kell értelmezni. Ebbol pedig az 
következik, hogy a házasságot felbontó vagy érvényteleníto ítélet egyéb 
rendelkezése, így a perköltség kérdésében hozott rendelkezés ellen 
perújításnak helye lehet. 

(2) 
A házasságot felbontó vagy érvényteleníto jogeros ítélet mindenkivel szemben hatályos, ezért a házasságot 
felbontó, illetoleg érvényteleníto ítéleti rendelkezés perújítással nem támadható. E körben, valamint a 
házasság megromlását, illetve az érvénytelenségét eredményezo indokok tekintetében a Pp. 271. § (1) 
bekezdés c) pontja értelmében felülvizsgálati kérelemnek sincs helye. A Pp. 260. § (4) bekezdése kizárja a 
perújítást az egyik házastárs lakás kiürítésére kötelezo ítéleti rendelkezés ellen. A PK 216. számú 
állásfoglalás alapján azonban a házasságot felbontó vagy érvényteleníto ítélet egyéb rendelkezése, így a 
perköltség kérdésében hozott rendelkezés ellen perújítási kérelem eloterjesztheto. Törvényi kizárás hiányában 
nincs akadálya a házassági perekben érvényesítheto kereseti kérelmek - így pl. a gyermek elhelyezése, tartása, 
házastársi közös vagyon megosztása - tekintetében az általános szabályok szerinti perújításnak. 



Házassági vagyonjogi kereset 

292. § (1) Az érvénytelenítési és a bontókereset a házassági viszonnyal összefüggo vagyonjogi keresettel is 
összekapcsolható, illetoleg az ilyen vagyonjogi igény viszontkeresettel a házassági perben is érvényesítheto. A jelen 
fejezet rendelkezései az ilyen kereset, illetoleg viszontkereset tárgyában folyó eljárásra nem terjednek ki. 

(2) Ha a bíróság az érvénytelenítési, illetoleg a bontókereset és a házassági vagyonjogi kereset felol külön határoz, 
mindegyik kérdésben külön hoz ítéletet (részítéletet). Ilyen esetben az eljárás a vagyonjogi kereset tárgyában csak az 
érvénytelenítés, illetoleg bontás kérdésében hozott ítélet jogerore emelkedése után folytatható. 

(3) Ha a felek a házassági és vagyonjogi keresetre egyaránt kiterjedo elso fokú ítélet ellen kizárólag a vagyonjogi 
kérdés tárgyában éltek fellebbezéssel, ez a házasság kérdésében hozott ítélet jogerore emelkedését nem érinti, s 
ehhez képest a fellebbezési kérelem vagy a csatlakozó fellebbezés erre a kérdésre utóbb sem terjesztheto ki. 

A házassági perekben érvényesített házassági vagyonjogi igények tekintetében, az e §-ban szabályozott 
kivételekkel - elkülönítés esetén részítélet hozatala és a részjogerore vonatkozó rendelkezés - a Pp. általános 
eljárási szabályait kell alkalmazni. 
A házastársi közös vagyon megosztásának az eljárásjogot is érinto általános szabálya, hogy a bíróság 
határozatának a közös vagyon egészére ki kell terjednie, azaz valamennyi vagyonjogi igényt együttesen és 
véglegesen kell elbírálnia. Egyes kiragadott tételekre (vagyontárgyakra, jogokra, kötelezettségekre) nézve 
pert indítani nem lehet. Ha a felek házassági vagyonjogi igényei közül a perben csak egyes igényeket 
érvényesítettek, a bíróságnak oda kell hatnia, hogy valamennyi igényüket abban a perben terjesszék elo 
(BH1982. 518.). Ahhoz, hogy a bíróság valamennyi házassági vagyonjogi igényrol döntsön, nincs szükség 
tételenkénti külön-külön keresetre, illetoleg viszontkeresetre. Ha a felperes keresettel, vagy az alperes 
viszontkeresettel kérte a házastársi közös vagyon megosztását, a bíróságnak hivatalból kell számításba vennie 
minden vagyontárgyat, jogot és kötelezettséget és erre irányuló külön kereseti és viszontkereseti kérelem 
nélkül is hivatalból kell rendelkeznie az elszámolás eredményeként a feleket vagyontárgyban, vagy pénzben 
megilleto értékrol. A különvagyoni tárgyak kiadása a vagyonközösség megosztásától függetlenül kérheto. Ha 
azonban a különvagyoni tárgyhoz valamilyen közös vagyoni igény tapad például közös vagyonból történt 
beruházás, a keresetet nem lehet valamennyi házassági vagyonjogi igény együttes rendezése nélkül elbírálni. 
A vagyonjogi igények együttes és végleges rendezésére vonatkozó követelménnyel összhangban a 
keresetlevélben fel kell állítani a vagyonmérleget, mert enélkül a közös vagyon megosztása tárgyában nem 
lehet dönteni. 
A vagyonmérlegnek tartalmaznia kell az életközösség megszakadásának idopontjában meglévo közös ingó 
vagyon állományát, és az akkori állapotuk szerinti értékét, valamint azt, hogy a vagyontárgy az életközösség 
megszakadásakor melyik fél birtokában maradt. 
A vagyonmérlegben kell feltüntetni a közös vagyonhoz tartozó ingatlanokat, melyek értékét a keresetlevél 
benyújtásának idopontjában fennálló tényleges forgalmi értékhez igazodva kell megjelölni. Az ingatlanon 
fennálló közös tulajdon megszüntetése esetén a volt házastársat megilleto megváltási ár, illetoleg az árverési 
vételár alapja a megszüntetés idopontjában fennálló forgalmi érték. A keresetlevélhez csatolni kell az 
ingatlanokra vonatkozó három hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatokat. 
Fel kell venni a vagyonmérlegbe a házastársak követeléseit és tartozásait a jogcím megjelölésével. Az 
életközösség megszakadásakor a házastársaknak harmadik személlyel szemben milyen összegu, vagy értéku 
követelése (például harmadik személynek nyújtott közös kölcsön) állt fenn, és az életközösség megszakadását 
követoen a kötelezett melyik házastárs kezéhez teljesített. Az életközösség megszakadása idopontjában a 
házastársaknak harmadik személlyel szemben milyen értéku, vagy összegu követelése volt (például harmadik 
személytol felvett közös kölcsön), és az életközösség megszakadását követo részteljesítésre, illetoleg 
teljesítésre melyik házastárs részérol és milyen vagyonból (közös, vagy külön) került sor. 
A Csjt. 31. § (2) bekezdése értelmében a közös vagyon megosztása során bármelyik házastárs igényelheti a 
közös vagyonból a különvagyonba, illetoleg a külön vagyonból a közös vagyonba történt beruházások, 
valamint kezelési költségek megtérítését a törvényben meghatározott korlátok között. A vagyonleltárnak 
tartalmaznia kell a házastárs megtérítésre irányuló igényét és annak összegét (pl. a közös vagyonba tartozó 
ingatlant terhelo kölcsöntartozást a felek az egyik házastárs különvagyonából egyenlítették ki, vagy 
valamelyik házastárs különvagyoni ingóságra közös vagyoni ráfordítást eszközöltek, melynek eredményeként 
a vagyontárgy értéke emelkedett, külön-, illetoleg a közös adósság megtérítésére irányuló igények). 
A megtérítés általános módja a pénz fizetése. Ha azonban a házastársak az együttélés ideje alatt valamelyik 
fél különvagyonát képezo telekingatlanon közös vagyonból felépítményt emeltek, vagy a meglévo épületet 
bovítették, illetoleg azon értéknövekményt eredményezo beruházást végeztek, az építkezés, illetoleg a 
beruházás az abban részt vevo házastárs javára tulajdonjogot keletkeztet. Az ingatlanra fordított közös 



beruházások jogi sorsának rendezésénél nem a ráépítésre, hanem a házastársi közös vagyon megosztására 
vonatkozó családjogi szabályok az irányadók (BH1997. 72.). A házastárs erre irányuló keresettel kérheti a 
tulajdonjoga megállapítását. Csak a házastársakat ténylegesen megilleto tulajdoni hányadok megállapítása 
után kerülhet sor az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetésére. Ha azonban a volt házastársak 
között a közös lakás használata tekintetében is vita van, a bíróságnak eloször a lakáshasználat tárgyában kell 
állást foglalnia (BH1982. 333.). 
Az ingatlanra vonatkozó közös tulajdon megszüntetése esetében általában valamennyi tulajdonostársnak 
perben kell állnia (PK 10. számú állásfoglalás). Szükségtelen a többi tulajdonostárs perbenállása, ha a 
házastársak a társasházi öröklakás, társasüdülo-egység közös tulajdonának megszüntetését kérik, mert ez a 
többi társtulajdonos érdekét nem érinti. Nincs szükség a tulajdonostársak perbenállására akkor sem, ha az 
ingatlan harmadik személyekkel ugyan osztatlan közös osztatlan tulajdonban áll, de a házastársi közös 
illetoséghez a használat szempontjából elkülönült ingatlanrész tartozik, pl. üzletsorban pavilon (BH1990. 
216., BH1981. 190.). Ikerház esetén a tulajdonostársak perbenállása nem mellozheto, ha a közös tulajdon 
megszüntetésére árverési értékesítés útján kerül sor (BH1993. 352.). A közös tulajdonban álló ingatlan 
társasházzá alakítására, a házastársi közös vagyon megosztása iránti perekben is csak erre irányuló külön 
kereseti, illetoleg viszontkereseti kérelem esetén van lehetoség (BH1992. 759.). 
A felperesnek perbe kell vonnia az özvegyi jogra, más haszonélvezetre, használatra jogosultakat, a bejegyzett 
tartási és életjáradéki jog jogosultját, s ha a jelzálogjog nem az egész ingatlant terheli, akkor az ilyen jognak 
a jogosultját is (PK 10. számú állásfoglalás). Elidegenítési és terhelési tilalom fennállása esetén a közös 
tulajdon megszüntetési módjához való jogosulti hozzájárulás nélkül a tulajdonközösség nem szüntetheto meg 
(BH1993. 549.). 
A felperesnek határozott kereseti kérelmet kell eloterjesztenie arra, hogy a házastársi közös vagyon 
megosztását, a közös tulajdon megszüntetését milyen módon kéri. Nem kell viszontkeresetet eloterjeszteni, ha 
a volt házastárs a közös tulajdon megszüntetését eltéro módon kéri pl. a felperes által igényelt megváltás 
helyett árverési értékesítés elrendelésével. 
A bizonyítási eljárásban a fél hozzátartozója a tanúvallomást a Pp. 170. § (3) bekezdés b) pontja alapján nem 
tagadhatja meg. 
A bontóperi ítélet indokolásában megállapított tény, az életközösség megszakadásának idopontja nem ítélt 
dolog, ezért a házassági vagyonjogi perben a fél nincs elzárva annak bizonyításától, hogy a volt házastársak 
között a közös gazdálkodás eltéro idopontban szakadt meg (BH1988. 358.). 
A házastársi közös vagyon törvényi vélelmével [Csjt. 27. § (1)] szemben a különvagyonra hivatkozó 
házastársat terheli a Pp. 164. § (1) bekezdése alapján a bizonyítási kötelezettség, és ehhez igazodik a 
sikertelen bizonyítás következménye, a bizonyítási teher szabálya is. A megtérítést igénylo házastársnak kell 
bizonyítania, hogy a házastársak a hiányzó különvagyonát megtérítésre alapot adó módon használták fel. 
A bíróságnak gondoskodnia kell arról, hogy a vagyoni igények rendezésénél egyik házastárs se jusson 
méltánytalan vagyoni elonyhöz (BH1997. 190.), és a házastársak vagyonrészét lehetoleg természetben kell 
kiadni (BH1997. 73.). A bíróságnak a vagyonmérleg összes tételét egységes egészként kell elbírálnia, ezért az 
egyes tételek tekintetében nincs részjogero (BH1977. 282.). Házassági vagyonjogi perben általában nincs 
helye közbenso ítélet hozatalának, a vita ugyanis a keresettel érvényesített jog fennállása és a felperest annak 
alapján megilleto követelés összege tekintetében nem különítheto el. 
A házastársi közös vagyon megosztása, ennek keretében a közös tulajdon megszüntetése iránti vagyonjogi 
perben a PK 10. számú állásfoglalás alapján a perköltség viselésének általános szabálya az, hogy a 
készkiadások megosztása mellett mindegyik fél viseli a saját költségét. Az ettol való eltérés akkor indokolt, ha 
arra a felek magatartása okot ad. 
Az elso fokú ítélet ellen eloterjesztett fellebbezés folytán a másodfokú bíróság az ítéletet teljes terjedelmében 
felülbírálja. Ez csak akkor mellozheto, ha a fél kizárólag a perköltségre vonatkozó ítéleti rendelkezést 
sérelmezi (PK 10. számú állásfoglalás). Az ítélet elleni fellebbezés esetén csatlakozó fellebbezésnek az ítélet 
elleni fellebbezéssel azonos terjedelemben van helye. Csatlakozó fellebbezés bármely olyan elso fokú ítéleti 
rendelkezésre eloterjesztheto, melynek eldöntése a házastársi közös vagyon megosztásának egységes és 
végleges elbírálásához szükséges (BH1994. 140.). A felülvizsgálati eljárásban az egységes vagyoni rendezés 
elve azonban már nem érvényesül. 
BH1999. 170. I. Nincs perjogi akadálya annak, hogy a közös tulajdonú ingatlan használatának a rendezésére 
irányuló igényüket a házasfelek - vita esetén - a házastársi közös lakás használatának a rendezésére irányuló 
kereseti vagy viszontkereseti kérelemmel együtt vagy e nélkül is házassági bontóperben érvényesítsék [Pp. 
292. § (1) bek., Csjt. 31/B. §]. 



BH1977. 543. Az egyik házastárs szülei által mindkét házastárs részére történt ajándékozás esetében az 
ajándékozási szerzodést az ajándékozó szülok gyermeke is - mint az idoközben meghalt szülo örököse - 
megtámadhatja, ha a megtámadásnak megvannak a törvényben meghatározott feltételei. Ezt az igényt a 
házastársi közös vagyon megosztása iránt indított perben is érvényesíteni lehet. E vonatkozásban a bíróságot 
tájékoztatási kötelezettség terheli [Ptk. 210. §, 235. § (2) bek., Csjt. 31. §, Pp. 3. § (1) bek., 146. § (3) bek., 
292. § (1) bek., 10. sz. Irányelv 9. pontja, PK 96. sz.]. 

XVI. FEJEZET 

Apasági és a származás megállapítása iránti  
egyéb perek 

A házassági per szabályainak alkalmazása 

293. § (1) Az apasági és a származás megállapítása iránt indított egyéb perekre - a 277. § (2) bekezdése, a 285. §, a 
288. § (2) bekezdése, a 289. §, a 290. § (2) és (5) bekezdése, végül a 291. § kivételével, valamint a jelen fejezetben 
foglalt eltérésekkel - a XV. fejezet rendelkezéseit kell megfeleloen alkalmazni. 

PK 217. szám 

Apaság megállapítása iránt indított perben (Pp. 293. §) a bíróság nem 
dönthet abban a kérdésben, hogy a gyermek melyik szülo nevét viselje. 

PK 139. szám 

A Pp. 34. §-ában meghatározott illetékességi szabály az apasági perre nem 
irányadó. 

(2) Az apaság vélelmét megdönto ítélet ellen - az apaság vélelmét megdönto részében - perújításnak nincs helye, 
ha az apaság vélelmének megdöntését követoen a gyermeket valamely személy teljes hatályú apai elismeréssel a 
magáénak ismerte el, vagy az apaságot jogeros bírói ítélet állapította meg, illetoleg a gyermek anyjának utólagos 
házasságkötése folytán az anya férjét kell a gyermek apjának tekinteni. 

A XVI. fejezetben szabályozott apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek közé tartozik 
1. az apaság megállapítása iránti per (Csjt. 38. §). Célja az apa személyének megállapítása, ha a gyermek 
apja sem az anya házassági köteléke, utólagos házassága, sem teljes hatályú apai elismerés alapján nem 
állapítható meg. 
2. Az apaság vélelmének megdöntése iránti per (Csjt. 43. §) célja az anya házassági köteléke, utólagos 
házasságkötése, apai elismerés, apaság bírói úton történo megállapítása alapján fennálló törvényi vélelem 
megdöntése. 
3. Az anyaság bírói megállapításának célja az anya személyének bírói úton történo tisztázása: a gyermeknek 
az általa megjelölt személy az anyja, illetoleg a felperes által megjelölt gyermeknek a felperes az anyja. 
Lehetoség van negatív megállapítási kereset eloterjesztésére is. Ilyenkor a perindítás célja annak 
megállapítása, hogy a gyermeknek nem az anyakönyvbe bejegyzett személy az anyja. 
4. A Csjt. 39. § (1) bekezdése alapján az apaságot a gyermek születése után megkötött házasság ténye is 
megalapozhatja. Az utólagos házasságkötés hatályának tárgyában indult perek célja annak megállapítása, 
hogy az anya utólagos házasságkötésének hatálya a gyermekre kiterjed-e vagy sem. Ezért lehetoség van 
pozitív illetoleg negatív megállapítási kereset eloterjesztésére. 
Az apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perekben a Pp. XV. fejezetében szabályozott házassági 
perek szabályait kell megfeleloen alkalmazni. A Pp. általános szabályai akkor érvényesülnek, ha a házassági, 
és az apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perekre a törvény eltéro rendelkezést nem tartalmaz. 
Vannak azonban a házassági pereknek olyan szabályai, amelyek alkalmazását e § kizárja: 



- Nem alkalmazható az utolsó közös lakóhelyre alapított Pp. 277. § (2) bekezdésében meghatározott különös 
illetékességi szabály. Származási perekben az általános illetékességi szabályok (Pp. 29. §) irányadók. A 
házastársak utolsó közös lakóhelye szerint illetékes bíróság elott indított házassági perrel azonban a 
házasfelek gyermekének származására vonatkozó kereset összekapcsolható (Pp. 282. §). Bár a törvény 
kifejezetten nem tiltja, de értelemszeruen nem alkalmazható a kizárólagos illetékességi szabályról rendelkezo 
Pp. 277. § (4) bekezdése sem. 
- E § tiltja a Pp. 285. § alkalmazását, amely házassági bontóperben a felek személyes meghallgatásáról, 
megjelenési kötelezettségükrol és a békítésrol rendelkezik. 
- Kizárt a házassági perekben érvényesülo, az igazolási kérelem eloterjesztésének határidejérol rendelkezo 
Pp. 288. § (2) bekezdésének az alkalmazása. 
- A Pp. 289. § alapján a bontópert a bíróságnak meg kell szüntetni a házastárs halála esetén. Származási 
perekben e § nem alkalmazható, mert a halál ténye más eljárásjogi következményt eredményez. 
- Házassági perben részítélet nem hozható, és a névviselésrol való eltiltás iránti kérelemrol a bíróság dönt. 
Származási perben a Pp. 290. § (2) bekezdése alkalmazása kizárt. Részítélet azonban hozható. Az apaság 
megállapítása iránti perben a bíróság nem dönthet abban a kérdésben, hogy a gyermek melyik szülo nevét 
viselje (PK 217. számú állásfoglalás). 
- Nem alkalmazható az ítélet jogerore emelkedésének kizárólag a házassági perekben érvényesülo Pp. 290. § 
(6) bekezdése szerinti szabálya. 
- A § tiltja a Pp. 291. § alkalmazását, amely a házassági perekre irányadó perújítási szabályt tartalmazza. 
Származási perekben a perújításra az általános szabályok irányadók a (2) bekezdésben szabályozott 
kivétellel. Eszerint nem támadható perújítással az apaság vélelmét megdönto ítéleti rendelkezés, ha utóbb 
apai elismerés, bírói ítélet vagy az anya utólagos házasságkötésére figyelemmel a gyermek apjának más 
személyt kell tekinteni. E feltételek fennállása esetén a Pp. 271. § (1) bekezdése alapján felülvizsgálati 
kérelem sem nyújtható be az apaság vélelmét megdönto ítélet ellen. 
Törvényi tiltó rendelkezés hiányában sem alkalmazhatók a házassági perek fogalmát értelmezo [Pp. 276. § 
(2)-(3)], kizárólag az érvénytelenítési perekre [Pp. 283. § (3), Pp. 290. § (5)], valamint a házassági 
vagyonjogi keresetre irányadó (Pp. 292. §) szabályok. 
A fejezet szabályozza a származási perekben a beavatkozást, a keresetindítást, valamint a tárgyi és a személyi 
keresethalmazat eseteit, ezért értelemszeruen a házassági perek e kérdéseit szabályozó Pp. 279. § (2) 
bekezdése, Pp. 281. §, és Pp. 282. § rendelkezéseit sem lehet alkalmazni. 
BH1980. 95. II. Az apaság bírói megállapítása iránt indult perben az alperesként perbe vont férfit kivételes 
esetektol eltekintve, személyesen meg kell hallgatni [Pp. 293. §, Pp. 285. § (1) bek.]. 

294. § Az anya beavatkozóként bármelyik félhez csatlakozhat. 
Származási perekben az anya peres félként vagy beavatkozóként vehet részt. Az anyát - amennyiben nem peres 
fél - feltétlen beavatkozási jog illeti meg. Az elso fokú ítélet meghozatalát megelozo tárgyalás berekesztéséig 
az erre irányuló jognyilatkozata alapján bármelyik félhez beavatkozóként csatlakozhat. Nyilatkozat hiányában 
a perben beavatkozóként nem vehet részt, mert a törvény számára kizárólag a beavatkozáshoz való jogot 
biztosítja. Az anya beavatkozási joga feltétlen, nem kell valószínusítenie a per eldöntéséhez szükséges jogi 
érdekét, kizárólag a rokoni kapcsolat tényét kell igazolnia. Beavatkozáshoz való joga abból következik, hogy o 
a gyermek anyja. A bíróság a beavatkozás megengedése tárgyában végzéssel határoz. A beavatkozást 
megengedo határozat fellebbezéssel nem támadható, az elutasító határozat ellen a beavatkozó fellebbezéssel 
élhet, de annak jogeros elbírálásig a perben részt vehet. Az anya, mint beavatkozó jogállására az általános 
szabályok irányadók [Pp. 54-57. §]. 

Keresetindítás 

295. § (1) Az apaság megállapítására irányuló keresetet az apa ellen, az apának pedig a gyermek ellen kell 
megindítania. 

(2) Az apaság vélelmének megdöntésére irányuló keresetet a gyermeknek az apa ellen, az apának a gyermek ellen, 
más jogosultnak pedig a gyermek és az apa ellen kell indítania; a keresetet - a gyermek által indított kereset 
kivételével - az anya ellen is meg kell indítani, kivéve ha ez halála folytán nem lehetséges. Ha a gyermek az anya 
újabb házasságának fennállása alatt, de az anya korábbi házasságának megszunésétol számított 300 napon belül 
született, a keresetet az anya korábbi férje ellen is meg kell indítani. 

PK 179. szám 



Az apaság vélelmének megdöntésére irányuló igény az apaság 
megállapítására irányuló igénnyel egy keresetben nem érvényesítheto. 

(3) Ha az apa, illetoleg a korábbi férj vagy az a személy, aki ellen a keresetet meg kellene indítani, nem él, vagy 
ismeretlen helyen tartózkodik, az (1), illetoleg a (2) bekezdés esetében a keresetet a bíróság által kirendelt 
ügygondnok (74. §)  ellen kell indítani. Az egyenesági rokon ilyen esetben beavatkozóként bármelyik félhez 
csatlakozhat. Az ügygondnok kirendelésérol a bíróság értesíti a gyámhatóságot, és tájékoztatja a per adatai szerint 
ismert helyen lakó egyenesági rokonokat a beavatkozás lehetoségeirol. 

(4) A jelen § eseteiben keresetindításnak a gyermek születése elott is helye van, ítélet azonban csak a gyermek 
megszületése után hozható. 

A Csjt. 44. § (1) bekezdése alapján a családi jogállással kapcsolatos igények, apaság, anyaság és az utólagos 
házasságkötés hatályának megállapítása, valamint az apaság vélelmének megdöntése, kizárólag kereset 
eloterjesztésével érvényesíthetok. A perindításra jogosultak körét a Csjt határozza meg, viszont azt, hogy a 
keresetet kivel szemben kell eloterjeszteni, a Pp. szabályozza. 
I. Az apaság megállapítása iránti per a Csjt. 38. § (1) bekezdése alapján akkor indítható, ha az apai jogállás 
betöltetlen, mert az apa személye nem állapítható meg az anya házassági köteléke, teljes hatályú apai 
elismerés vagy az utólagos házasságkötés során tett elismerés alapján. 
Ebbol következik, hogy amíg az apaság vélelme fennáll, az apaság megállapítása iránti perindítás ido elotti, 
mert a kereset kizárólag a vélelmet megdönto ítélet jogerore emelkedését követoen terjesztheto elo (PK 179. 
számú állásfoglalás, BH1983. 236.). Ezért a vélelem fennállása alatt eloterjesztett apaság megállapítása 
iránti keresetet a bíróságnak a Pp. 130. § (1) bekezdés f) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül el kell 
utasítania, ha pedig az idoelottiséget a már folyamatban lévo perben észleli, a pert a Pp. 157. § a) pontja 
alapján meg kell szüntetnie. 
A bírói út hiánya miatti kereset elutasításának, illetoleg a per megszüntetésének van helye akkor is, ha a 
származás muvi beavatkozás eredménye, mert ebben az esetben a Csjt. 38. § (1) bekezdése alapján nincs 
helye az apaság bírósági úton történo megállapításának. 
Apaság megállapítása iránti per téves anyakönyvi bejegyzés okán sem indítható, a bejegyzés kijavítása 
közigazgatási eljárás keretében kérheto (BH1986. 235.). 
Ha a gyámhatóság a születési anyakönyvbe apa adatai nélkül bejegyzett gyermek részére képzelt személyt 
állapít meg apaként, ez a bejegyzés apasági vélelmet nem keletkeztet. Ezért az apaság rendezése érdekében 
nincs szükség sem az apaság vélelmének megdöntésére, sem az apaság megállapítása iránti perre. A bíróság 
akkor jár el helyesen, ha a benyújtott keresetlevelet a Pp. 130. § (1) bekezdésének b) pontja alapján idézés 
kibocsátása nélkül elutasítja, illetoleg a pert a Pp. 157. §-ának a) pontja alapján megszünteti. A bejegyzés 
nem akadálya annak, hogy a gyermekre nézve a férfi teljes hatályú apai elismero nyilatkozatot tegyen. Ezt 
követoen ugyanis a gyermeket újból anyakönyvezni és a képzelt apa adatait az anyakönyvbol törölni kell (" 
Polgári eljárásjog - kommentár a gyakorlat részére" hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest 1997. 
D/44/1.). 
Perindításra a Csjt. 38. § (4) bekezdése alapján az apa, a gyermek, a gyermek halála után - a gyermek jogán 
- a rokonsági foktól függetlenül a gyermek leszármazója (gyermek, unoka) jogosult. A pert a korlátozottan 
cselekvoképes jogosult törvényes képviselojének hozzájárulásával indíthatja meg. A Csjt. 44. § (2) bekezdése 
értelmében ha a törvényes képviselo a hozzájárulás megadásában tartósan gátolva van, vagy a hozzájárulást 
nem adja meg (pl. az anya nem kívánja a perindítást), azt a gyámhatóság hozzájárulása pótolja. A 
cselekvoképtelen jogosult helyett a gyámhatóság hozzájárulásával a törvényes képviselo jogosult a 
perindításra. 
A perindításra a Csjt. idobeli korlátozást nem ír elo. Az 1952. évi 23. törvényereju rendelet 56. § (2) 
bekezdésének rendelkezése azonban a gyermek keresetindítására idobeli korlátot állít fel annak 
kimondásával, hogy a gyermek nem indíthat kereset, ha az 1946. évi XXIX. törvény hatálybalépésének napján, 
azaz 1947. június 1-jén a nagykorúságát (az akkor hatályos rendelkezések szerint a húszadik életév) már 
elérte (BH1989. 361.). Miután a leszármazó a gyermek jogán, annak halála esetén indíthat pert, 
értelemszeruen a fenti korlátozás a gyermek leszármazóira is kiterjed. Az idobeli korlátozás az apa 
keresetindítására nem vonatkozik, ezért az apa akkor is indíthat pert, ha a gyermek a törvény 
hatálybalépésekor a húszadik életévét már betöltötte. 
A pert az apának a gyermek ellen, a gyermeknek az apa ellen kell megindítania. A perben az anya félként 
nem, kizárólag beavatkozóként vehet részt. Beavatkozási joga a Pp. 294. §-a alapján feltétlen, mert a 
beavatkozáshoz nem kell valószínusítenie a jogi érdekét. 



II. Az apaság vélelmének megdöntése iránti kereset házassági kötelék (Csjt. 36. §), az apaság bírói 
megállapítása (Csjt. 38. §) és az utólagos házasságkötés során tett apai elismerés (Csjt. 39. §) alapján 
fennálló vélelem fennállása esetén terjesztheto elo. Lehetoség van a teljes hatályú apai elismero nyilatkozat 
(Csjt. 37. §) alapján fennálló vélelem megdöntésére is. A ténybeli alap nélküli elismerésen alapuló vélelem is 
megdöntheto. Nem tekintheto megtámadási jogról való lemondásnak, ha a vélelmezett apa annak tudatában 
tett apaságot elismero nyilatkozatot, illetoleg a gyermek anyjával való házasságkötés esetén apaság 
vélelmének beállását eredményezo nyilatkozatot, hogy a gyermek nem tole származik. A megtámadásra 
azonban csak a Csjt. 43. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek - a vélelmezett apa a gyermek anyjával a 
fogamzás idejében nemileg nem érintkezett (pl. földrajzi távolság), vagy a körülmények szerint egyébként 
lehetetlen a tole való származás - fennállása esetén van lehetoség. A vélelem nem támadható meg azon a 
címen, hogy a nyilatkozat megtételének alapjául szolgáló feltevés (az anyával kötött egész életen át tartó 
házasságban közösen nevelik a nem tole származó gyermeket) megdolt (PK 100. számú állásfoglalás). 
Amennyiben a vélelem teljes hatályú apai elismero nyilatkozaton alapul, a vélelem a Csjt. 43. § (2) bekezdése 
értelmében azon az alapon is támadható, hogy a nyilatkozatnak a törvényes feltételek hiányában nincs teljes a 
hatálya. Nem keletkeztet viszont apasági vélelmet, ha az anyával utólagosan házasságot köto férfi a képzelt 
apa bejegyzése során hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek az o családi nevét viselje, de a többi adat képzelt 
legyen (BH1981. 103.). 
A keresetindításra a Csjt. 43. § (3)-(4) bekezdése alapján a gyermek, a gyermek halála után a leszármazója, 
ennek hiányában az ügyész, valamint a vélelmezett apa jogosult. A keresetindításra megállapított jogveszto 
határido elteltével kizárólag a vélelmezett apa érdekében a vélelem megdöntése iránt az ügyész jogosult a 
perindításra. A Csjt. 43. § (4) bekezdése értelmében negatív megállapítási keresetet az anya volt férje is 
eloterjeszthet, ha az a vélelem, hogy a gyermek apja az anya újabb házasságbeli férje, de ennek megdolte 
esetén a volt férjet kellene a gyermek apjának tekinteni. Ebben az esetben a perindítás célja a mögöttes 
apaság elhárítása, az eshetoleges vélelem megdöntése. A gyermek már születése után jogosult a perindításra. 
A Csjt. 44. § (3) bekezdése szerint a cselekvoképtelen jogosult helyett - a gyámhatóság hozzájárulásával - a 
törvényes képviseloje léphet fel. A Csjt. 87. § (1) bekezdése alapján azonban a szülo nem képviselheti a 
gyermekét olyan ügyekben, melyeknek tárgya a gyermek családi jogállásának megállapítása. Ezért a 
gyakorlatban - miután az anya a perben a gyermek törvényes képviselojeként nem járhat el és a pert a 
gyereknek a vélelmezett apa ellen kell megindítania - általában az anya kezdeményezésére a gyámhatóság 
által kirendelt eseti gondnok indítja meg a pert. A Csjt. 44. § (4) bekezdése azonban feltételhez köti a 
gyámhatóság perindításhoz való hozzájárulását. Ez csak akkor adható meg, ha a származás kiderítése és a 
családi jogállás rendezése a kiskorú érdekében áll (pl. a szülok a gyermek születése elott tartósan különváltan 
éltek). A gyámhatóságnak a döntés elott - amennyiben nem ütközik elháríthatatlan akadályba - meg kell 
hallgatnia az anyát és a vélelmezett apát is. Amennyiben az anya és a vélelmezett apa között a gyermek 
elhelyezése vitás (pl. gyermek-elhelyezési per vagy házassági bontóper van folyamatban), a gyámhatóság a 
hozzájárulást csak kivételesen indokolt esetben adhatja meg. Ha a gyámhatóság az eseti gondnok kirendelését 
megtagadja, keresettel kérheto a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata. Adott esetben a gyermek 
személyiségfejlodését éppen az befolyásolná károsan, ha a származásának kiderítésére csak nagykorúsága 
elérése után lenne lehetosége. 
Az apaság vélelmének megdöntése iránti pert a gyermeknek a vélelmezett apa ellen, a vélelmezett apának a 
gyermek és az anya ellen kell megindítania. A keresetet - a gyermek jogán - a leszármazónak, illetoleg ennek 
hiányában az ügyésznek az anya és a vélelmezett apa ellen kell eloterjesztenie. A vélelmezett apa érdekében 
indított ügyészi kereset alperesei a gyermek, az anya és a vélelmezett apa. A keresetet a keresetindításra 
jogosultnak valamennyi esetben elo kell terjesztenie az anya korábbi férje ellen is, ha a gyermek ugyan az 
anya újabb házasságának fennállása alatt, de a korábbi házasságának megszunésétol számított 300 napon 
belül született. Ezáltal a korábbi férj a perben jogosult az eshetoleges vélelemmel szembeni védekezésre. 
A perindítást a Csjt. 43. § (5) bekezdése egyéves határidohöz köti. A gyermek a vélelmet nagykorúsága 
elérésétol, a többi jogosult a gyermek születésérol szerzett értesülése idopontjáról számított egy év alatt 
támadhatja meg. Ha azonban a jogosult a megtámadás alapjául szolgáló tényrol a reá nézve megállapított 
határido kezdete - nagykorúság elérése, gyermek születése - után értesült, az értesülés idopontjától számít az 
egyéves határido (BH1996. 535.). Az anyagi jogi határido jogveszto, elmulasztása esetén az egyébként is 
eljárási mulasztás orvoslására szolgáló igazolási kérelem nem terjesztheto elo. A jogosult alappal nem 
hivatkozhat arra sem, hogy a törvényben meghatározott megtámadási határidorol nem tudott. A jogosultnak a 
keresetlevélben igazolnia kell, hogy a határido még nem járt le. Elo kell adnia, hogy a megtámadás alapjául 
szolgáló tényrol mikor szerzett tudomást, és meg kell jelölnie az erre vonatkozó bizonyítékokat. Az értesülés 
idopontját, mint határidot keletkezteto körülményt a jogosultnak ugyanis bizonyítania kell. A Pp. 164. § (1) 



bekezdése alapján a perindító felet terheli annak bizonyítása, hogy a gyermek születésérol csak egy éves korát 
követoen szerzett tudomást, vagy a gyermek születésérol ugyan már egy évnél régebben tudott, de a 
megtámadás alapjául szolgáló tényrol, eseményrol csak késobb értesült. A megtámadás alapjául szolgáló tény 
csak bizonyítható esemény lehet, ezért az érzelmi alapon nyugvó feltevés (pl. féltékenység) alapján a vélelem 
nem támadható. Ha a tény ugyan bizonyított, de a bizonyítási eljárás eredményeként megállapítható, hogy a 
jogosult a tudomásszerzést követo egy év elteltével érvényesítette igényét, a bíróságnak a keresetet el kell 
utasítania (BH1996. 535.). 
III. A férj az anya utólagos házasságkötése alapján a Csjt. 39. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek 
megvalósulása esetén válik a gyermek apjává. Az utólagos házasság hatályának megállapítása iránt az alábbi 
keresetek terjeszthetok elo: 
1. Annak megállapítása iránt, hogy a férj apaságának vélelme az utólagos házasságkötés folytán fennáll, 
pozitív megállapítási keresetet terjesztheto elo. A Csjt. 39. § (2) bekezdése alapján a perindításra a gyermek, 
a gyermek anyja, illetoleg a férj jogosult. A Pp. nem határozza meg, hogy a kereset kivel szemben terjesztheto 
elo. Minthogy a pozitív megállapítási per tartalmilag az apaság megállapítása iránti perhez áll közel, a 
keresetet a gyermeknek az anya férje ellen, a gyermek anyjának a férje ellen, az anya férjének a gyermek ellen 
kell megindítania ("A Polgári perrendtartás magyarázata" Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 
1976. II/1382.). 
2. A negatív megállapítási keresetet lehet eloterjeszteni annak megállapítása iránt, hogy az utólagos 
házasságkötés folytán az apaság vélelme a törvényben meghatározott feltételek hiányában nem áll fenn. A 
perindításra jogosultak körét a Csjt. nem határozza meg, és a Pp. sem tartalmaz rendelkezést arról, hogy a 
keresetet ki ellen kell eloterjeszteni. A Csjt. 39. § (2) bekezdés szövege azonban lehetové teszi azt az 
értelmezést, hogy a keresetindításra az ott felsorolt személyek jogosultak. Figyelembe véve, hogy a negatív 
megállapítási per tartalmilag az apaság vélelmének megdöntésére irányuló perhez áll közel, a pert a 
gyermeknek az anya férje ellen, a gyermek anyjának a férje ellen, az anya férjének a gyermek és az anya ellen 
kell megindítania ("A Polgári perrendtartás magyarázata" Közgazdasági és Jogi könyvkiadó, Budapest 1976. 
II/1384.). 
IV. Az anyaság megállapítása iránt pozitív és negatív megállapítási kereset is eloterjesztheto. A 
keresetindításra a Csjt. határidot nem határoz meg. 
1. A Csjt. 40. § (1) bekezdése alapján a gyermek, halála után leszármazója kérheti annak megállapítását, 
hogy az általa megjelölt személy az anyja. Az anyaság bírói megállapítását az is kérheti, aki azt állítja, hogy o 
a gyermek anyja. 
2. Ha az anyakönyvben az anyai jogállást nem a vér szerinti anya tölti be, negatív megállapítási keresettel 
kérheto annak megállapítása, hogy nem az anyakönyvbe bejegyzett anya a gyermek vér szerinti anyja. 
Törvényi rendelkezés hiányában, a Pp. 295. § értelmezésével a gyakorlatban igen ritkán eloforduló anyasági 
vita esetén a keresetet a gyermeknek - a gyermek jogán leszármazójának - az ellen kell indítani, akirol az 
állítja, hogy az o anyja. Ha a keresetet arra alapítva indította, hogy az anyja nem az anyakönyvbe bejegyzett, 
hanem más, általa megjelölt személy, a keresetet az anyakönyvbe anyaként bejegyzett személy ellen is meg 
kell indítania. Az anyának a keresetet azzal szemben kell benyújtania, akirol azt állítja, hogy o a gyermeke. 
Amennyiben a perben hozandó ítélet kihathat az állított vagy tagadott anyához kapcsolódó apasági vélelem 
folytán az anya férjére vagy más személyre, ezt a férfit is perbe kell vonni. 
Származási perekben a bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell a keresetet megindítani, ha az a személy, 
aki ellen a per megindítható nem él, vagy ismeretlen helyen tartózkodik (BH1980. 96.). Ebben az esetben a 
perindításra jogosultnak már a keresetlevélhez csatolnia kell a halál tényét tanúsító halotti anyakönyvi 
kivonatot, illetoleg a keresetlevélben az ismeretlen helyen való tartózkodást valószínusítenie kell. Nem kell 
ügygondnokot kirendelni az anya halála, illetoleg ismeretlen helyen tartózkodása miatt, ha a perben az anya 
kötelezoen perelendo pertársként (pl. az apaság vélelmének megdöntése) vesz részt a perben. Ha azonban a 
pert az anya ellen kell megindítani (anyaság megállapítása iránti per), az ügygondnok kirendelése halála, 
vagy ismeretlen helyen tartózkodása folytán nem mellozheto. Az ügygondnok kirendelésrol a bíróság értesíti a 
gyámhatóságot. Az egyenes ági rokon ebben az esetben jogosult az elso fokú ítélet meghozatalát megelozo 
tárgyalás berekesztéséig a perbe beavatkozni. Az egyenes ági rokon beavatkozási joga feltétlen, mert nem kell 
a jogi érdekét valószínusítenie, elegendo a rokonság tényének igazolása. A bíróság az ügygondnok 
kirendelésével egyidejuleg köteles az ismert egyenes ági rokonokat tájékoztatni a beavatkozás lehetoségérol 
(BH1983. 236.). 
A bíróságnak a gyámhatóság értesítése nélkül ügygondnokot kell kirendelnie a Pp. 101. §-ában 
meghatározott hirdetményi idézés feltételeinek fennállása esetén is, tehát ha a fél olyan államban tartózkodik, 



amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem nyújt, vagy a kézbesítés elháríthatatlan akadályba ütközik, illetoleg 
elore is eredménytelennek mutatkozik. 
Amennyiben a keresetet a jogosult a gyermek születése elott terjeszti elo, a keresetlevélhez köteles orvosi 
igazolást csatolni az anya terhességérol. Ebben az esetben a gyermek családi jogállását érinto és a Csjt. 45. § 
szerinti mindenkivel szemben hatályos ítélet csak a gyermek születése után hozható. 
BH1989. 361. Az 1947. június 1. napja elott nagykorúvá vált személyek esetén apaság bírói megállapításának 
nincs helye [Csjt. 56. §, 1946. XXIX. tv., Pp. 295. §]. 
BH1983. 362. I. Apaság megállapítása iránt a bíróság által kirendelt ügygondnok ellen indított perben az 
egyenes ági rokonokat a beavatkozás lehetoségérol tájékoztatni kell [Pp. 295. § (3) bek.]. 
BH1983. 236. II. A bíróság által kirendelt ügygondnok ellen indított apasági és származás megállapítása 
iránti perben az egyenes ági rokon beavatkozóként részt vehet, de alperesként nem [Pp. 74. §, 295. § (3) 
bek.]. 
BH1980. 96. II. Ha az apa, illetoleg az a személy, aki ellen az apasági keresetet meg kellene indítani, nem él, 
a keresetet a bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell indítani [Pp. 295. § (3) bek.]. 

296. § Az apaság megállapítására irányuló kereset - annak bírósága elott - összekapcsolható a gyermek tartására 
irányuló keresettel is, illetoleg az apaság megállapítása iránt az elsofokú bíróság elott folyamatban levo perben a 
gyermek tartására irányuló kereseti kérelem utóbb is eloterjesztheto. 

PK 218. szám 

Apaság megállapítása iránti per indítására adott gyámhatósági kirendelés 
magában foglalja a perben eloterjesztett egyéb igényekre, így a 
gyermektartásdíj érvényesítésére vonatkozó kirendelést is. Ezért a 
gyámhatóság által az apaság megállapítása iránti per indítására kirendelt 
gondnok a gyermektartásdíjra vonatkozó igényt az apasági perben akkor is 
érvényesítheti, ha ez a kirendelésben kifejezetten nincs is külön feltüntetve (Pp. 
296. §). 

Az "összekapcsolás" megnevezés a tárgyi és a személyi keresethalmazatot fejezi ki, azaz a felperes több 
keresetet terjeszthet elo az alperessel szemben, illetoleg a személyi keresethalmazat esetén több alperessel 
szemben is eloterjesztheto a kereset. Az apaság megállapítása iránti keresettel egyidejuleg kizárólag a 
gyermek tartása iránti kereset érvényesítheto, illetve a tartási kereset utóbb a per alatt is eloterjesztheto. Az 
apaság megállapítása iránti per indítására adott gyámhatósági kirendelés magában foglalja a perben 
eloterjesztheto egyéb igényeket, így a gyermektartásdíj érvényesítésére vonatkozó kirendelést is (PK 218. 
számú állásfoglalás). A keresetek összekapcsolására kizárólag az apaság megállapítására illetékes bíróság 
elott van lehetoség. Ezért a Pp. 34. §-ban meghatározott illetékességi szabály az apasági perre nem irányadó. 
A felperes saját lakóhelyén nem indíthat apasági pert, ha az alperes más bíróság területén lakik (PK 139. 
számú állásfoglalás). Ebbol az is következik, hogy kizárólag az apasági per bíróságához teheto át a gyermek 
tartása iránti kereset. 
Elofordul, hogy több gyermek indít azonos apa ellen apaság megállapítása vagy apaság vélelmének 
megdöntése iránt keresetet, illetoleg az apa terjeszt elo ilyen tárgyú kereseteket. Az igényérvényesítés egy 
keresetben is eloterjesztheto. Ha a perindításra jogosultak igényüket külön keresetben érvényesítették, illetve 
az apa ugyanazon illetékes bíróság elott valamennyi gyermekkel szemben különbözo pereket indított, a 
bíróság elrendelheti a perek egyesítését együttes tárgyalás és elbírálás érdekében. Ilyen esetekben a Pp. 51. § 
b) pontja szerinti pertársaság jön létre, mert a keresetek önállóan is elbírálhatók. 
Az apaság vélelmének megdöntésére irányuló igény az apaság megállapítására irányuló igénnyel egy 
keresetben nem érvényesítheto. A házasságból származás alapján az apaság vélelme mindaddig fennáll, amíg 
az arra jogosult keresete folytán bírósági ítélet ezt a vélelmet meg nem döntötte. Csak az ilyen ítélet jogerore 
emelkedése után állhat elo az a helyzet, hogy más személy apaságának megállapítása iránt peres eljárás 
indulhasson (PK 179. számú állásfoglalás). 



A származási per bírósága elott a Pp. 276. § (2) bekezdésében meghatározott házassági kereset nem 
érvényesítheto. A Pp. 282. § alapján a házassági per bírósága elott kapcsolható össze a házastársak 
gyermekének származására, értelemszeruen az apaság vélelmének megdöntésére irányuló kereset. 

297. § A tárgyalás kituzésérol a keresetlevél egy példányának megküldésével az anyát akkor is értesíteni kell, ha 
nem peres fél; az értesítésben az anyát figyelmeztetni kell beavatkozási jogára (294. §). 

A bíróságnak származási perekben a félként szereplo anyát a tárgyalásra félként is kell megidéznie. 
Amennyiben az anya nem peres fél, a bíróságnak a kituzött tárgyalásról hivatalból értesítenie kell. Az 
értesítésben a keresetlevél egy példányának egyideju megküldésével az anyát figyelmeztetni kell arra, hogy a 
perbe bármelyik fél pernyertessége érdekében beavatkozhat. Beavatkozásra irányuló nyilatkozat hiányában a 
Pp. 299. § (2) bekezdése alapján az anyát tanúként kell kihallgatni. 
Származási perben a bíróság nem köteles más személyt, illetoleg szervet értesíteni a perindításról. A 
házassági per szabályainak alkalmazásáról rendelkezo Pp. 293. § ugyan nem zárja ki származási perben a 
Pp. 283. § (3) bekezdése alapján az ügyész értesítését a perindításról. A bírói gyakorlat azonban egységes 
abban, hogy származási perben nem kell a perindításról az ügyészt értesíteni, mert a Pp. 293. § (3) bekezdése 
a bíróság értesítési kötelezettségét az érvénytelenítési perindításra írja elo. 

Tárgyalás és bizonyítás 

298. § (1) Ha helye lehet annak, hogy az alperes a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal a magáénak ismerje el, 
az apaság megállapítására irányuló perben ot erre az elso tárgyaláson és a bizonyítás lefolytatása után is 
figyelmeztetni kell. 

(2) Ha az apa a gyermeket a magáénak ismeri el, és azok az érdekeltek, akiknek hozzájárulására a nyilatkozat 
hatályához szükség van, a tárgyaláson jelen vannak, figyelmeztetni kell oket, hogy hozzájárulásukat a tárgyaláson 
szóval is megadhatják. Az apa elismero nyilatkozatát az egyéb érdekeltek hozzájárulásával együtt külön 
jegyzokönyvbe kell foglalni s azt velük alá is kell íratni. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett figyelmeztetéssel együtt az apát és a többi érdekelteket is tájékoztatni kell a 
nyilatkozat, illetoleg a hozzájárulás jelentoségérol és következményeirol; ennek megtörténtét a jegyzokönyvben 
szintén fel kell tüntetni. 

(4) A tárgyaláson jelen nem levo érdekelteket megfelelo határido kituzésével fel kell hívni, hogy hozzájáruló 
nyilatkozatukat a megszabott alakban mutassák be, vagy a bíróságnál mondják jegyzokönyvbe. 

(5) Elismerés esetében az apát fel kell hívni a törvényben megkívánt korkülönbség igazolására. A gyámhatóság 
részérol szükséges hozzájárulás vagy megerosítés iránt a gyámhatóságot hivatalból kell megkeresni. 

(6) Az elismerésrol felvett jegyzokönyvet az elobbi rendelkezések szerint megszerzett okiratokkal kiegészítve - a 
per tárgyalásának egyideju felfüggesztése mellett - át kell tenni az illetékes anyakönyvvezetohöz. Ha az apát az 
anyakönyvbe bejegyezték, a pert meg kell szüntetni. Ha az elismero nyilatkozat alapján az apát az anyakönyvbe nem 
jegyzik be és az ennek okául szolgáló hiány nem pótolható, a bíróság a per felfüggesztését megszünteti, és a 
tárgyalást folytatja. 

A Csjt. 37. § (1) bekezdése alapján a teljes hatályú apai elismero nyilatkozat az apaságot egymagában 
megállapítja. A teljes hatályú elismero nyilatkozattétel feltételeit a Csjt. 37. § (2) bekezdése tartalmazza. 
Eszerint ha az apai jogállás betöltetlen, tehát más személlyel szemben nem áll fenn az apaság vélelme, akkor 
az a férfi tehet a gyermek fogamzási idejének kezdetétol elismero nyilatkozatot, aki a gyermeknél legalább 
tizenhat évvel idosebb. A nyilatkozat csak személyesen teheto, tehát az elismeronek személyesen kell 
megjelennie az anyakönyvvezeto, a bíróság, gyámhatóság, a közjegyzo, illetoleg a magyar külképviseleti 
hatóság elott, és az elismerést tartalmazó nyilatkozatot személyesen kell megtennie. Ebbol következik, hogy a 
nyilatkozat nem terjesztheto elo írásban és az elismero meghatalmazott útján sem tehet nyilatkozatot. 
Cselekvoképtelen személy teljes hatályú elismero nyilatkozatot nem, míg a korlátozottan cselekvoképes 
személy elismero nyilatkozatot csak törvényes képviseloje hozzájárulásával tehet. A gyámhatóság akkor 
adhatja meg a hozzájárulást, ha a törvényes képviselo annak megadásában tartósan gátolva van, vagy a 
hozzájárulást megtagadja. Ha az elismerni kívánó kiskorú, és a korlátozottan cselekvoképes gyermek szülei 
nem élnek együtt, és a gyermeket a bíróság valamelyiküknél elhelyezte, közös felügyelet hiányában a szüloi 
felügyeletet gyakorló szülo jogosult a hozzájáruló nyilatkozat megadására (BH1977. 495.). 
Az elismero nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának, a kiskorú gyermek törvényes képviselojének, 
és a gyermek hozzájárulása, ha a tizennegyedik életévét már betöltötte. Az anya akkor is saját maga tehet 
nyilatkozatot, ha a kiskorú. Ha az anya egyben a gyermek törvényes képviseloje is, a nyilatkozatot mindkét 
minoségben megadhatja. Az anyának a nyilatkozatot nem kell személyesen megtennie, elegendo az írásbeli 
hozzájárulása is. A gyámhatóság adja meg a hozzájárulást, ha az anya, vagy a gyermek már nem él, illetoleg 



a hozzájárulás megadásában tartósan gátolva vannak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az elismerés 
joghatályosan nem jöhet létre. A teljes hatályú apai elismeréshez szükséges nyilatkozatokat jegyzokönyvbe, 
illetoleg közjegyzoi okiratba kell foglalni. A közokiratba foglalás a nyilatkozat alaki érvényességi kelléke. 
E § a bírósági eljárás szabályait és az apai elismero nyilatkozattal kapcsolatban a bíróság feladatait 
tartalmazza. 
- Minthogy elismero nyilatkozat a Csjt. 37. § (3) bekezdése alapján csak személyesen teheto, elismerésnek 
csak akkor van helye, ha az alperes a perben részt vesz. Ezért a Pp. 295. § (3) bekezdése alapján - az 
alperesként perbe vonható férfi nem él, vagy ismeretlen helyen tartózkodik - a bíróság által kirendelt 
ügygondnok ellen indított perben az ügygondnok elismero nyilatkozatot nem tehet. 
- A vér szerinti szülo és gyermeke közötti jogi kapcsolat létrehozása érdekében a bíróság köteles 
figyelmeztetni az alperest arra, hogy a per bármelyik szakaszában teljes hatályú apai elismero nyilatkozatot 
tehet. A bíróságnak az alperest tájékoztatnia kell az elismero nyilatkozat jelentoségérol, valamint arról, hogy 
az elismero nyilatkozat az apaságot a Csjt. 37. § (1) bekezdése alapján önmagában megállapítja. 
Tájékoztatnia kell arról is, hogy apai elismero nyilatkozat esetén az apaság megállapítása iránti per 
folytatására nincs szükség, és az alperes csak az addig felmerült költségek megtérítésére köteles. Elismero 
nyilatkozat hiányában viszont a szakértoi bizonyítással kapcsolatos költségek ot fogják terhelni. A 
tájékoztatásnak ki kell terjednie arra is, hogy a Csjt. 37. § (2) bekezdése alapján a teljes hatályú apai 
elismero nyilatkozat feltétele, hogy a gyermek az elismero férfitol származzon, ezt a tényt azonban nem kell 
bizonyítani. Ezért az elismero nyilatkozat akkor is teljes hatályú, ha az alperes annak tudatában tesz ilyen 
nyilatkozatot, hogy a gyermek nem tole származik. Figyelmezteti kell azonban arra is, hogy a nyilatkozattal 
nem csak apai jogállást vállal, hanem annak elismerését, hogy a gyermek tole származik, ezért a teljes 
hatályú apai elismero nyilatkozat alapján fennálló apasági vélelmet kizárólag a Csjt. 43. §-ban meghatározott 
feltételek fennállása esetén támadhatja meg. A figyelmeztetés és a tájékoztatás megtörténtét jegyzokönyvben 
rögzíteni kell. 
Nincs akadálya annak, hogy a per alatt a gyermeket az alperesként perbe vont férfin kívül más férfi teljes 
hatályú apai elismero nyilatkozattal a magáénak ismerje el. Ebben az esetben a per okafogyottá válik és az 
alperessel szemben a bíróságnak a keresetet el kell utasítania (BH1993. 304.). 
- Amennyiben a figyelmeztetés után az alperes elismero nyilatkozatot kíván tenni, a Csjt. 37. § (2) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott korkülönbséget kell igazolnia. Ezután a bíróságnak a tárgyaláson 
jelenlévo anyát, a gyermek törvényes képviselojét, illetoleg a korlátozottan cselekvoképes alperes törvényes 
képviselojét kell figyelmeztetnie arra, hogy az apai elismero nyilatkozat csak akkor válik teljes hatályúvá, ha 
ahhoz hozzájárulásukat megadják, egyúttal fel kell hívnia a jelenlévoket arra is, hogy nyilatkozatukat a 
tárgyaláson tegyék meg. A figyelmeztetés megtörténtét a bíróságnak a tárgyalási jegyzokönyvben rögzítenie 
kell. 
- Az elismero és a hozzájáruló nyilatkozatokat a bíróság külön jegyzokönyvbe foglalja. A távollévo olyan 
személyt, akinek hozzájárulása szükséges, a bíróság arra hívja fel, hogy a hozzájáruló nyilatkozatát az 
anyakönyvvezeto, a gyámhatóság, a magyar külképviseleti hatóság, vagy a bíróság elott jegyzokönyvbe, 
illetoleg közjegyzo elott közjegyzoi okiratba foglalva megteheti. Ha a felhívás eredménytelen marad, vagy a 
hozzájárulást megtagadják, a bíróság a Csjt. 37. § (3)-(4) bekezdései alapján hivatalból keresi meg a 
gyámhatóságot a hozzájárulás megadása végett. 
- A bíróság az elismero és a hozzájárulást tartalmazó jegyzokönyveket ahhoz az anyakönyvvezetohöz küldi 
meg, ahol a gyermeket anyakönyvezték. Külföldön született, és Magyarországon még nem anyakönyvezett 
gyermekre vonatkozó jegyzokönyveket a bíróságnak az anyakönyvezés céljából a Budapesti V. kerületi 
anyakönyvi kerülethez kell megküldenie. Az anyakönyvezés megtörténtéig a bíróság a per tárgyalását 
felfüggeszti. A bíróság az anyakönyvi bejegyzést követoen a pert megszünteti. A végzésben határozni kell a 
perrel felmerült költségek viselésérol is. Amennyiben az anyakönyvi bejegyzésnek akadálya van, pl. az 
anyakönyv tartalma szerint az apai jogállás betöltött, a bíróságnak a pert a tárgyalás felfüggesztésének 
megszüntetésével folytatnia kell. 

299. § (1) Ha a személyes megjelenésre idézett fél a tárgyaláson nem jelenik meg, vagy a bíróság felhívására nem 
nyilatkozik, vele szemben a 185. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A gyermek anyját, ha a perben félként vagy beavatkozóként nem vesz részt, tanúként kell kihallgatni; 
kihallgatása csak akkor mellozheto, ha cselekvoképtelen, vagy kihallgatásának más elháríthatatlan akadálya van. 

(3) Ha a tárgyaláson a kiskorú felperesnek a gyámhatóság által kirendelt eseti gondnoka nem jelenik meg, a per 
megszüntetésének nincs helye. Ilyen esetben a bíróság felhívja a gyámhatóságot a szükséges intézkedések 
megtételére, illetoleg új eseti gondnok kirendelésére. 



Származási perekben a Pp. 293. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó a Pp. 288. § (1) bekezdésének 
rendelkezése, amely szerint mulasztás az, ha a tárgyaláson sem a fél, sem képviseloje szabályszeru idézés 
ellenére nem jelenik meg. Ha a tárgyalást a felperes mulasztja el, a bíróságnak a pert meg kell szüntetnie. A 
mulasztás jogkövetkezménye nem alkalmazható, ha a felperes lakóhelye külföldön van és kérte a tárgyalás 
távollétében történo meghallgatását, vagy ha a tárgyalást a kiskorú felperes részére a gyámhatóság által 
kirendelt eseti gondnok, a bíróság által kirendelt ügygondnok, illetoleg az ügyész mulasztotta el. Amennyiben 
a tárgyalást az alperes mulasztja el, a mulasztás jogkövetkezményei nem alkalmazhatók, tehát a mulasztását 
nem lehet úgy tekinteni, hogy a felperes eloadását nem vitatja, a kérelem teljesítését nem ellenzi, ezért vele 
szemben bírósági meghagyás kibocsátásának sincs helye. Származási perekben a mulasztás igazolására az 
általános szabályok (Pp. 106-110. §) irányadók. A Pp. 293. § (1) bekezdése kizárja a házassági perekre 
vonatkozó különös igazolási szabály, a Pp. 288. § (2) bekezdésének alkalmazását. 
E § a személyes megjelenés kötelezettségével idézett fél mulasztása esetén alkalmazandó jogkövetkezményrol 
rendelkezik. Eszerint, ha a bíróság a felperest idézte személyes megjelenés kötelezettségével, és a felperes a 
tárgyaláson szabályszeru idézés ellenére nem jelenik meg, a mulasztás jogkövetkezményeként a per 
megszüntetése helyett, a Pp. 185. § rendelkezése is alkalmazható. A bíróság a mulasztó felperest bírsággal 
sújthatja, ezzel egyidejuleg elrendelheti az elovezetését és a mulasztással okozott költségek megfizetésére is 
kötelezheti. E szankciókat kell alkalmazni akkor is, ha a tárgyalást az alperes mulasztja el, vagy a bíróság 
felhívására nem nyilatkozik. A Pp. 185. §-ának rendelkezései nem alkalmazhatók a gyámhatóság által 
kirendelt eseti gondnok, illetoleg a bíróság által kirendelt ügygondnok mulasztása esetén. A bíróságnak fel 
kell hívnia a gyámhatóságot a szükséges intézkedések megtételére, az eseti gondnok felmentésére, új eseti 
gondnok kirendelésére. A bíróság indokolt esetben az általa kirendelt ügygondnok helyett, tisztébol való 
felmentés után más ügygondnokot rendelhet ki. 
Ha a perben az anya sem félként, sem beavatkozóként nem vesz részt, a bíróságnak tanúként kell kihallgatnia. 
Személyes meghallgatásának, illetoleg tanúvallomásának a perben kiemelkedo jelentosége van, mert a 
gyermek fogamzásának körülményeirol lényeges adatokat szolgáltathat. Az anya vallomásának bizonyító 
értékét a vallomásban mutatkozó lényegtelen ellentmondások önmagukban még nem rontják le (BH1983. 
196.). Az anya vallomása azonban csak valamennyi bizonyíték együttes mérlegelésével értékelheto. 

300. § (1) Ha a bíróság vértulajdonság vizsgálatot, vagy a származás megállapításához szükséges más 
orvosszakértoi (élettani) vizsgálatot rendel el, a vizsgálat turésére bármelyik érdekeltet kötelezheti. Ha a bíróság a 
vizsgálatra az anya férjét, vagy olyan tanút kötelez, aki a per adatai szerint az anyával a fogamzási idoben nemileg 
érintkezett, ezt a személyt a bíróság végzésének közlésétol kezdodoen a fél jogállása illeti meg. 

(2) Ha az érdekelt a kijelölt szakértonél (orvosnál) vizsgálat vagy vérvétel céljából nem jelenik meg, illetoleg a 
vizsgálatot vagy a vérvételt nem engedi meg, vele szemben a 185. § rendelkezéseit kell megfeleloen alkalmazni, 
azzal az eltéréssel, hogy elovezetésnek helye nincs. Ugyanez a rendelkezés irányadó a kiskorú gyermek törvényes 
képviselojével szemben is, ha a gyermeket vizsgálat vagy vérvétel végett nem állítja elo, vagy a vizsgálatot, illetve a 
vérvételt o nem engedi meg. 

(3) Ha a vértulajdonság vizsgálat azon személy apaságának megállapítását alapozza meg, akit az (1) bekezdés 
értelmében a fél jogállása illet meg, a felperes e személyt alperesként perbe vonhatja akkor is, ha az új alperessel 
szemben a bíróságnak nincs illetékessége. A bíróság egyúttal az eredeti alperest a perbol elbocsátja, és költségeiben - 
a 80. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a felperest marasztalja. 

Az apaság megállapítása, valamint az apaság vélelmének megdöntése iránti perekben - figyelemmel a Csjt. 
38. § (2) és a Csjt. 43. § (1) bekezdéseinek rendelkezésére - a bizonyítás célja annak megállapítása, hogy az 
anya és az apaként megjelölt, illetoleg vélelmezett apa között a fogantatási idoben volt-e nemi érintkezés, 
igenlo esetben a gyermek származhatott-e ebbol a nemi érintkezésbol. Annak érdekében, hogy a gyermek a 
vér szerinti apával jusson jogilag is rendezett kapcsolatba, a Legfelsobb Bíróság több eseti döntésében is 
kiemelte, hogy a származási perekben az eljáró bíróságoknak a teljes tényállás felderítésére hivatalból is 
messzemenoen törekednie kell (BH1981. 23., BH1992. 765.). A szabad bizonyítás elvével (Pp. 6. §) 
összhangban, a nemi kapcsolat és a származás bizonyítására a bíróság meghatározott bizonyítási eszközök 
alkalmazásához nincs kötve, ezért elrendelheti a tanú-, szakértoi, - és okirati bizonyítást, vagy a szemlét, és 
szabadon felhasználhat minden olyan bizonyítékot, amely a tényállás megállapítására alkalmas. 
E perekben általában a közeli hozzátartozók tudnak, mint tanúk az általuk észlelt tényekrol számot adni, ezért 
a hozzátartozó a vallomástételt nem tagadhatja meg [Pp. 170. § (1) a), (3) b), Pp. 286. § (2)], és az orvost 
sem illeti meg a hivatásbeli titoktartási kötelezettségére alapított vallomásmegtagadási jog [Pp. 170. § (1) c), 
Pp. 286. § (2)]. 
A bíróságnak a perben tisztáznia kell a gyermek születési adatait, ezért be kell szereznie a terhes-gondozási 
rendelointézeti iratokat, valamint a szülészeti kórlapot, vagy annak másolatát. Ezek az okiratok objektív 



adatokat nyújtanak a fogantatás legvalószínubb idopontjának orvos szakértoi meghatározásához, de 
értékelheto adatokat tartalmazhatnak arra is, hogy az anya a terhes-gondozás alatt, vagy a gyermek 
születésekor kit nevezett meg a gyermek apjaként. 
A nemi kapcsolat tényének bizonyítottsága esetén sem állapítható meg az apaság, ha a gyermeknek az 
apaként megjelölt férfitol való származása kizárt. Értelemszeruen a származás kizártsága esetén a kereseti 
kérelem szerinti döntés hozható az apaság vélelmének megdöntése iránti perben. A származás lehetetlensége 
a vértulajdonság-vizsgálat elrendelése elott is megállapítható nemzoképtelenség okán, vagy egyéb bizonyító 
ténybol is. A bíróság a nemzoképesség szakértoi vizsgálatát általában akkor rendeli el, ha az apaként perbe 
fogott, vagy az apaság vélelmének megdöntését kéro férfi nemzoképtelenséggel védekezik. Ez a vizsgálat 
akkor lehet bizonyító értéku, ha megfelelo andrológiai vizsgálaton alapul. A szülészeti adatok alapján 
szakértoi bizonyítás rendelheto el arra a kérdésre, hogy a gyermek újszülöttkori súlya, hosszúsága és 
fejkerülete alapján származhatott-e a feltételezett terhességi kihordási ido után, illetoleg származhatott-e a 
megjelölt idopontban történt közösülésbol. A szakvélemény, valamint az egyéb perbeli bizonyítékok értékelése 
eredményeként a származás lehetetlensége megállapítható. Így pl. annak okán, hogy az anya a nemi 
érintkezés idopontjában már terhes volt, mert az apaként megjelölt férfivel való nemi érintkezés idopontjától a 
szülésig eltelt ido rövidségére és a magzat születéskori fejlettségére figyelemmel a gyermek abból a nemi 
érintkezésbol nem származhatott. 
A származásról természettudományos értéku, szubjektivitástól mentes adatot csak a különbözo vizsgálatok - 
vér- és szérumcsoport, antropológiai, kromoszóma, nemzoképesség - alapján készült orvos szakértoi 
vélemények adhatnak. Az élettani vizsgálatok foganatosítása nélkül általában nem lehet a származás 
kérdésében megalapozottan döntést hozni (BH1992. 765.). A vizsgálatok költségét a fél - amennyiben 
személyes költségmentességben nem részesült bírósági letétbe helyezéssel köteles elolegezni. Ha a fél a 
költségeket nem elolegezi, vagy a bíróság által elrendelt vizsgálatokon szabályszeru értesítés ellenére nem 
jelenik meg, a bíróság ezt úgy értékeli, hogy a fél távolmaradásával a számára kedvezotlen vizsgálati 
eredményt kívánta megakadályozni. 
Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 3. számú módszertani levele (IK 1978/4.) tartalmazza a vizsgálati 
eljárásokat, valamint az értékelésre vonatkozó szempontokat. 
1. A vérsejtek, szérumfehérjék és enzimek vércsoportvizsgálata során a szakérto legalább 15-16 
vércsoportrendszer (jelleg) vizsgálatát végzi el. A szakértonek a vizsgálatot addig kell folytatni, amíg apaság 
kizárást nem ér el. Ennek eredményeként a szakérto többszörös biztos kizárást is megállapíthat. Ha a 
vércsoportjellegek alapján az apaságot nem lehet kizárni, a szakértonek szerostatisztikai számítást kell 
végeznie. A számított érték alapján 99,76-99,99%-ig az apaság gyakorlatilag bizonyított, 99,1-99,75%-ig az 
apaság igen nagy fokban valószínu. 
A HLA vizsgálat elvégzése akkor indokolt, ha a szerostatisztikai számítás 95% alatti értéket ad, melynek 
alapján valószínuségi vélemény nem adható. HLA vizsgálatot kell elrendelni minden olyan két- vagy 
többférfis ügyben, ha a vércsoportvizsgálat eredménye az apaságot nem zárta ki, vagy ha a vércsoport-
vizsgálati leletek ellentétben állnak a per egyéb adataival. 
A szérumfehérjék izoelektrofókuszálással elválasztható rendszereinek vizsgálata akkor jöhet szóba, ha a HLA 
vizsgálati eredmény nem kizáró, vagy az egyéb vércsoport-vizsgálati eredmények ellentétesek a per egyéb 
megalapozott adataival. 
Az igazságügyi szakértokrol szóló 2/1988. (V. 19.) IM rendelet 50. § alapján minden érintett személy 
vérvételérol jegyzokönyvet kell készíteni. A vérvétel helyérol és idejérol értesíteni kell azt a felet is, akitol nem 
vesznek vért, és tájékoztatni kell arról, hogy a vérvétel alkalmából saját maga vagy képviseloje megjelenhet. A 
szakérto véleményében vércsoportvizsgálatok útján nyert objektív, természettudományos bizonyítékokat közöl 
a bírósággal. A vér- és szérumcsoportvizsgálat kizáró eredménye olyan természettudományos bizonyíték, 
amely kétséget kizáróan megalapozza az apaság megállapítása iránti kereset elutasítását (BH1996. 206.), 
illetoleg az apaság vélelmének megdöntését. A kizáró vértulajdonság-vizsgálat eredményének megdöntésére 
csak olyan bizonyíték lehet alkalmas, amely a szakértoi vizsgálat eljárási szabályainak megsértését igazolja, 
pl. a gyermeknél a vérvételre olyan idopontban került sor, amikor még a vértulajdonságok nem fejlodhettek 
ki. 
2. Az antropológiai vizsgálat a morfológiai jellegek, a tenyér és ujjlécrajzolatra terjed ki. Elvégzésére akkor 
kerülhet sor, ha a vércsoportvizsgálatok nem adnak kizáró eredményt. A vizsgálat a gyermek egy éves 
életkorának betöltése elott nem végezheto el, eredményessége annál nagyobb, minél idosebb a gyermek. A 
szakérto az örökölt jelleg, a domináns tulajdonság és a hasonlóság alapján, az összehasonlító 
fényképfelvételek értékelésével igen valószínu, valószínu, lehetséges- valószínu, nem valószínu, kizárt, vagy 
nem eldöntheto véleményt adhat. 



3. Kromoszómavizsgálat akkor rendelheto el, ha két vagy több férfi esetében a vércsoportvizsgálatok és a 
HLA vizsgálat, valamint a szérumfehérjék elektrofókuszálással szétválasztható jellegei nem adnak kizáró 
eredményt és nem vonható le határozott következtetés sem a szerostatisztikai számítás, sem az antropológiai 
vizsgálat eredményei alapján. 
A vértulajdonság vizsgálat elvégzésének feltétele a vérvétel. A bíróság a vérvétel és az egyéb orvos szakértoi 
vizsgálat turését a Pp. 185. § alkalmazásával pénzbírsággal kényszerítheti ki, elovezetésnek azonban nincs 
helye. Bírság kiszabásának az anyával szemben is helye van, ha a gyermeket vérvétel céljából nem állítja elo, 
vagy a vérvételt egyébként nem engedi meg (PK 219. számú állásfoglalás). A bíróság az orvos szakértoi 
vizsgálat, illetoleg a vérvétel turésére az apaként megjelölt személyt, az anyát, a gyermeket, az anya férjét, 
valamint adott esetben azt a tanút is kötelezheti, aki a gyermek apjaként számításba jöhet, mert a fogamzási 
idoben nemileg érintkezett az anyával. Ezt a személyt a vizsgálat elrendelését tartalmazó végzés közlésétol - 
anélkül, hogy a perben félként részt venne - a fél jogállása illeti meg. Ehhez képest a tárgyaláson a bizonyítási 
eljárás során jelen lehet, a kihallgatott tanúkhoz, a szakértokhöz kérdéseket intézhet, a tanúvallomásokra, a 
szakértoi véleményekre észrevételt tehet, az iratokba betekinthet, a felek részére kézbesítendo iratokat vele is 
közölni kell, és a határozatokkal szemben fellebbezéssel is élhet. Ha a vértulajdonság vizsgálat annak a 
személynek az apaságát valószínusíti, akit a perben a fél jogállása nem illet meg, a felperesnek lehetosége van 
arra, hogy az eredeti alperessel szemben eloterjesztett keresetétol elálljon, és ezzel egyidejuleg a harmadik 
személyt alperesként perbevonja. A (3) bekezdés alapján a perbevonást az esetleges illetékességi hiány nem 
akadályozza. Az elállásra figyelemmel a bíróság az eredetileg perbevont alperes költségei megtérítésére a 
felperest kötelezi. Nem kell megtérítenie a felperesnek a Pp. 80. § (2) bekezdése alapján azokat a költségeket, 
amelyek az alperes sikertelen, késedelmes, vagy felesleges perbeli cselekményeivel összefüggésben merültek 
fel. 
BH1993. 233. Az apaság megállapítása iránti perekben a bizonyítási lehetoségek kimerítése [Csjt. 38. §, Pp. 
300. §]. 

301. § Elozetes bizonyításnak a 207. §-ban meghatározott elofeltételek hiányában is helye van. 
Származási perekben - azok tárgyára figyelemmel - az elozetes bizonyítás elrendelésénél nem alkalmazhatóak 
a Pp. 207. §-ában meghatározott elofeltételek. 
Az általános szabályoktól eltéroen a bíróság a fél kérelmére az elozetes bizonyítást köteles elrendelni, mert a 
félnek nem kell valószínusítenie a bizonyítás elozetes lefolytatásának indokoltságát. Elozetesen lefolytatható 
tanú-, okirati, és szakértoi bizonyítás. 

XVII. FEJEZET 

A szüloi felügyelet megszüntetése 

302. § (1) A szüloi felügyelet megszüntetésére irányuló perre a XV. fejezet rendelkezései irányadók a 277. § (2) 
bekezdése, a 285. §, a 288. § (2) bekezdése és a 289-291. §-ok kivételével és az alábbi eltérésekkel: 

a) a szülo bármelyik félhez beavatkozóként is csatlakozhat; 
b) a szüloi felügyelet megszüntetésére irányuló kereset - annak bírósága elott - összekapcsolható az ugyanazon 

szülo más gyermeke feletti szüloi felügyelet megszüntetésére irányuló keresettel, a gyermek elhelyezésére és 
tartására irányuló keresettel vagy a szülo gondnokság alá helyezésére irányuló keresettel is; más keresetet a szüloi 
felügyelet megszüntetésére irányuló keresettel összekapcsolni nem lehet; 

c) a tárgyalás kituzésérol a perben félként részt nem vevo szülot a keresetlevél egy példányának megküldésével 
értesíteni kell, és egyben figyelmeztetni kell beavatkozási jogára. 

(2) A szüloi felügyeleti jog megszüntetése iránti perben a bíróság soron kívül jár el. A tárgyalást - ha egyéb 
intézkedésre nincs szükség - legkésobb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétol számított nyolcadik napra kell 
kituzni. 

(3) Ha a gyermek súlyos veszélyeztetése miatt a szüloi felügyelet sürgos megszüntetése szükséges, arról a bíróság 
a szüloi felügyelet megszüntetése iránti perben ideiglenesen hivatalból is határozhat. 

(4) A szüloi felügyelet megszüntetése iránt a keresetet az ellen a szülo ellen kell megindítani, akinek szüloi 
felügyeletét megszüntetni kívánják. A szüloi felügyelet visszaállítása iránt az ellen kell pert indítani, akinek keresete 
folytán a bíróság a szüloi felügyelet megszüntetését kimondotta; ha ez már nem él, a pert a bíróság által kirendelendo 
ügygondnok ellen kell megindítani. Ha a visszaállítás iránt nem az a szülo indít keresetet, akinek felügyeleti jogát 
megszüntették, ezt a szülot a perben külön bejelentés nélkül is a felperes melletti beavatkozó jogállása illeti meg. A 
bíróság azonban akkor is köteles ot személyesen meghallgatni, ha beavatkozóként a perben nem kíván résztvenni. 



A XVII. fejezet rendelkezéseit az alábbi perekre kell alkalmazni. 
1. A szüloi felügyelet megszüntetése iránt indított perek. 
A szüloi felügyeleti jog tartalmát a Csjt. 71. § (2) bekezdése tartalmazza. E jog a kiskorú gyermek 
gondozásának, nevelésének, vagyona kezelésének, törvényes képviseletének jogát és kötelességét, valamint a 
gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak jogát foglalja magában. A szüloi felügyelet 
megszüntetésére a Csjt. 88. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott okokból, a gyermek érdekét súlyosan sérto, 
felróható magatartások esetén van lehetoség. 
2. A szüloi felügyelet visszaállítása iránti perek. 
Perindításnak a Csjt. 89. §-a alapján van helye, ha a megszüntetésre alapot adó ok már nem áll fenn, és nincs 
egyéb olyan ok sem, amely a szüloi felügyelet megszüntetésére alapul szolgálna. 
3. A szüloi jogok kiterjesztése, illetoleg korlátozása iránti perek. 
E perekre a XVII. fejezet alkalmazását a 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet 46. § (2) bekezdése rendeli. A Csjt. 
72/B. § (1) bekezdése alapján a külön élo szülok a gyermek sorsát érinto lényeges kérdésekben a szüloi 
felügyeleti jogokat együttesen gyakorolják. A bíróság a Csjt. 72/B. § (3) bekezdése szerint a különélo szülot 
felügyeleti jogának kiterjesztésével feljogosíthatja a vagyonkezelés és a gyermek vagyoni ügyeiben a 
törvényes képviselet jogával. A bíróság a szüloi felügyeleti jogokat korlátozhatja, megvonhatja, illetoleg egyes 
jogosítványok gyakorlásának szünetelését is elrendelheti a gyermek sorsát érinto lényeges kérdésekben. 
4. A fejezet rendelkezései szerint kell eljárni, ha a kapcsolattartásra való feljogosításról vagy a 
kapcsolattartásról a bíróság dönt [Csjt. 92. § (3)-(5)]. 
A szüloi felügyelet megszüntetése iránti perekben a XV. fejezet (házassági perek) rendelkezéseit kell 
megfeleloen alkalmazni. Az általános eljárási szabályok csak akkor érvényesülnek, ha a házassági perekre és 
a szüloi felügyelet megszüntetése iránti perekre a törvény eltéro rendelkezéseket nem tartalmaz. 
A házassági perek egyes szabályainak alkalmazását a törvény kifejezetten kizárja. 
- Nem alkalmazható a Pp. 277. § (2) bekezdése, amely a házasfelek utolsó közös lakóhelyére alapított különös 
illetékességi szabályt tartalmazza. A szüloi felügyelet megszüntetése iránti perekben az általános illetékességi 
szabályok az irányadók. A házastársak utolsó közös lakóhelye szerint illetékes bíróság elott indított házassági 
perben azonban a bíróság hivatalból dönthet a szüloi felügyelet megszüntetésérol is, ha az indokolt [Csjt. 
92/A. § (5)]. 
A szüloi felügyelet visszaállítása iránti perre azonban kizárólag az a bíróság az illetékes, amely a 
megszünteto határozatot hozta. 
- Nem alkalmazható a bontóperi meghallgatásról, a felek megjelenési kötelezettségérol és a békítésrol 
rendelkezo Pp. 285. §. 
- Kizárólag házassági perben érvényesül a Pp. 288. § (2) bekezdése, amely az általános eljárási szabályoktól 
eltéroen szabályozza az igazolási kérelem eloterjesztésének határidejét. 
- Kizárt a Pp. 289. § alkalmazása, amely bontóperben a házastárs halála esetén követendo eljárásról 
rendelkezik. 
- Tiltja a törvény a házassági perekben a határozatokra (Pp. 290. §) és a perújításra vonatkozó Pp. 291. § 
alkalmazását. A szüloi felügyelet megszüntetése, illetoleg visszaállítása iránti perekben a perújítás általános 
szabályai érvényesülnek. Perújítás alapján lehetoség van a szüloi felügyelet megszüntetésére, illetoleg 
visszaállítására. 
Értelemszeruen törvényi kizárás hiányában sem alkalmazhatók a házassági perek értelmezo [Pp. 276. § (2)-
(3)], valamint a házassági vagyonjogi keresetre vonatkozó Pp. 292. § rendelkezései. 
Perindítási határido hiányában a szüloi felügyelet megszüntetése és visszaállítása iránti per bármikor 
megindítható. A gyermek nagykorúságának elérése után - 18. életév vagy ezt megelozo házasságkötés (Ptk. 
12. §) - már ilyen per nem indítható, mert a szüloi felügyeleti jog legfeljebb a gyermek nagykorúságának 
eléréséig állhat fenn. Ha a gyermek a perindítás után, a jogeros ítélet meghozatala elott válik nagykorúvá, a 
bíróságnak a pert a Pp. 157. § e) pontja alapján - figyelemmel a Pp. 130. § (1) bekezdés f) pontjára - bírói út 
hiánya folytán meg kell szüntetnie. Ugyanígy kell eljárnia a szülo, illetoleg a gyermek halála esetén. 
A perekben a perindításra jogosultak körét a Csjt. 90. § (1) bekezdése határozza meg. Szüloi felügyelet 
megszüntetése iránt a másik szülo, szüloi felügyelet visszaállítása iránt pedig bármelyik szülo indíthat pert. A 
szülo mellett perindításra jogosult a gyermek, a gyámhatóság és az ügyész. A gyermek csak a felette 
felügyeletet gyakorló szülo felügyeleti jogának megszüntetését kérheti. Ezért a nagykorú gyermek nem indíthat 
pert szülojével szemben a kiskorú testvérei felett gyakorolt szüloi felügyelet megszüntetése iránt. A 
keresetlevélnek tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyekbol a perindításra való jogosultság 
megállapítható (pl. anyakönyvi kivonat). 



A Pp. 302. § (4) bekezdése határozza meg a passzív perbeli legitimáció körét. A szülo felügyelet 
megszüntetése iránti per a szülo ellen, míg a szüloi felügyelet visszaállítása iránti per azzal szemben indítható 
- másik szülo, gyermek, gyámhatóság vagy ügyész - akinek keresetére a bíróság a szüloi felügyeletet 
megszüntette. Ügygondnok ellen kell a keresetet megindítani, ha nem él az a személy, akinek keresete folytán 
a szüloi felügyeletet megszüntették. 
Az alkalmazandó házassági perszabály, a Pp. 278. § alapján a korlátozottan cselekvoképes szülo perbeli 
cselekvoképességgel rendelkezik. A korlátozottan cselekvoképes kiskorú gyermek a Csjt. 90. § (2) bekezdés 
alapján perindításra csak törvényes képviseloje hozzájárulásával jogosult. A teljesen cselekvoképtelen szülo, 
illetoleg gyermek nevében a gyámhatóság hozzájárulásával a törvényes képviselo jár el. A keresetlevélhez 
mellékelni kell a törvényes képviselo hozzájáruló nyilatkozatát, illetoleg igazolni kell a törvényes képviselo e 
minoségét. Pl. a szülo a rokoni kapcsolat tényét anyakönyvi kivonattal, míg a gyám, gondnok e minoségét 
gyámhatósági határozattal igazolhatja. Ha a fél és a törvényes képviseloje között érdekellentét áll fenn, a fél 
részére a Pp. 281. § alapján ügygondnokot kell kirendelni. 
Amennyiben a pert nem az arra feljogosított személy (pl. nagyszülo, neveloszülo, testvér) vagy szerv indította, 
illetve nem a törvényben meghatározott személy, vagy szerv ellen indították, a bíróságnak a keresetlevelet a 
Pp. 130. § (1) bekezdés g) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül el kell utasítania, illetoleg tárgyalási 
szakban a pert a Pp. 157. § a) pont alkalmazásával meg kell szüntetnie. 
Az, aki a keresetindításra maga is jogosult, a felperes pertársaként a perbe beléphet. Felperesi pertársaság 
jöhet létre abban az esetben is, ha a keresetben az alperes más-más házasságából született két gyermeke felett 
gyakorolt szüloi felügyeleti jogának megszüntetését kérik. A szüloi felügyelet visszaállítása iránti perekben 
felperesi pertársaság jöhet létre, ha a szülok közösen indítanak pert a szüloi felügyelet visszaállítása iránt. A 
szüloi felügyelet megszüntetése iránti perekben, ha a perindításra jogosult mindkét szülo felügyeleti jogának 
megszüntetését kéri, Pp. 51. § b) pontja szerinti alperesi pertársaság keletkezik, mert a kereset szülonként, 
önállóan is elbírálható. 
A szüloi felügyelet megszüntetésére irányuló keresettel összekapcsolható más kereseteket a Pp. 302. § (1) 
bekezdés b) pontja tartalmazza. Gyermek elhelyezése és tartása iránti keresettel csak ugyanazon gyermek 
felett gyakorolt szüloi felügyelet megszüntetésére irányuló kereset kapcsolható össze. A szüloi felügyelet 
megszüntetése és visszaállítása iránti perben egyezség kötésnek nincs helye. A keresettel összekapcsolt 
gyermek tartása, elhelyezése iránti kereset vonatkozásában azonban kötheto egyezség. Gondnokság alá 
helyezés iránti kereset szüloi felügyelet megszüntetése iránti keresettel együtt kizárólag akkor érvényesítheto, 
ha a per tárgya annak a szülonek a gondnokság alá helyezése, akinek szüloi felügyeleti jogát meg kívánják 
szüntetni. A gondnokság alá helyezés is személyállapotra vonatkozó per, ezért az összekapcsolt keresetek 
tekintetében sincs helye egyezségkötésnek. 
A szüloi felügyelet megszüntetése iránti perben a másik szülot - ha nem peres fél - az erre irányuló 
jognyilatkozata alapján feltétlen beavatkozási jog illeti meg. A tárgyalás kituzésérol a szülot a bíróságnak 
értesítenie és egyúttal figyelmeztetnie kell beavatkozási jogára. A szülonek nem kell valószínusítenie a per 
eldöntéséhez szükséges jogi érdekét, a beavatkozáshoz kizárólag a rokoni kapcsolat fennállását kell igazolnia. 
A beavatkozás megengedése tárgyában a bíróság határoz. A végzés fellebbezhetoségére, a szülo, mint 
beavatkozó jogállására az általános szabályok irányadók (Pp. 54-57. §-ai). A törvény erejénél fogva 
beavatkozói jogállás illeti meg a szüloi felügyelet visszaállítása iránti perben azt a szülot, akinek szüloi 
felügyeleti jogát megszüntették, ha a visszaállítás iránti pert nem o indította meg. Ebben az esetben a 
beavatkozói jogállás a szülo belátásától független, azaz nem kell jognyilatkozatot tennie és a bíróságnak sem 
kell külön határoznia a beavatkozás megengedése tárgyában. 
A törvény a gyermek érdekében és védelmében soron kívüli eljárási kötelezettséget ír elo. A bíróság ideiglenes 
intézkedéssel hivatalból is határozhat, ha a gyermek súlyos veszélyeztetése miatt indokoltnak látja a szüloi 
felügyelet sürgos megszüntetését. 

303. § A szüloi felügyeletet megszünteto határozat hatályon kívül helyezésére irányuló perre a 302. § 
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a perre kizárólag az a bíróság illetékes, amely a megtámadott határozatot 
hozta. 

XVIII. FEJEZET 

Gondnokság alá helyezés 

Az általános szabályok alkalmazása 



304. § A gondnokság alá helyezési perben az I-XIV. fejezet rendelkezéseit a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni. 

A cselekvoképességgel, gondnoksággal összefüggo egyes törvények módosításáról rendelkezo 2001. évi XV. 
törvény 2. §-a az eljárásjogi törvénynek a gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos külön eljárásra vonatkozó 
XVIII. Fejezetét teljes egészében, és mint önálló eljárást újra szabályozta. A fejezet rendelkezéseinek 
módosítást nem csak az anyagi jogi szabályok (Ptk. 11-21. §) több esetben lényeges változása, hanem az a 
tény is indokolta, hogy ez a pertípus a törvényben nevesített más külön eljárásoktól - így a házassági perektol 
is - eltéro sajátosságokkal rendelkezik. 
A XVIII. Fejezet új rendelkezései 2001. november 1. napjával lépnek hatályba, és rendelkezéseit a 
hatálybalépést követoen indult ügyekben kell alkalmazni [2001. évi XV. törvény 6. § (2)]. Miután az anyagi 
jogi szabálymódosítás is 2001. november 1. napjától hatályos, ezért azokat a gondnoksági perben a 
bíróságnak értelemszeruen akkor is alkalmaznia kell, amikor a per 2001. november 1. elott indult, s ezért a 
per a módosítást megelozo, korábbi rendelkezések szerinti eljárásban folyik. 
Gondnokság alá helyezési per típusok: 
1. A cselekvoképességet kizáró gondnokság alá helyezés iránti per 
A Ptk. 15. § (4) bekezdése - 2001. november 1. elott a Ptk. 16. § (2) bekezdése - szerint a cselekvoképességet 
kizáró gondnokság alá helyezés feltétele, hogy a nagykorú személy ügyei viteléhez szükséges belátási 
képessége - pszichés állapota, vagy szellemi fogyatkozása miatt - állandó jelleggel hiányzik. 
Cselekvoképességet kizáró gondnokság alá azonban kiskorú személy is helyezheto [Ptk. 12/B. § (2), 
megelozoen a Ptk. 16. § (3)]. Ez utóbbi esetben bár az ítélet jogerore emelkedésével a kiskorú 
cselekvoképtelenné válik, de a gondnokság alá helyezés hatálya a nagykorúság elérésével áll be. 
2. A cselekvoképességet korlátozó gondnokság alá helyezés iránti per 
A Ptk. 14. § (4) bekezdése - megelozoen a Ptk. 13. § (2) bekezdése - alapján a bíróság cselekvoképességet 
korlátozó gondnokság alá azt a nagykorú személyt helyezi, akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási 
képessége pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy vagy szenvedélybetegsége miatt általános jelleggel, 
vagy csak egyes ügycsoportokat érintve, de tartósan, vagy idoszakonként visszatéroen nagymértékben 
csökkent. 
2001. november 1-tol tehát a bíróságnak minden esetben vizsgálnia kell, hogy az érintett személy belátási 
képességének nagymértéku csökkenése minden ügy intézésében, vagy csak meghatározott ügyek, ügycsoportok 
tekintetében jelent-e akadályt. 
3. A gondnokság alá helyezés megszüntetése iránti per 
A Ptk. 21. § (1) bekezdése - megelozoen a Ptké. 13. § (1) bekezdése - alapján a bíróság a cselekvoképességet 
kizáró vagy korlátozó gondnokságot megszünteti, ha elrendelésének oka már nem áll fenn. 
4. A gondnokság alá helyezés módosítása iránti per irányulhat 
- a cselekvoképességet kizáró gondnokság alá helyezésnek cselekvoképességet korlátozó, 
- a cselekvoképességet korlátozó gondnokságnak azt kizáró gondokságra változtatására, 
- cselekvoképességet korlátozó és általános (minden ügyre kiterjedo) gondnokság alá helyezés esetében annak 
részlegesre módosítására, 
- ha pedig a korlátozott gondnokság csak részleges volt, annak általános hatályúvá változtatására csakúgy, 
mint azoknak az ügycsoportoknak (ügyeknek) a módosítására, (azt szukítve vagy bovítve), amelyekben a 
bíróság korábban fenntartotta az érintett teljes cselekvoképességét. 
5. A gondnokság alá helyezés felülvizsgálata iránti per 
A Ptk. 14/A. § (1) bekezdésének új rendelkezése alapján a bíróság a cselekvoképességet korlátozó gondnokság 
alá helyezést rendelo ítéletében meg kell, hogy határozza: az ítélet jogore emelkedésétol számított legfeljebb 
öt éves idotartamon belül, milyen idopontban kerül sor az ítélet kötelezo felülvizsgálatára. A 
cselekvoképességet kizáró gondnokság alá helyezés esetében is kell errol a bíróságnak rendelkeznie, de nem 
általános jelleggel. A Ptk. 15. § (5) bekezdése értelmében ugyanis ha az igazságügyi orvosszakértoi vélemény 
szerint az érintett belátási képessége hiánya végleges, az ítélet kötelezo felülvizsgálatára nem kerül sor. A 
felülvizsgálat tárgyában hozandó ítélet tartalma szerint eredményezheti a korábbi ítéletnek a 4. pont szerinti 
bármilyen megváltoztatását, a gondnokság alá helyezés megszüntetését, és a felülvizsgálat mint jogintézmény 
jellegébol folyóan a korábbi ítélet hatályában fenntartását is. 
A jelen § a gondnokság alá helyezési perekre alkalmazandó eljárásjogi szabályait nevesíti. Ennek értelmében 
a bíróság mindazokban a kérdésekben, melyeket a jelen fejezet eltéroen nem szabályoz, a Pp. I.-XIV. 
fejezeteiben foglaltak szerint jár el. 
Nem tartotta tehát fenn a törvény azt a korábbi - de a 2001. november 1. elott indult ügyekben változatlanul 
irányadó - eljárási szabályt, amely e pertípusra alapvetoen a házassági pereknek a Pp. XV. Fejezetében 



foglalt rendelkezéseinek az alkalmazását írta elo, tételesen megjelölve, hogy e külön szabályok közül melyek 
nem alkalmazhatóak e pertípusban. Külön kizáró rendelkezés hiányában sem kerülhettek azonban 
alkalmazásra olyan házassági perszabályok, amelyek olyan kérdésre vonatkoztak, amelyek a gondnokság alá 
helyezési perben fel sem merülhetnek. Az általános szabályokat a törvény csak abban az esetben engedte 
érvényesülni, amennyiben a jelen fejezet, illetve a házassági perek sajátos eljárási szabályai másként nem 
rendelkeztek. 
Miután a § megelozo rendelkezését a folyamatos eljárásokban továbbra is alkalmazni kell, az azzal 
kapcsolatos alkalmazási kérdésekre is kitérünk. 
1. A gondnoksági perben a törvény kizáró rendelkezése folytán nem alkalmazható házassági perszabályok a 
következok: 
- Pp. 277. § (2) bekezdése a házasfelek utolsó közös lakóhelyére alapított különös illetékességi szabály. 
A gondnokság alá helyezési perekben az általános illetékességi szabályok (Pp. 29. §) irányadók. Ha a 
gondnokság alá helyezendo hosszú ido óta gyógyintézetben áll gyógykezelés alatt, és nagy valószínuséggel 
megállapítható, hogy lakásába a jövoben sem tér vissza, a tényleges tartózkodási helyét a bíróság 
illetékessége szempontjából lakóhelynek kell tekinteni (BH1985. 313.). A gondnokság alá helyezés 
megszüntetése iránti per esetén azonban kizárólagos illetékességi szabály érvényesül, mert az a bíróság az 
illetékes, amely a gondnokság alá helyezést elrendelte. 
- A bontóperi meghallgatásra vonatkozó Pp. 285. §. 
A fél személyes meghallgatásáról a Pp. 308. § (1) bekezdése eltéroen rendelkezik. 
- A Pp. 288. § (2) bekezdése, amely kizárólag a házassági perekre szabályozza az igazolási kérelem 
benyújtásának határidejét. 
- A Pp. 289. §-ának, a házastárs halála jogkövetkezményére vonatkozó rendelkezése. 
- A Pp. 290. §-a, amely kizárólag a házassági perben hozható határozatokról rendelkezik. 
- Nem alkalmazható a perújítás kizártságára vonatkozó Pp. 291. § szabálya. A perújítást ugyanis a 
gondnokság alá helyezési perekben a törvény nem korlátozza. 
2. Gondnokság alá helyezés iránti perekben értelemszeruen nem alkalmazhatók a házassági pereket értelmezo 
Pp. 276. § (2)-(3) bekezdés, a házassági perekben eloterjesztett kereset tartalmára, és az ügyész értesítésére 
vonatkozó Pp. 283. § (1) és (3) bekezdés, a szünetelésre vonatkozó Pp. 288. § (3) bekezdés, valamint a 
házassági vagyonjogi keresetre vonatkozó Pp. 292. § rendelkezése. 
A Pp. 281. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Pp. 282. § rendelkezéseinek alkalmazására pedig azért nem 
kerülhet sor, mert a fejezet a keresetindításról és a keresetek összekapcsolásáról eltéro szabályokat tartalmaz. 
A gondnokság alá helyezési perekben a perindítására jogosultakat a cselekvoképességet korlátozó 
gondnokság esetén a Ptk. 14. § (2) bekezdése, a cselekvoképességet kizáró gondnokság tekintetében a Ptk. 15. 
§ (2) bekezdése nevesíti, mely mindenben megegyezik a megelozoen hatályos Ptké. 8. §-ában foglaltakkal. 
A házastárs keresetindításának nem feltétele a házastársi életközösség megléte, önmagában a házasság 
fennállásának ténye megalapozza a perindítás jogát. A házastárs és az egyeneságbeli rokon ezen minoségét 
külön igazolni köteles (pl. anyakönyvi kivonattal), ha az a személyi igazolványából nem tunik ki. 
A gyámhatósági jogkört az 1990. évi LXXXIII. törvény 2. §, az 1991. évi XX. törvény 137. § és a 22/1992. (I. 
28.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a helyi önkormányzat jegyzoje gyakorolja. A 149/1997. (IX. 10.) Korm. 
rendelet 145. §-a tételesen meghatározza a gyámhatóság által eloterjesztett kereset tartalmi kellékeit. 
Eszerint: a keresetlevélnek a Pp. 121. §-ában eloírt adatokon kívül tartalmaznia kell a gondnokság alá 
helyezendo, illetve a gondnokság alatt álló személy ingatlanának tulajdoni lapszámát és helyrajzi számát, 
nyugdíja esetén a nyugdíjfolyósítási törzsszámot, betétben elhelyezett készpénz esetén a betétkönyv vagy 
folyószámla számát. A keresetlevélhez pedig csatolni kell a gondnokság alá helyezendo, illetoleg a 
gondnokság alatt álló személy születési anyakönyvi kivonatát vagy másolatát, kivéve, ha az iratokat külföldrol 
kell beszerezni; az elmeállapotára vonatkozó szakorvosi véleményt; a tulajdonában lévo ingatlanok tulajdoni 
lapját, és a lakóhelyén készített környezettanulmányt. 
A gondnokság alá helyezés megszüntetése, illetve módosítása iránti per megindítására a fenti jogosultakon 
kívül maga a gondnokság alá helyezett, valamint a gondnok is jogosult [Ptk. 21. § (2)]. 
A fentiektol eltéro szabály vonatkozik a gondnokság alá helyezés kötelezo felülvizsgálata iránt indított perre. 
A Ptk. 14/A. § (2) bekezdése értelmében ugyanis ezt a pert kizárólag a gyámhatóság indíthatja meg. E perek 
tehát mindig a gyámhatóság és a gondnokság alá helyezett (mint felperes és alperes) között folynak. 
Ha a pert nem az arra feljogosított személy vagy szerv indította, illetve nem a gondnokság alá helyezendo 
személy ellen indították, és ot a felperes a bírói felhívás ellenére sem vonta perbe, a bíróságnak a 
keresetlevelet a Pp. 130. § (1) bekezdés g) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül el kell utasítania. 



Ugyanilyen okokból tárgyalási szakban a per megszüntetésének van helye a Pp. 157. § a) pontjának 
alkalmazásával. 
Több jogosult együtt is indíthat pert, és a perindításra jogosult a más által indított perbe a felperes 
pertársaként beléphet. Perbelépés esetén a Pp. 51. § a) pontja szerinti egységes pertársaság jön létre, mert a 
jogviszony csak egységesen döntheto el. 
BH1998. 596. A gondnokság alá helyezési perben a bíróságnak igen körültekintoen kell eljárnia, s ezért nagy 
súlyt kell helyeznie a közvetlen észlelésre, tehát arra, hogy a bíróság a gondnokság alá helyezendo alperest 
személyesen is meghallgassa [Pp. 284. § (3) bek., 304. § (2) bek., 308. § (1) bek.]. 
BH1998. 88. A gyámhatóság megkeresésével, a gondnokság alá helyezésnek a bíróság által vezetett 
betusoros névjegyzékbe történo bevezetésével, valamint az errol szóló hirdetmény kibocsátásával és 
kifüggesztésével kapcsolatos bírói intézkedések tényleges megtétele nem pótolja az említett intézkedéseknek az 
ítélet rendelkezo részében történo feltüntetését. Errol a bíróságnak hivatalból kell határoznia [Pp. 213. § (1) 
bek., 304. § (2) bek., 309. § (1) és (3) bek.]. 
BH1991. 70. A gondnokság alá helyezési perekben a tárgyalás elmulasztásának jogkövetkezményei 
szempontjából a gyámhatóság az ügyésszel és nem a perindításra feljogosított egyéb személyekkel esik egy 
tekintet alá [Pp. 304. §, 288. §]. 
BH1989. 151. A megyei irányítás alá vont nagyközségi tanács hatósági jogköre illetve perindítási lehetosége 
[1971. évi I. tv. 15. § h) pont, 65. § (3) bek., Pp. 283. § (4) bek., 304. § (2) bek., 12/1987. (VI. 29.) MM sz. r. 
2. § (2) bek. l) pont.]. 
BH1979. 157. I. Gondnokság alá helyezés iránt indított perben az alperes személyes meghallgatását az 
elmebetegsége önmagában még nem akadályozhatja meg [Pp. 285. § (5), 304. § (2), 308. § (1) bek.]. 

Illetékesség 

305. § (1) A gondnokság alá helyezési perre az a bíróság is illetékes, amelynek területén az alperes huzamos idon 
át bentlakásos szociális intézményben vagy fekvobeteg-gyógyintézetben tartózkodik. 

(2) Ha a gondnokság alá helyezési pernek sem a 29. §, sem a jelen § alapján nem volna illetékes belföldi bírósága, 
a perre a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. 

A gondnokság alá helyezési perekben a bíróság illetékességére vonatkozó jelen § szabálya részben eltér a 
2001. november 1. elott indult ügyekben alkalmazandó rendelkezésekkel. 
Egyezoen a korábbiakkal, a bíróság illetékességét az általános szabályok szerint a gondnokság alá 
helyezendo személy belföldi lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye alapítja meg. 
Megelozoen a bírói gyakorlat (BH1985. 313.) az illetékesség körében lakóhelyként vette figyelembe annak a 
gyógyintézetnek a székhelyét, ahol az alperes hosszú ido óta gyógykezelés alatt állt, és nagy valószínuséggel 
feltételezheto volt, hogy lakásába a jövoben sem tér vissza. 
A jelen § új (1) bekezdése az elozoektol eltéroen a bentlakásos szociális intézmény, illetve fekvobeteg 
gyógyintézet székhelyét vagylagos illetékességi okként határozza meg. Az ilyen intézményben tartózkodás 
ténye azonban nem minden esetben, kizárólag akkor veheto figyelembe illetékességi okként, ha ott az alperes 
huzamos idon át tartózkodik. Ha e feltétel fennáll, a Pp. 31. §-a alapján a felperest illeti meg a választás joga 
abban, hogy a pert az általános, vagy a fenti vagylagos illetékességi szabály szerint illetékes bíróság elott 
indítja-e meg. 
Kizáró rendelkezés hiányában a gondnokság alá helyezési perekben is alkalmazandó az általános 
illetékességnek a Pp. 29. § (2) bekezdésében foglalt szabálya. 
A (2) bekezdésben foglalt kisegíto illetékességi szabály a 2001. november 1. elott indult perekben 
alkalmazandó Pp. 277. § (3) bekezdésével azonosan a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét 
határozza meg minden olyan esetben, amikor a perre illetékes bíróság sem az általános, sem az (1) bekezdés 
szerinti vagylagos illetékességi ok alapján nem állapítható meg. 
Nem kizárt azt sem, hogy ha a felperes a keresetet az alperes lakóhelye szerint illetékes bíróságnál terjeszti 
elo, az alperes a Pp. 29. § (3) bekezdése alapján a lakóhely és állandó munkahely eltérésére hivatkozással a 
keresetlevél áttételét kérje. 

A perbeli személyek jogállása és képviselete 

306. § (1) A gondnokság alá helyezési perben a korlátozottan cselekvoképes felperes, valamint az alperes teljes 
perbeli cselekvoképességgel rendelkezik. 



(2) A perben a 13. § (2) bekezdésében megjelölt hozzátartozó részére adott meghatalmazáson a fél aláírását, illetve 
kézjegyét közjegyzo által hitelesíttetni kell. 

A perbeli személyek jogállására és képviseletére vonatkozó új rendelkezés megegyezik a 2001. november 1. 
napját megelozoen indult ügyekben az utaló szabály folytán alkalmazandó Pp. 278. §-ában és Pp. 279. § (3) 
bekezdésében foglaltakkal. 
A gondnokság alá helyezési perben a korlátozottan cselekvoképes felperes (a házastárs, szülo, vagy testvér), 
valamint a gondnokság alá helyezési per alperese teljes perbeli cselekvoképességgel rendelkezik. A 
hozzátartozó részére adott meghatalmazáson az aláírást változatlanul a közjegyzo által hitelesíttetni kell. E 
szigorú formai követelményt a gondnokság alá helyezési per jelentosége, és a perben hozott ítélet mindenkivel 
szemben hatályos volta követeli meg. 

Keresetindítás; intézkedések a keresetlevél alapján 

307. § (1) A gondnokság alá helyezés iránti keresetlevélben a 121. §-ban meghatározott adatokon kívül fel kell 
tüntetni azokat az adatokat is, amelyekbol a keresetindításra való jogosultság megállapítható, illetve az alperes 
ingatlanvagyonára vonatkozó adatokat. 

(2) A keresetlevélhez az eloadott adatokat igazoló okiratokat mellékelni kell, így különösen az alperes 
ingatlanainak tulajdoni lapját. Ha a gyámhatóság a felperes, a keresetlevélhez csatolnia kell az alperes elmeállapotára 
vonatkozó szakorvosi véleményt, az alperes lakóhelyén készített környezettanulmányt, ideiglenes gondnokrendelés, 
illetve zárlat elrendelése esetén pedig az erre vonatkozó határozatot is. 

A 2001. november 1. napját követoen indult ügyekre irányadóan a jelen § - az alkalmazandó Pp. 121. §-ának 
rendelkezésén túlmenoen - pontosan meghatározza a keresetlevélnek azokat, az e pertípus sajátosságából 
folyó többlet-kellékeit, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy annak alapján az érdemi tárgyalásra 
mielobb sor kerülhessen, illetve a bíróság megtegye a törvényben meghatározott egyéb intézkedést. A 
keresetlevél kellékeire vonatkozó külön eloírások nem csak a gondnokság alá helyezés, hanem annak 
megszüntetése illetve módosítása iránti, és a gondnokság alá helyezés kötelezo felülvizsgálata iránti pereke is 
irányadóak. 
A megelozoen indult ügyekben a keresetlevél tartalmára és kellékeire nézve az utaló szabály folytán a Pp. 
283. § (1) bekezdésében, és a Pp. 121. §-ában foglaltak az irányadóak. Abban az esetben viszont ha a 
gyámhatóság a felperes, a keresetlevél tartalmi követelményei, és ahhoz csatolandó mellékletek ennél 
szélesebb kört ölelnek fel a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 145. §-a alapján. 
A jelen § (2) bekezdése a gyámhatóság perindítása esetén e külön jogszabály eloírásával azonosan 
rendelkezik, amikor eloírja, hogy az alperes elmeállapotára vonatkozó szakorvosi véleményt, és az alperes 
lakóhelyén készült környezettanulmányt is csatolni kell. Többlet rendelkezése viszont a törvénynek, hogy 
amennyiben a gyámhatóság a perindítás elott zárlatot rendelt el, vagy ideiglenes gondnokrendelésrol 
határozott (Ptk. 18-18/B. §), e határozatát is mellékelni köteles. Ezen kötelezettség eloírása összefügg az e 
tárgyú határozat bíróság általi, határidohöz kötött kötelezo felülvizsgálatának a Pp. 308. § (2) bekezdése 
szerinti új jogintézményével. 
Alapveto követelmény a keresetlevéllel szemben, hogy abból a perindításra jogosult e minosége igazoltan 
kitunjön. Ez okból a keresetlevélben a felperes köteles közölni azokat az adatokat, amelyek e jogát 
megalapozzák, és köteles csatolni az erre vonatkozó okiratot is, ha a hivatkozott tény a személyi igazolványból 
nem tunik ki (pl. a gondnokság alá helyezendo személyhez fuzodo rokoni minoség, házastárs perindítása 
esetén a házasság tényének igazolása). 
Ha az alperesnek ingatlan tulajdona van, annak adataira - függetlenül attól, hogy mely jogosult indította a 
pert - a keresetlevélnek utalnia kell, és csatolni kell a tulajdoni lapot is. 
Bár errol a törvény külön nem rendelkezik, de a gondnokság alá helyezés kötelezo felülvizsgálata iránt a 
gyámhatóság által indítandó perben a keresetlevélnek tartalmaznia kell - a jogeros ítéletre vonatkozó 
adatokat (az azt hozó bíróságnak, ügyszámának megjelölésén túl az ítéletnek a rendelkezo részét) is, és annak 
csatolását is meg kell követelni. 
BH1979. 157. II. A gondnokság alá helyezés iránt indított perben az alperes akkor is jogosult személyesen 
eljárni és a fél jogait gyakorolni, ha részére a bíróság ügygondnokot jelölt [Pp. 307. § (1) bek.]. 

307/A. § (1) A gondnokság alá helyezési perben a 127. § alkalmazásának nincs helye. 
(2) A gondnokság alá helyezésre irányuló kereset csak ugyanazon személy gondnokság alá helyezésére vagy 

szüloi felügyeletének megszüntetésére irányuló más keresettel kapcsolható össze. 
Az e §-ba foglalt hatályos rendelkezés a korábbi szabályozáshoz képest nem változott. 



Az (1) bekezdés - a 2001. november 1. elott indult ügyekben alkalmazandó Pp. 281. § (2) bekezdésével 
egyezoen - kizárja, hogy a gondnokság alá helyezési perben azonnali tárgyalás (Pp. 127. §) tartására 
kerüljön sor, függetlenül attól, hogy adott esetben ennek az általános szabályok szerinti elofeltételei egyébként 
fennállnak. 
A gondnokság alá helyezés iránti kereset más keresettel való összekapcsolására a (2) bekezdés - a megelozo 
306. § rendelkezésével azonosan - továbbra sem ad általános felhatalmazást. 
Eloírása szerint az összekapcsolásnak két esetben van helye: 
1. Ha a másik kereset is ugyanazon személy gondnokság alá helyezésére irányul. 
Ilyen eset akkor áll elo, ha a keresetindításra jogosultak egymástól függetlenül, külön-külön indítanak 
gondnokság alá helyezés iránti pert. Az összekapcsolásnak (ebben az esetben az egyesítésnek) nem feltétele, 
hogy a külön - külön kereset azonos petitumot tartalmazzon. 
2. A gondnokság alá helyezésre irányuló per összekapcsolható a gondnokság alá helyezendo személy 
(alperes) szüloi felügyeleti jogának megszüntetésére irányuló keresettel. 
Ez esetben az engedo szabályt a Csjt. 91. § (1) bekezdés a) pontjának rendelkezése indokolja, mely szerint a 
törvény erejénél fogva csak a szüloi felügyelet szünetelése - és nem annak megszunése - következik be a 
cselekvoképességet érinto gondnokság alá helyezés tényével. 

308. § (1) A gondnokság alá helyezési perben az alperes részére a tárgyalás kituzésével egyidejuleg ügygondnokot 
kell kirendelni. 

(2) Ha a gyámhatóság a felperes és a perindítást megelozoen az alperes vagyonára zárlatot rendelt el, vagy az 
alperes számára ideiglenes gondnokot rendelt (Ptk. 18-18/A. §-ok), a bíróság a keresetlevél kézhezvételétol számított 
30 napon belül megvizsgálja a gyámhatóság által hozott intézkedések fenntartásának szükségességét. Ennek során a 
207. §-ban meghatározott elofeltételek hiányában is elozetes bizonyítást rendelhet el, így különösen az alperes 
igazságügyi elmeorvosszakértovel történo megvizsgálását. 

(3) Ha az elozetes bizonyítás 30 napon belül nem fejezodik be, a bíróság a zárlatot, illetve az ideiglenes 
gondnokrendelést legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. 

(4) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat eredményeként a bíróság a zárlatot, illetve ideiglenes gondnokrendelést a per 
jogeros befejezéséig hatályában fenntartja, vagy a gyámhatóság döntését megváltoztatva a zárlatot, illetve ideiglenes 
gondnokságot megszünteti és errol a feleket haladéktalanul értesíti. 

A 2001. november 1. napja elott indult ügyekben alkalmazandóan a Pp. 307. § (1) bekezdése a gondnokság 
alá helyezendo alperes számára az ügygondnok kirendelését csak szükség esetére rendelte. Ennek alapján a 
konkrét ügy körülményei alapján a bíróság mérlegelte, indokolt-e az ügygondnok rendelés vagy sem. Tény 
ugyanakkor, hogy a bíróságok az alperes perbeli jogainak védelme érdekében szinte kivétel nélkül éltek ezzel 
a lehetoséggel. 
Lényegében ennek a gyakorlatnak törvényi szintre emelése jelenik meg az (1) bekezdés új szabályában, mely 
az ilyen perekben általános érvénnyel kötelezové teszi az alperes részére az ügygondnok rendelést. A bíróság 
a kirendelésrol a tárgyalás kituzésével egyidejuleg dönt. Az ügygondnok jogállására a Pp. 74. §-a az 
irányadó. Az ügygondnok nem az alperes helyett, hanem az alperes mellett jár el, hiszen a Pp. 306. § (1) 
bekezdése alapján e perekben az alperes teljes perbeli cselekvoképességgel rendelkezik. Az alperes személyes 
eljárásának, és az ot, mint felet megilleto perbeli jogok teljes köru gyakorlásának az ügygondnok kirendelése 
tehát nem akadálya. 
A § (2)-(4) bekezdésének új rendelkezései a Ptk. új anyagi jogi szabályainak eljárásjogi vetületét fogalmazzák 
meg. 
A Ptk. 18. § (1) és a Ptk. 18/A. § (1) bekezdése értelmében a gyámhatóság a törvényben meghatározott 
elofeltételek mellett jogosult arra, hogy ha a cselekvoképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alá 
helyezése iránt a perindítás indokolt, a keresetlevél benyújtását megelozoen zárlatot rendeljen el, vagy az 
érintett nagykorú személynek ideiglenes gondnokot rendeljen. Az e tárgyban hozott határozat elleni 
fellebbezést a törvény kizárja. A határozat felülvizsgálatára ekként a per megindítását követoen, a bírósági 
szakban kerül sor. Annak érdekében, hogy a gyámhatósági döntés indokoltságának vizsgálatára mielobb sor 
kerüljön, a törvények két határidot is szabnak. Egyrészrol a Ptk. 18/B. §-a alapján a gyámhatóság a per 
megindítására a határozata meghozatalát követo nyolc napon belül köteles, másrészt viszont a bíróság a 
keresetlevél kézhezvételétol számított 30 napon belül köteles az intézkedés fenntartásának szükségességét 
megvizsgálni, és e tárgyban határozatot hozni. 
A határozat megvizsgálása nem kérelemhez kötött eljárás, hanem arra a bíróság hivatalból köteles (Ptk. 18/B. 
§). Ha a bíróság a megalapozott döntés érdekében bizonyítás lefolytatását látja szükségesnek, azt, mint 
elozetes bizonyítást ugyancsak hivatalból rendelheti el, mégpedig a Pp. 207. §-ában szabályozott általános 
elofeltételek meglétének hiányában is. A törvény az e körben elrendelheto bizonyítás körét nem korlátozza, 



ezért a bíróság bármely olyan bizonyítást elrendelhet, ami a zárlat, illetve ideiglenes gondnokrendelés 
törvényi elofeltételeinek megléte, vagy hiánya körében szükséges. Az igazságügyi elmeorvos-szakértoi 
vizsgálat elrendelését a törvény éppen az anyagi jogi feltételek tükrében nevesíti külön. 
Kizárólag az elozetes bizonyítás elrendelésének esetében, és csak akkor, ha ezen eljárás 30 nap alatt nem 
fejezodött be, kell a bíróságnak a zárlat, illetve az ideiglenes gondnokrendelés hatályának meghosszabbítása 
tárgyában külön határozatot hoznia. A meghosszabbítás legfeljebb 30 nap lehet. Tartalma szerint a (3) 
bekezdés ezen rendelkezése egyúttal a döntés törvényi határideje meghosszabbításának egyetlen esete is. 
Miután a határido számítása szempontjából a kezdo nap a keresetlevél kézhezvételének napja, a zárlat illetve 
ideiglenes gondnokrendelés meghosszabbításának, illetve a bíróság határozata meghozatalának végso 
határideje ebben az esetben legkésobb a keresetlevél kézhezvételétol számított 60 nap. 
A bíróság a vizsgálat eredményétol függoen végzéssel dönt a gyámhatóságnak a zárlatot elrendelo, illetve 
ideiglenes gondnokot rendelo határozatáról, mégpedig akként, hogy 
- a gyámhatósági határozatot a per jogeros befejezéséig hatályában fenntartja, vagy 
- a gyámhatóság határozatát megváltoztatja, és a zárlatot illetve ideiglenes gondnokságot megszünteti. 
A Pp. 308/B. §-a alapján a végzés ellen fellebbezésnek van helye, ezért a bíróság a végzését minden estben 
indokolni köteles. 
A törvény kivételt tesz e körben a határozat kézbesítésének idejét illetoen a Pp. 219. § (2) bekezdésének 
általános szabálya alól. Eloírása szerint ugyanis a bíróság a végzést haladéktalanul - és nem az írásba 
foglalást követo 15 napon belül - köteles a felek részére kézbesíteni. 
BH1998. 596. A gondnokság alá helyezési perben a bíróságnak igen körültekintoen kell eljárnia, s ezért nagy 
súlyt kell helyeznie a közvetlen észlelésre, tehát arra, hogy a bíróság a gondnokság alá helyezendo alperest 
személyesen is meghallgassa [Pp. 284. § (3) bek., 304. § (2) bek., 308. § (1) bek.]. 
BH1982. 13. Ha a bíróság a peres fél elmeállapotának megvizsgálása érdekében gyógyintézetben történo 
elhelyeztetést rendel el, e rendelkezésnek ellenszegülo fél pénzbírsággal nem sújtható, hanem az idegbeteg-
gondozó intézet vezetoje a mentoszolgálat, esetleg a rendorség igénybe vétele utján gondoskodik az 
elmeosztályra való szállításról [Pp. 308. § (2) bek., 15/1972. (VIII. 5.) EüM sz. r. 45. és 46. §, 6/1972. (XI. 
23.) IM sz. r. 1-7. §]. 
BH1979. 157. I. Gondnokság alá helyezés iránt indított perben az alperes személyes meghallgatását az 
elmebetegsége önmagában még nem akadályozhatja meg [Pp. 285. § (5), 304. § (2), 308. § (1) bek.]. 
BH1978. 29. Gondnokság alá helyezés iránti perben az orvosszakérto a véleményét csak közvetlen vizsgálatra 
alapíthatja [Pp. 177., 285., 308. §, 9/1965. (VIII. 23.) IM sz. r. 43. §]. 

308/A. § Ha a gondnokság alá helyezés szükségessége valószínu és az alperes érdekének védelme ezt indokolja, a 
Ptk. 18. §-ában és 18/A. §-ában meghatározott zárlatot, illetve ideiglenes gondnokrendelést a bíróság is elrendelheti 
ideiglenes intézkedéssel a tárgyalást megelozoen, a 308. § (2) bekezdés elozetes bizonyításra vonatkozó 
rendelkezésének megfelelo alkalmazásával, illetve a tárgyalás elhalasztása esetén. Az ideiglenes intézkedésre 
hivatalból is sor kerülhet. A zárlatra, illetve az ideiglenes gondnokrendelésre vonatkozó végzését a bíróság a 
szükséges intézkedések megtétele, így az ideiglenes gondnok kirendelése érdekében megküldi a gyámhatóságnak. 

A § rendelkezése a gondnokság alá helyezés iránti perben hozható ideiglenes intézkedés eseteit nevesíti. 
Ennek értelmében: ha a gyámhatósági szakban arra nem került sor, a bíróság is jogosult arra, hogy 
ideiglenes intézkedéssel zárlatot rendeljen el, illetve ideiglenes gondnokrendelésrol határozzon. 
A törvény az ideiglenes intézkedés meghozatalának két, együttes feltételét nevesíti, így azt, hogy 
1. a gondnokság alá helyezés szükségessége valószínu legyen, és 
2. az alperes érdekeinek védelme indokolttá tegye az adott intézkedést. 
Azt, hogy az intézkedés meghozatalát az alperesnek milyen érdekvédelmi helyzete alapozza meg, a Ptk. 18. § 
(1) bekezdésében, és a Ptk. 18/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell megítélni. Zárlat elrendelésére 
ezért csak akkor kerülhet sor, ha az alperes vagyonának védelme sürgos intézkedést követel. Ideiglenes 
gondnokrendelésre pedig a bírói szakban is csak kivételesen, az alperes cselekvoképességet kizáró 
gondnokság alá helyezésének valószínusége esetén, és akkor kerülhet sor, ha azonnali intézkedést igénylo 
helyzet állt elo, amelyben a zárlat elrendelésével nem biztosítható a megfelelo érdekvédelem. 
A bíróság az ideiglenes intézkedés meghozatalára a tárgyalás megkezdése elott, és a tárgyalás elhalasztása 
esetén is jogosult, mégpedig akár valamelyik fél kérelmére, akár hivatalból is. Ha az ideiglenes intézkedés 
szükségessége a tárgyalást megelozoen merül fel, az utaló szabály értelmében a bíróság hivatalból, és a Pp. 
207. §-ában foglalt elofeltételek hiányában is elrendelhet elozetes bizonyítást. 
A Ptk. 19. § (1) bekezdésének rendelkezésébol következoen a bíróság által elrendelt zárlat, illetve ideiglenes 
gondnokrendelés esetén is az alperes részére a gondnokot a gyámhatóság rendeli ki. 



A Pp. 304. §-ának eloírása folytán ezen ideiglenes intézkedésre is irányadóak a Pp. 156. §-ának azok a 
szabályai, amely kérdésekben a jelen § nem tartalmaz eltéro rendelkezést. Ennek kapcsán érdemel kiemelést a 
Pp. 156. § (8) bekezdésének második mondata, mely szerint a végzés mindaddig hatályban marad, amíg azt a 
bíróság a felek bármelyikének kérelmére hozott végzésével, vagy ítéletével hatályon kívül nem helyezte. Az 
általános szabály szerint tehát az ideiglenes intézkedés megváltoztatása kérelemhez kötött. Kérdés ezért, hogy 
ha a gondnokság alá helyezési perben hozott ideiglenes intézkedést követoen merül fel olyan körülmény, 
amely a végzés hatályon kívül helyezését indokolja, a bíróság - hasonlóan az elrendeléshez - dönthet-e e 
tárgyban hivatalból is. Álláspontunk szerint igen. Az elrendelés körében a hivatalból való eljárás kivételes 
szabályát nyilvánvalóan az érintett személy érdekvédelmének elsobbsége indokolja. A gondnokság alá 
helyezés új szabályainak egyik fo alapelve ugyanakkor, hogy a személy döntési autonómiájának korlátozása 
kizárólag csak addig állhat fenn, és olyan körben, ameddig az valóban indokolt. Ennek az alapelvnek a 
sérelméhez vezethetne, ha a bíróság - bár annak feltételei fennállnak - csak a felek kérelme esetén 
rendelkezhetne az ideiglenes intézkedés hatályon kívül helyezése tárgyában. 
A 2001. évi XV. törvény fenti módosító rendelkezését megelozoen hatályos korábbi jogszabályok - melyeket 
azonban a 2001. november 1. napja elott indult ügyekben továbbra is alkalmazni kell - ettol több tekintetben 
lényegesen eltértek. 
E korábbi szabályok értelmében a gyámhatóság zárlatot nem rendelhetett el, a bíróság pedig nem dönthetett 
ideiglenes gondnokrendelésrol. Ha a gyámhatóság azt észlelte, hogy a gondnokság alá helyezendo személy 
vagyonának megóvása érdeke ezt kívánja, arra volt joga, hogy a folyamatban lévo perben a zárlat elrendelése 
iránt kérelmet terjesszen elo [149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 139. § (1)]. 
A bíróság által elrendelheto zárlat szabályait a Ptké. 9. § (1) bekezdése nevesítette. Ennek alapján a bíróság 
zárlatot csak a fél kérelme alapján, és akkor rendelhetett el, ha a gondnokság alá helyezés valószínunek 
mutatkozott, és annak veszélye fenyegetett, hogy az alperes a vagyont nem megfeleloen kezeli, azt szükség 
nélkül megterheli vagy elidegeníti. 
A Pp. 307. § (2) bekezdésének rendelkezése - az ideiglenes gondnokrendelés helyett - lehetoséget adott arra, 
hogy a bíróság az ítélethozatalt megelozoen az alperest ideiglenes intézkedéssel - de a jogeros gondnokság 
alá helyezést rendelo ítélet hatályával bíróan (Ptké. 10. §) - ideiglenesen gondnokság alá helyezze. Ilyen 
tartalmú végzést a bíróság akár a felperes, akár a gondnokság alá helyezendo személy érdekében, a 
gondnokság alá helyezés elofeltételeinek valószínusítése esetén, szakérto meghallgatása nélkül, és akkor 
hozhatott, ha a döntést sürgos szükség indokolta. 

308/B. § A zárlat, illetve az ideiglenes gondnokrendelés fenntartására, valamint elrendelésére vonatkozó határozat 
ellen külön fellebbezésnek van helye, de azt a bíróság elozetesen végrehajthatónak nyilváníthatja. 

A zárlat, illetve ideiglenes gondnokrendelés tárgyában hozott végzés elleni jogorvoslatról rendelkezik e §, 
amely egyben törvényi kivételt szabályoz a Pp. 233. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt, és az eljárás 
folyamán hozott végzések elleni fellebbezés jogát kizáró rendelkezés alól. 
A végzés elleni fellebbezés joga a feleket mind a gyámhatóság határozatának felülvizsgálata során hozott, 
mind pedig azon végzéssel szemben megilleti, amelyben a bíróság rendelt el zárlatot, illetve döntött ideiglenes 
gondnokrendelésrol. A törvény egyértelmu rendelkezésébol kitunoen: ha a bíróság a felek bármelyikének a 
zárlat illetve ideiglenes gondnokrendelés iránti kérelmét végzésével elutasította, ez ellen a végzés ellen a 
feleket fellebbezési jog nem illeti meg. 
A § második fordulatának rendelkezése alapján a bíróság a fellebbezéssel támadható fenti végzéseit 
elozetesen végrehajthatóvá nyilváníthatja. A gyámhatóság határozatának felülvizsgálata során hozott végzés 
esetében ezért a Pp. 231-232. §-ainak, a bíróság által hozott, és zárlatot illetve ideiglenes gondnokot rendelo 
végzés esetében pedig a Pp. 156. § (8) bekezdése elso mondatának rendelkezése nem alkalmazható. 

308/C. § Az ideiglenes gondnokrendelés az alperes perbeli cselekvoképességét nem érinti. 
A Pp. 306. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban mondja ki a törvény, hogy az alperes a perbeli 
cselekvoképességét az ideiglenes gondnokrendeléssel nem veszíti el. Az alperes attól függetlenül tartja meg a 
teljes perbeli cselekvoképességét, hogy az ideiglenes gondnokrendelést a bíróság végzésével hatályában 
fenntartotta, vagy ideiglenes intézkedésként maga döntött arról. 

Tárgyalás és bizonyítás 

309. § (1) A gondnokság alá helyezési per tárgyalásáról a nyilvánosságot a felperes kérelmére is ki lehet zárni, ha 
az alperes személyiségi jogainak védelme érdekében ez indokolt. 

(2) A felperes a keresetétol az eljárás bármely szakában az alperes hozzájárulása nélkül is elállhat. Ha a felperes a 
keresetétol az elso fokú eljárás befejezése után, de még az ítélet jogerore emelkedése elott áll el, az ítéletet az 



iratoknak a fellebbezés folytán való felterjesztése elott az elsofokú, egyébként a másodfokú bíróság helyezi hatályon 
kívül. 

(3) A gondnokság alá helyezés iránti perben az alperes személyes meghallgatása csak kivételesen indokolt 
esetben, különösen akkor mellozheto, ha ismeretlen helyen tartózkodik vagy a meghallgatása más elháríthatatlan 
akadályba ütközik. Ha a személyes megjelenésre idézett alperes a tárgyaláson nem jelent meg, a bíróság elrendelheti 
az elovezetését, egyéb kényszereszköz alkalmazásának azonban nincs helye. 

(4) Ha a gondnokság alá helyezés iránti pernek akár az elso, akár a folytatólagos tárgyalását az alperes mulasztja 
el, a mulasztás jogkövetkezményeit nem lehet alkalmazni. 

(5) Az eljárás szünetelésének a 137. § (1) bekezdésének c) és d) pontja esetében van helye. 
A gondokság alá helyezési per tárgyalásának és a bizonyításnak az általános szabályoktól eltéro 
rendelkezéseit nevesíti a törvény jelen új §-a. 
1. a nyilvánosság kizárása 
Az általános szabályoktól az (1) bekezdés egy esetben enged kivételt e pertípusban. Míg a Pp. 5. § (2) 
bekezdése értelmében a fél személyiségi jogainak védelme érdekében a bíróság csak e fél kérelmére zárhatja 
ki indokolt esetben a tárgyalásról vagy annak egy részérol a nyilvánosságot, addig a gondnokság alá helyezés 
iránti perben ezen okból nem csak az alperes, hanem - az alperes érdekében, és e jogainak védelmét 
biztosítandó - a felperes is jogosult kérelmet eloterjeszteni. 
A fentiektol eltéro, és lényegesen tágabb körben kerülhetett sor a nyilvánosság kizárására a korábbi 
szabályok alapján. A Pp. 304. §-ának a 2001. november 1. elott hatályos rendelkezése alapján ugyanis e 
körben a Pp. 284. § (1) bekezdése volt az irányadó, melynek értelmében a fél kérelmére a bíróság a Pp. 5. §-
ában foglalt elofeltételek hiányában is kizárhatta a nyilvánosságot, és erre a feleket figyelmeztetni volt 
köteles. Ezt a rendelkezést továbbra is alkalmazni kell a 2001. november 1. napján már folyamatban volt 
gondnokság alá helyezési perekben. Ki kell itt emelnünk azt is, hogy mindazokban a perekben, amelyek 2000. 
január 1. napján már folyamatban voltak, a bíróság a nyilvánosságot nem csak a tárgyalásról, de a határozat 
kihirdetésérol is kizárhatta. 
2. keresettol elállás 
A § (2) bekezdése mindenben azonos a megelozoen e perekre alkalmazandó Pp. 284. § (2) bekezdésében 
foglaltakkal. A Pp. 160. §-ában foglalt általános szabályoktól eltéroen a keresettol elállás joga a felperest az 
ítélet jogerore emelkedéséig bármikor, és minden esetben az alperes hozzájárulása nélkül illeti meg. Az 
elállás jogkövetkezménye a per megszüntetése. Ha az elso fokú bíróság az ügyben már ítéletet hozott, az 
elállás folytán az ítélet hatályon kívül helyezésérol is rendelkeznie kell. A másodfokú bíróság hozza meg a pert 
megszünteto, és az ítéletet hatályon kívül helyezo végzést, ha a keresettol elállás bejelentésére az ítélet elleni 
fellebbezés felterjesztését követoen került sor. Minden más esetben az elso fokú bíróság határoz. 
3. az alperes személyes meghallgatása 
A gondnokság alá helyezési perekben az alperes személyes meghallgatásának kiemelkedo jelentosége van. A 
bíróság ennek során közvetlen észleléssel szerezhet ismereteket az alperes állapotáról, arról, hogy idoben és 
térben, saját helyzetét és ügyeit illetoen mennyire tájékozott, mennyiben képes érdekeit felismerni, és annak 
megfeleloen cselekedni. A Pp. 141. §-ának általános rendelkezésével szemben ezért a (3) bekezdés értelmében 
a gondnokság alá helyezési perekben az alperes személyes meghallgatása kötelezo. Ez a törvényi szabály 
megegyezik a 2001. november 1. napja elott indult ügyekben alkalmazandó Pp. 284. § (3) bekezdésében 
foglaltakkal. 
A személyes meghallgatás mellozésére a törvény értelmében csak kivételesen kerülhet sor. A kivételességet 
minden esetben csak a személyes meghallgatást objektív módon kizáró ok, azaz az elháríthatatlan akadály 
fennállása indokolhatja. A törvény ennek egy esetét külön is nevesíti, ez pedig az alperes ismeretlen helyen 
tartózkodásának ténye. Nem mellozheti ezért a bíróság az alperes személyes meghallgatását az alperesnek az 
orvosi iratok szerinti pszichés megbetegedése milyenségére hivatkozással, de akkor sem, ha olyan ok merül 
fel, ami miatt az alperes személyes meghallgatása várhatóan például igen hosszú idot vesz igénybe, vagy az 
nehézkesen foganatosítható. 
A 2001. november 1. napja elott indult ügyekben a bírói gyakorlat alakította ki az alperes személyes 
meghallgatásának mellozésére vezetheto okokat, mert a Pp. 284. § (3) bekezdésében foglalt, törvényi kivételt 
nevesíto Pp. 285. § (1) bekezdésének rendelkezését az akkor hatályos Pp. 304. § kifejezetten kizárta. Ennek 
ellenére a gyakorlat - a Pp. 285. § (1) bekezdésének szóhasználatával azonosan - az elháríthatatlan akadályt 
tekintette olyannak, mely a személyes meghallgatás mellozésének indoka. Ilyenként ismerte el például az 
alperes gyógyintézeti kezelésének tényét, és az ismeretlen helyen tartózkodását. 
A (3) bekezdés második mondata - a megelozoen hatályos Pp. 308. § (1) bekezdésében foglaltakkal azonosan 
korlátozza a személyes megjelenésre idézett alperes távolmaradása esetén alkalmazható jogkövetkezményt. A 



bíróság ilyen esetben kizárólag az alperes elovezetését rendelheti el, egyéb kényszeríto intézkedést (pl. 
pénzbírság kiszabása) nem alkalmazhat. 
4. a tárgyalás elmulasztásának jogkövetkezményei 
A (4) bekezdés a korábban a gondnokság alá helyezési perekre alkalmazandó Pp. 288. § (1) bekezdésével 
azonosan kimondja, hogy az alperes tárgyalás-mulasztásához - függetlenül attól, hogy az az elso, vagy 
folytatólagos tárgyalás - fuzodo általános jogkövetkezményeket nem lehet alkalmazni. Ez okból pl. bírósági 
meghagyás kibocsátásának sincs helye. 
Ha a tárgyalást a felperes mulasztja el, ennek jogkövetkezményeit a gondnokság alá helyezési perben is az 
általános szabályok szerint kell levonni (Pp. 136. § (1), Pp. 136/B. §, Pp. 137. § (1) b)]. 
A 2001. november 1. elott indult ügyekben alkalmazandó, és az ügyész felperes tárgyalás mulasztásának a Pp. 
288. § (1) bekezdésének második mondatában nevesített rendelkezést az új törvényi szabály már nem tartja 
fenn. A 2001. november 1. után induló ügyekben megszunt tehát az ügyész helyzetét privilegizáló azon 
rendelkezés, mely szerint nevezett tárgyalás mulasztása esetén a bíróság nem szüntetheti meg a pert, hanem 
hivatalból kell új határnapot kituznie. 
5. szünetelés 
Az (5) bekezdés rendelkezése az eljárás szünetelésének bekövetkezését - a megelozoen alkalmazandó Pp. 288. 
§ (3) bekezdésével azonosan - két esetre korlátozza, így ha 
- a felperes a megadott címrol nem idézheto, illetoleg ismeretlen helyre költözött és az alperes hirdetményi 
idézést nem kér, vagy az ügy tárgyalását nem kívánja, illetve nyilatkozatot egyáltalán nem tesz [Pp. 137. § (1) 
c)], 
- hirdetményi idézésnek volna helye, és a fél ezt nem kéri [Pp. 137. § (1) d)]. 
A Pp. 137. § (1) bekezdés b) pontjának kizárását az alperes mulasztásához fuzodo jogkövetkezmények 
alkalmazásának tilalma (lásd a 4. pontnál) indokolja. A felek kölcsön megegyezésén alapuló esetkör [Pp. 137. 
§ (1) a)] kirekesztése pedig e pertípus jellegébol következik. A gondnokság alá helyezés iránti perben ugyanis 
éppen az alperes érdekeinek védelme indokolja, hogy az ügy érdemi elbírálását akadályozó, és adott esetben a 
per megszunését eredményezo megegyezést e tárgyban joghatályosan ne köthessen. 
BH1999. 324. II. Ha a lakossági folyószámla-szerzodést a folyószámla gondnokság alá helyezett tulajdonosa 
kizárólag a saját nyugdíjával való szabad rendelkezése érdekében a törvényes képviselojének jóváhagyása 
nélkül köti meg, ez a folyószámla-szerzodés érvényességét nem érinti [Ptk. 13. § (2)-(3) bek., 14. § (2) bek. b) 
és c) pont, 215. § (3) bek., 237. § (1) bek., Pp. 309. § (3) bek., 312. § (2) bek.]. 
BH1998. 88. A gyámhatóság megkeresésével, a gondnokság alá helyezésnek a bíróság által vezetett 
betusoros névjegyzékbe történo bevezetésével, valamint az errol szóló hirdetmény kibocsátásával és 
kifüggesztésével kapcsolatos bírói intézkedések tényleges megtétele nem pótolja az említett intézkedéseknek az 
ítélet rendelkezo részében történo feltüntetését. Errol a bíróságnak hivatalból kell határoznia [Pp. 213. § (1) 
bek., 304. § (2) bek., 309. § (1) és (3) bek.]. 

310. § (1) A gondnokság alá helyezés iránti perben a bíróság az általa szükségesnek talált bizonyítást hivatalból is 
elrendelheti. 

(2) A bíróság az alperes elmeállapotának vizsgálatára igazságügyi elmeorvosszakértot rendel ki. A szakérto 
kirendelése csak a 309. § (3) bekezdésében meghatározott okokból mellozheto. Ha a szakértoi vizsgálattal 
kapcsolatban az alperes hosszabb ideig tartó megfigyelésére van szükség, vagy az alperes a szakértoi vizsgálaton 
ismételt idézés ellenére sem jelenik meg, a bíróság elrendelheti az alperes megfelelo fekvobeteg-gyógyintézetben 
való - legfeljebb harminc nap idotartamú - elhelyezését. Az erre vonatkozó határozat ellen külön fellebbezésnek van 
helye. 

(3) A perben a tanú a 170. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a tanúként kihallgatott orvos pedig ugyanezen 
rendelkezés c) pontja alapján a tanúvallomást nem tagadhatja meg. 

A 2001. november 1. napjától hatályos jelen § a bizonyítási eljárás egyes elemeit érinto külön szabályokat 
nevesíti. 
A gondnokság alá helyezési perekben csak a tényállás minden oldalú tisztázása után lehet állást foglalni 
abban a kérdésben, hogy a gondnokság alá helyezés feltételei fennállnak-e (BH1979. 293.). Önmagában a 
pszichés betegség, szellemi fogyatkozás, szenvedélybetegség fennállása nem indokolja a gondnokság alá 
helyezést. Erre ugyanis csak akkor kerülhet sor, ha ennek folytán az érintett személynek az ügyei viteléhez 
szükséges belátási képessége tartósan teljes mértékben hiányzik, illetve nagymértékben csökkent [Ptk. 14. § 
(4), Ptk. 15. § (4)]. A bíróságnak arról is meg kell meggyozodnie, hogy az alperesnek vannak-e olyan ügyei, 
amelyekhez szükséges a jogi belátási képesség. Fel kell ezért derítenie az alperes személyi és vagyoni 
viszonyait, milyen magatartást tanúsít a mindennapi élet szokásos teendo körében, rendelkezik-e az ügyei 



viteléhez szükséges aktivitással és kello ismerettel, milyen a viszonya a környezetével, az általános szociális 
beilleszkedése, és életvezetése megfelel-e a környezetében szokásos követelményeknek. 
Ebbol következoen a gondnokság alá helyezési perekben az alperes személyes meghallgatása mellett nem 
mellozheto a tanúbizonyítás lefolytatása, és az igazságügyi elmeorvos szakérto véleményének beszerzése sem. 
A megalapozott érdemi döntéshez szükséges bizonyítás elrendeléséhez ezért ebben a pertípusban nem lehet a 
felek kérelméhez kötöttség általános elvét [Pp. 164. § (1)] érvényesíteni. Ez az indoka annak, hogy a § (1) 
bekezdésében a törvény a házassági perekre irányadó - és a 2001. november 1. elott indult gondnoksági 
perekben továbbra is alkalmazandó - Pp. 286. § (1) bekezdésével azonosan kimondja, hogy a gondnokság alá 
helyezési perben a bíróság hivatalból is elrendelheti a szükségesnek ítélt bizonyítást. 
Annak eldöntése, hogy az érintett személy szenved-e az anyagi jogi szabályokban nevesített betegségben, és 
ennek következtében belátási képessége mennyiben hiányzik, speciális szakkérdés, melyre a megalapozott 
választ a bíróság csak szakértoi vélemény beszerzésével kaphatja meg. A töretlen bírói gyakorlat alapján e 
bizonyítás a gondnoksági perek nélkülözhetetlen bizonyítási eszköze. Lényegében ennek a gyakorlatnak a 
törvényi szintre emelését jelenti a (2) bekezdés azon rendelkezése, amely az alperes elmeállapotának 
vizsgálatára az igazságügyi elmeorvos-szakérto kirendelését kötelezoen írja elo. A szakérto megalapozott 
véleményt csak közvetlen vizsgálatokból vonhat le (BH1978. 29.). Elofordulhat azonban, hogy valamilyen 
okból nincs lehetoség az alperes közvetlen vizsgálatára. Ezért a törvény a szakértoi bizonyítás általános 
kötelezettsége alól kivételt is szabályoz, mégpedig ugyanazon okok fennállása esetén, mint amelyek kizárják 
az alperes személyes meghallgatását - így az alperes ismeretlen helyen tartózkodása esetén, vagy ha az 
alperes közvetlen vizsgálatát más, elháríthatatlan akadály teszi lehetetlenné. 
A szakérto kirendelésével kapcsolatban azt ki kell emelnünk, hogy a kirendeléssel nem hárítható át az 
elmeorvos szakértore a tényállás felderítésének és a jogkérdés megítélésének a bíróságra háruló feladata. A 
szakértonek feltett kérdéseknek az anyagi jogi szabályokban foglalt teljes körre ki kell terjedniük. A 2001. 
november 1-tol hatályos ezen új rendelkezéseket a bíróságnak a 2001. november 1. napja elott indult 
ügyekben is alkalmaznia kell. A cselekvoképességet korlátozó gondnokság alá helyezési perben ezért a 
szakértohöz feltett kérdéseknek ki kell terjednie arra is, hogy a belátási képesség korlátozottsága minden 
ügyre kiterjedo (általános), vagy csak meghatározott ügyek (ügycsoportok) tekintetében áll-e fenn (részleges). 
A cselekvoképességet kizáró gondnokság alá helyezési perben pedig a szakértonek abban is véleményt kell 
nyilvánítania, hogy az érintett személy belátási képességének hiánya véglegesnek tekintheto-e. Igenlo esetben 
ugyanis a Ptk. 15. § (5) bekezdése alapján a bíróságnak nem kell ítéletében a kötelezo felülvizsgálat 
idopontját meghatároznia. 
A (2) bekezdés második fordulata a 2001. november 1. elott indult ügyekben alkalmazandó Pp. 308. § (2) 
bekezdésében foglaltakkal csak részben azonosan rendelkezik az alperes megfelelo fekvobeteg-
gyógyintézetben való elhelyezésének elrendelésérol. Erre a törvény értelmében két esetben kerülhet sor. 
1. A Pp. 308. § (2) bekezdésében foglaltakkal azonosan akkor, ha a megalapozott véleménynyilvánításhoz 
hosszabb megfigyelés szükséges. Ennek legtipikusabb esete, amikor az alperes korábban nem állt 
ideggondozói kezelés alatt, s ez okból nincsenek a kórelozményére vonatkozóan orvosi adatok. 
Értelemszeruen azonban ezen intézkedés elrendelésének további feltétele az is, hogy az alperes ne álljon 
fekvobeteg-gyógyintézeti kezelés alatt. 
2. a 2001. november 1. napját követoen indult ügyekben a bíróság akkor is elrendelheti az alperes fekvobeteg-
gyógyintézeti elhelyezését, ha a szakértoi vizsgálaton ismételt idézés ellenére sem jelent meg. Ezen új feltétel 
beiktatásának nyilvánvalóan az az indoka, hogy az alperes negligens magatartása ne akadályozhassa meg az 
orvos-szakértoi vélemény elkészítését. 
Az intézkedés elrendelése elott a bíróságnak a törvényi feltételek meglétét vizsgálnia kell, tehát nem 
elégséges, ha a mulasztás tényét a szakérto a bíróságnak bejelenti, hanem csatolnia kell a vizsgálatra 
idézések kézbesítését igazoló iratot (tértivevény) is. A szakértoi vizsgálat elmulasztása ugyanis csak akkor 
állapítható meg, ha arra az alperes idézése szabályszeruen megtörtént. 
Az ismételt mulasztás megállapítására akkor kerülhet sor, ha az alperes igazoltan két idopontra kituzött 
vizsgálaton szabályszeru idézés ellenére nem jelent meg. 
Míg a Pp. 308. § (2) bekezdése alapján az elrendelt gyógyintézeti elhelyezés idotartama legfeljebb két hónap 
lehet, addig a 2001. november 1. után indult ügyekben a bíróság legfeljebb 30 napos idotartamú elhelyezésrol 
dönthet. 
A gyógyintézeti elhelyezésrol a bíróság külön fellebbezéssel támadható végzéssel határoz, ezért azt minden 
esetben indokolni köteles. 
A gondnokság alá helyezési perben az alperes kezeloorvosa, és hozzátartozói azok, akik éppen a közvetlen 
kapcsolat révén az érdemi döntéshez nélkülözhetetlen információkat tudnak szolgáltatni az alperes általános 



állapotáról, hogy képes-e az önálló életvitelre, vezet-e háztartást, be tudja-e osztani a jövedelmét stb. Ez az 
indoka annak, hogy a törvény a (3) bekezdés rendelkezésében - a 2001. november 1. elott indult ügyekben 
alkalmazandó Pp. 286. § (2) bekezdésével azonos - kimondja, hogy a gondnoksági perben az alperes 
hozzátartozója [Ptk. 685. § b)], az orvos pedig az ot terhelo titoktartási kötelezettségre hivatkozással a 
tanúvallomást nem tagadhatja meg. 

310/A. § Ha az alperes a gondnokság alá helyezés iránti per jogeros befejezése elott meghal, a bíróság a pert 
megszünteti, és a perben esetleg már hozott ítéletet hatályon kívül helyezi. 

A fél halálához a Pp. 111. § (1) bekezdése az eljárás félbeszakadásának jogkövetkezményét fuzi. Nyilvánvaló, 
hogy ha a gondnokság alá helyezési per alperese hal meg az eljárás folyamán, értelmetlen az általános 
szabály érvényesülése. 
A jelen § új rendelkezése erre - a korábban külön nem szabályozott - esetre ad megoldást, amikor kimondja, 
hogy ha az alperes a per jogeros befejezése elott meghal, a bíróság a pert megszünteti, és a korábban már 
esetleg meghozott ítéletet hatályon kívül helyezi. 
Bár arról e §-nál a törvény külön nem rendelkezik, de - a Pp.309. § (2) bekezdésében foglaltakra is 
figyelemmel - ezt a jogkövetkezményt az elso fokú bíróság vonja le. Ha azonban az alperes halála az elso fokú 
ítélet ellen eloterjesztett fellebbezés felterjesztését követoen következik be, a másodfokú bíróság hozza meg a 
pert megszünteto, és az elso fokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezo végzést. 

Határozat a gondnokság alá helyezésrol 

311. § (1) A gondnokság alá helyezés hatálya a gondnokság alá helyezésrol rendelkezo ítélet jogerore emelkedését 
követo napon kezdodik. Az ítélet mindenkivel szemben hatályos. 

(2) Az alperes gondnokság alá helyezését elrendelo jogeros ítéletet az elsofokú bíróság a gondnok kirendelése és 
az esetleg szükséges egyéb intézkedések megtétele végett közli a gyámhatósággal. 

(3) Ha az alperesnek ingatlana van, vagy ingatlanon haszonélvezeti joga áll fenn, az elsofokú bíróság hivatalból 
intézkedik a gondnokság alá helyezésnek az ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzése iránt, kivéve, ha az ingatlannal 
való rendelkezés tekintetében a bíróság az alperes teljes cselekvoképességét fenntartotta. 

(4) A gondnokság alá helyezést be kell vezetni a gondnokoltakról a bíróság által vezetett névjegyzékbe. 
Cselekvoképességet korlátozó gondnokság alá helyezés esetén a névjegyzékben fel kell tüntetni, ha a bíróság csak 
egyes ügycsoportok tekintetében korlátozta a gondnokság alá helyezett személy cselekvoképességét. Ha az ítélet 
errol rendelkezik, a névjegyzéknek tartalmaznia kell a gondnokság alá helyezés felülvizsgálatának bíróság által 
megállapított idopontját is. A névjegyzék adatairól csak azok kaphatnak felvilágosítást, akik az ehhez fuzodo jogi 
érdeküket igazolják. 

(5) A bíróság a gondnokság alá helyezettek névjegyzékének adatairól számítógépes nyilvántartást vezet. Az 
országosan összekapcsolt számítógépes közhiteles nyilvántartást az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 
kezeli. A Hivatal jogszabályban meghatározott költségtérítés ellenében az országos névjegyzék adatairól - a (4) 
bekezdésben meghatározottak szerint - felvilágosítást ad. Az adatszolgáltatás tényét a számítógépes rendszerben 
olyan módon kell rögzíteni, hogy az adatszolgáltatás idopontja, jogcíme és az adatkéro személye megállapítható 
maradjon. A jogellenes adatkérés, illetve adatfelhasználás jogkövetkezményeit a felvilágosítást kéro viseli. 

A gondnokság alá helyezés iránti per érdemében a bíróság ítélettel dönt. 
A keresetnek részben vagy egészben helyt adó ítéletben a bíróságnak rendelkeznie kell: 
1. a gondnokság alá helyezésrol, annak hatályáról (cselekvoképességet korlátozó vagy kizáró), pontosan 
meghatározva a gondnokság alá helyezett személy nevét, személyi adatait, lakcímét. 
A 2001. november 1. napját követoen hozott, cselekvoképességet korlátozó gondnokság alá helyezést rendelo 
ítéletben a bíróságnak a Ptk. 14. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendelkeznie kell annak 
általános, vagy részleges (ügycsoportokra korlátozott) hatályáról is. 
A hivatkozott új anyagi jogi szabályok felvetik azt a kérdést, hogy a belátási képesség részleges 
korlátozottsága esetén a bíróságnak ítéletében pozitív, vagy negatív tartalommal kell-e rendelkeznie, azaz az 
ítéletben azokat az ügycsoportokat kell-e megjelölnie, amelyek tekintetében a nagykorú teljes 
cselekvoképességét fenntartotta (pozitív), vagy azokat, amelyek tekintetében a cselekvoképességét korlátozta 
(negatív). 
Ennek kapcsán a törvény miniszteri indokolása egyértelmuen a pozitív tartalom mellett foglal állást, amikor 
kimondja: "A bíróság .. meghatározhatja azokat az ügycsoportokat, amelyekben a gondnokolt teljes 
cselekvoképességgel rendelkezik Nincsen tehát akadálya annak, hogy a bíróság a felsorolásban szereplo 
ügycsoporton belül egy konkrét ügyfajta tekintetében tartsa csak fenn az érintett személy döntési autonómiáját 
. lehetséges, hogy a gondnokság alá helyezettnek az ügyei önálló viteléhez szükséges belátási képessége 



minden területen csökkent. Ilyenkor a bírósági ítélet nem tartalmaz rendelkezést a cselekvoképesség 
fenntartásáról." Ugyancsak a pozitív tartalmú ítéleti döntésre utal a Pp. 311. § (3) bekezdésének a "bíróság 
az alperes teljes cselekvoképességét fenntartotta" szóhasználata. 
Ennek azonban ellent mond a Ptk. 14. § (6) bekezdésének egyértelmu szóhasználata, amely szerint a bíróság 
az e § 1-9. alatt nevesített ügycsoportok tekintetében korlátozhatja a gondnokság alá helyezett nagykorú teljes 
cselekvoképességét. De kétségessé teszi a pozitív tartalmú döntést az (5) bekezdés azon rendelkezése is, 
melynek értelmében a gondnokolt cselekvoképessége azokban az ügyekben marad fenn, amely ügycsoportban 
a bíróság az ítéletében nem korlátozta a gondnokolt cselekvoképességét. 
Ezen egyértelmu törvényi rendelkezésekbol következoen álláspontunk szerint a bíróságnak a belátási képesség 
részleges korlátozottsága esetében az ítéletében negatív tartalommal kell rendelkeznie, azaz az ítéletben 
azokat az ügycsoportokat kell nevesíteni, amelyek tekintetében a nagykorút cselekvoképességet korlátozó 
gondnokság alá helyezi. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a Ptk. 14. § (6) bekezdésben megjelölt ügycsoportok jellegébol ennek 
éppen az ellenkezoje tunik ki. Azok nagy része ugyanis éppen abba a körbe sorolható, amelyben a bíróságnak 
indokolt mérlegelnie a teljes cselekvoképesség fenntartásának lehetoségét. Miután a miniszteri indokolás is 
egyértelmuen ezt a jogalkotói szándékot tükrözi, emellett technikailag szinte megoldhatatlan, hogy a bíróság 
az ítéletében pontosan megjelöljön minden olyan ügycsoportot, amelyre a cselekvoképességet korlátozó 
gondnokság hatálya kiterjed, a most hivatkozott bekezdés rendelkezését kellett volna ellenkezo tartalommal 
megfogalmazni. Ha ugyanis a törvény azt mondaná ki, hogy "a bíróság különösen a következo ügycsoportok 
tekintetében tarthatja fenn a gondnokság alá helyezett személy teljes cselekvoképességét", összhangba kerülne 
a jogalkotói szándék, és a normaszöveg. 
2. a 2001. november 1. napját követoen hozott ítéletnek tartalmaznia kell a gondnokság alá helyezés kötelezo 
felülvizsgálatának idopontját [Ptk. 14/A. § (1)]. Ennek mellozésére kizárólag a cselekvoképességet kizáró 
gondnokság alá helyezést rendelo ítélet esetében, és csak akkor kerülhet sor, ha a perben beszerzett 
igazságügyi elmeorvos-szakértoi véleményben foglalt nyilatkozat szerint az alperes belátási képessége hiánya 
véglegesnek tekintheto [Ptk. 15. § (5)]. 
3. a jogeros ítéletnek a szükséges intézkedések (gondnok kirendelése) megtétele érdekében a gyámhatóság 
részére való megküldésrol szóló rendelkezést (Pp. 311. § (3) bekezdése, a 2001. november 1. elott indult 
ügyekben a Pp. 309. § (1) bekezdése) 
4. A 2001. november 1. napja elott indult ügyekben amennyiben a gondnokság alá helyezett személy ingatlan 
tulajdonnal rendelkezik, az ingatlan pontos adatainak megjelölése mellett az illetékes földhivatalhoz intézett 
megkeresést a gondnokság alá helyezés ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése iránt [Pp. 309. § (2)]. 
A 2001. november 1. napja után indult ügyekben a jelen § (3) bekezdése alapján e kötelezettség a bíróságot 
nem csak a gondnokság alá helyezett ingatlan tulajdona esetén, hanem akkor is terheli, ha nevezett javára az 
ingatlan-nyilvántartásban haszonélvezeti jog van bejegyezve. Nem kell azonban a bíróságnak rendelkeznie a 
gondnokság alá helyezés ingatlan-nyilvántartási bejegyzésérol, ha a cselekvoképességet korlátozó 
gondnokság alá helyezés mellett az ingatlan vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog, vagy az ingatlanon 
fennálló haszonélvezeti jog gyakorlásával összefüggésben a bíróság ítéletében az alperes teljes 
cselekvoképességét fenntartotta. 
5. A 2001. november 1. napját megelozoen indult ügyekben az ítéletnek rendelkeznie kell az ítélet jogerore 
emelkedését követo gondnokság alá helyezésrol szóló hirdetmény kibocsátásáról, és annak a bíróság, 
valamint a gondnokság alá helyezett személy lakóhelye szerint illetékes önkormányzat hirdetotáblájára való 
kifüggesztésrol (Pp. 309. § (3) bekezdésének a módosítást megelozo rendelkezése). 
A 2001. november 1. napja után indult ügyekre nézve azonban a törvény megszünteti a hirdetmény 
kibocsátásának és kifüggesztésének korábbi eloírását. A 2001. évi XV. törvény e §-hoz szóló miniszteri 
indokolása szerint ennek ugyanis gyakorlati jelentosége nincs, ugyanakkor sérti a gondnokolt személyes és 
különleges adataihoz fuzodo jogát. 
6. A perköltség viselésérol a bíróságnak ítéletében az érdemi döntéstol függetlenül, minden esetben 
határoznia kell. E körben kiemeljük, hogy a gondnokság alá helyezés iránti per tárgyi költségmentes eljárás 
[6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 2. § (1) c)], ezért a pervesztes alperes ügygondnokának díját az állam viseli. 
A § (4) bekezdése értelmében - mely azonosan rendelkezik a 2001. november 1. napját megelozoen indult 
ügyekben alkalmazandó Pp. 309. § (3) bekezdésének második és harmadik mondatában foglaltakkal - az ítélet 
jogerore emelkedését követoen a bíróságnak intézkednie kell a gondnokság alá helyezésnek a bíróságon 
vezetett névjegyzékbe való bejegyzése iránt is. A névjegyzékbe való betekintés joga korlátozott, annak 
adatairól csak annak adható felvilágosítás, aki igazolja a betekintéshez fuzodo jogi érdekét. 



A gondnokság alá helyezettek névjegyzékét a bíróságok polgári irodája kizárólag bírói utasítás alapján - és 
annak megfeleloen - vezeti, és azt évente lezárja (Büsz. 42. §). 
A gondnokság alá helyezés kötelezo felülvizsgálatának, valamint a cselekvoképességet korlátozó gondnokság 
alá helyezés részleges hatályának új jogintézményeire [Ptk. 14/A. § (1), Ptk. 14. § (5) és (6)] figyelemmel a 
névjegyzéknek tartalmaznia kell a jövoben a kötelezo felülvizsgálat idopontját, és fel kell tüntetni azt is, ha a 
bíróság a jogeros ítéletben csak egyes ügycsoportok tekintetében korlátozta a gondnokság alá helyezett 
személy cselekvoképességét. 
A § (1) bekezdésének második mondata értelmében a gondnokság alá helyezést elrendelo ítélet mindenkivel 
szemben hatályos. 
Lényegesen eltér azonban a gondnokság hatályának beálltára vonatkozó korábbi, és a jelen § (1) 
bekezdésének elso mondatában nevesített szabálya. 
A 2001. november 1. napja elott indult ügyekben továbbra is alkalmazandó Pp. 309. § (4) bekezdésének 
megelozo szabálya értelmében a gondnokság alá helyezés hatálya - a cselekvoképesség korlátozása, illetoleg 
kizárása - nem az ítélet jogerore emelkedéséhez kötodik, hanem az, a gondnokság alá helyezésre vonatkozó 
hirdetménynek a bíróság hirdetotáblájára való kifüggesztését követo napon áll be. Ugyanez a szabály 
érvényesül a Ptké. 10. §-a alapján akkor is, ha a bíróság jogeros vagy elozetesen végrehajtható végzéssel 
ideiglenes gondnokság alá helyezésrol rendelkezik. 
A 2001. évi XV. törvény a hirdetménnyel, illetve az ideiglenes gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos 
korábbi rendelkezéseket nem tartotta fenn. Általános érvényu új szabálya értelmében a gondnokság alá 
helyezés hatálya az errol rendelkezo ítélet jogerore emelkedését követo napon kezdodik. 
Ha azonban a bíróság ítéletével kiskorú személyt helyez cselekvoképességet kizáró gondnokság alá, az ítélet 
jogerore emelkedésével ugyan a kiskorú cselekvoképtelenné válik, de a gondnokság alá helyezés hatálya csak 
a nagykorúság elérésével áll be [Ptk. 12/B. § (2) bekezdése, megelozoen a Ptké. 9. § (1)]. 
A § új (5) bekezdése 2003. január 1. napjától lép hatályba. 
A forgalom biztonsága, a gondnokolt és az esetleges szerzodo partnere érdekének védelme indokolja, hogy a 
gondnokoltak névjegyzékérol országos számítógépes nyilvántartás készüljön, melyet az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala kezel. Aki jogi érdekét igazolja vagy valószínusíti, költségtérítés 
ellenében az érintett személy esetleges gondnokságáról felvilágosítást kaphat, függetlenül attól, hogy melyik 
bíróság rendelte el a gondnokság alá helyezést. 

Gondnokság alá helyezés módosítása, illetve megszüntetése 

312. § (1) A gondnokság alá helyezés megszüntetése, cselekvoképességet korlátozó gondnokság esetén azon 
ügycsoportok módosítása, amelyek vonatkozásában a bíróság a gondnokolt cselekvoképességét korlátozta, a 
cselekvoképességet korlátozó gondnokság cselekvoképességet kizáró gondnoksággá változtatása, valamint a 
cselekvoképességet kizáró gondnokság cselekvoképességet korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása iránt a 
keresetet az ellen kell megindítani, akinek keresete folytán a bíróság a gondnokságot elrendelte, ha pedig a 
gondnokság megszüntetését vagy módosítását az kéri, a gondnokolt ellen. Ha az, akinek keresete folytán a bíróság a 
gondnokságot elrendelte, meghalt vagy ismeretlen helyen, illetve külföldön tartózkodik, a keresetet a bíróság által 
kirendelt ügygondnok ellen kell megindítani. 

(2) Ha a bíróság a gondnokság alá helyezésrol rendelkezo ítéletében a gondnokság alá helyezés kötelezo 
felülvizsgálatát írta elo a Ptk. 14/A. §-ának megfeleloen, a gyámhatóság keresete az (1) bekezdésben 
meghatározottakon kívül a gondnokság alá helyezés fenntartására is irányulhat. 

(3) Az eljárásra a 304-311. §-ok rendelkezései megfeleloen irányadók. A gondnokság alá helyezett a perben teljes 
perbeli cselekvoképességgel rendelkezik. 

(4) Ha a bíróság a gondnokság alá helyezést módosítja, illetve megszünteti, a gondnokoltak névjegyzékében az 
alperesre vonatkozó adatokat az ítéletnek megfeleloen módosítani kell. 

Míg a jelen § 2001. november 1. napjáig hatályos alcíme és rendelkezései kizárólag a gondnokság alá 
helyezés megszüntetésének sajátos szabályait nevesítették, addig a 2001. évi XV. törvénnyel megállapított új 
rendelkezések kiterjednek a gondnokság alá helyezés módosítása iránti perekre is, mégpedig a 2001. 
november 1-tol hatályos új anyagi jogi szabályoknak megfeleloen. 
Az e perek megindítására jogosultakat a Ptk. 21. § (2) bekezdése, 2001. november 1. napját megelozoen pedig 
a Ptké. 13. § (1) bekezdése nevesíti. A perindításra jogosultak személyi körét illetoen az új rendelkezés 
alapján tágabb, mert a törvény ilyenként ismeri el a gondnokság alá helyezett testvérét is. 



A gondnokság alá helyezett önállóan indíthatja meg a pert, ahhoz törvényes képviselojének hozzájárulására 
nincs szükség. A (3) bekezdés értelmében ugyanis e perekben a gondnokság alá helyezett teljes perbeli 
cselekvoképességgel rendelkezik. 
Az (1) bekezdés új rendelkezése tételesen nevesíti a gondnokság alá helyezés módosítása iránti perek típusait 
is. Eszerint a gondnokság alá helyezés módosítása iránti per irányulhat 
- a cselekvoképességet kizáró gondnokság alá helyezésnek cselekvoképességet korlátozó, 
- a cselekvoképességet korlátozó gondnokságnak azt kizáró gondokságra változtatására, 
- cselekvoképességet korlátozó és általános (minden ügyre kiterjedo) gondnokság alá helyezés esetében annak 
részlegesre módosítására, 
- ha pedig a korlátozott gondnokság csak részleges volt, annak általános hatályúvá változtatására csakúgy, 
mint azoknak az ügycsoportoknak (ügyeknek) a módosítására, (azt szukítve vagy bovítve), amelyekben a 
bíróság korábban fenntartotta az érintett teljes cselekvoképességét. 
A gondnokság alá helyezés megszüntetése, illetve módosítása iránti per alperese azonos azzal, akinek keresete 
folytán a bíróság a gondnokságot elrendelte. Ha pedig a megszüntetés vagy módosítás iránt a korábbi per 
felperesével azonos jogosult terjeszti elo, a per alperes a gondnokság alá helyezett személy. E körben a 
törvény kisegíto rendelkezése azonos a megelozoen hatályos Ptk. 312. § (1) bekezdésének második 
fordulatában szabályozottakkal. A bíróság által kirendelt ügygondnok, mint alperes ellen kell a keresetet 
eloterjeszteni, ha a gondnokság alá helyezés iránti per korábbi felperese már nem él, vagy ismeretlen helyen, 
illetve külföldön tartózkodik. 
Az új törvényi szabály nem tartja fenn a Pp. 312. § (2) bekezdésének a gondnokság alá helyezés 
megszüntetése iránti perekre rendelt kizárólagos illetékességi szabályát. Ennek az az indoka, hogy az újabb 
perre gyakran csak évekkel a gondnokság elrendelése után kerül sor. Ha a gondnokolt ez alatt az ido alatt a 
bíróság székhelyétol távol eso helyre költözik, a tárgyaláson való személyes megjelenése jelentos, esetenként 
elháríthatatlan akadályba ütközne. Mindazokban a perekben azonban, amelyek 2001. november 1. napja elott 
indultak, tovább is alkalmazandó az a szabály, hogy a gondnokság alá helyezést elrendelo bíróság 
kizárólagosan illetékes a gondnokság alá helyezés megszüntetése iránti perre. 
A § (2) bekezdésének új rendelkezése a gondnokság alá helyezés kötelezo felülvizsgálatának új 
jogintézményével (Ptk. 14/A. § (1), Ptk. 15. § (5)] függ össze. 
Ennek értelmében a bíróság a gondnokság alá helyezést rendelo ítéletében köteles meghatározni a kötelezo 
felülvizsgálati eljárás megindításának idopontját, amely nem lehet késobbi, mint az ítélet jogerore 
emelkedésétol számított öt év. 
Ennek a pernek a felperes kizárólag a gyámhatóság lehet, alperese pedig a gondnokság alá helyezett személy. 
A felülvizsgálati eljárásban a bíróság a korábbi ítélete érdemi döntésének fenntartása, vagy módosítása 
tárgyában határoz. A gyámhatóság által eloterjesztendo kereset ezért - az idoközben bekövetkezett változások 
tükrében - nem csak a gondnokság alá helyezés megszüntetésére, vagy - az (1) bekezdés szerinti - bármely 
módosítására, de annak fenntartására is irányulhat. 
A Ptk. 21. § (3) bekezdése értelmében: a gondnokság alá helyezés megszüntetése iránti perindításnak a 
kötelezo felülvizsgálat idopontja elott is helye van. A törvény egyértelmu szóhasználatából, és abból 
következoen, hogy a gondnokság alá helyezés módosításának szabályait a törvény ezt követoen a Ptk. 21. § (4) 
bekezdésében szabályozza akként, hogy a fenti kivételt itt nem nevesíti, az következik, hogy a kötelezo 
felülvizsgálat idopontja elott nincs helye a gondnokság alá helyezés módosítása iránt perindításnak. 
A 2001. évi XV. törvény miniszteri indokolása szerint viszont: "A kötelezo felülvizsgálat bevezetése 
természetesen nem jelenti azt, hogy a gondnokság megszüntetésére irányuló per megindítására jogosult 
személyek - maga a gondnokolt is - bármikor ne kérhetnék a gondnokság megszüntetését vagy módosítását." 
Tény, hogy nincs semmilyen indoka annak, hogy ha a gondnokolt állapotában a kötelezo felülvizsgálat 
idopontja elott olyan változás következett be, amely a gondnokság alá helyezés módosítását indokolja, a 
törvény korlátozza a perindításra jogosultak e jogát, és egyúttal ezzel sértse a gondnokolt érdekeit is. A 
miniszteri indokolásból kituno jogalkotói szándék és a normaszöveg megbomlott összhangját azonban csak 
törvénymódosítás oldhatja fel - akár akként, hogy a Ptk. 21. § (3) bekezdésével azonos rendelkezést a §-ba 
beiktatott új (5) bekezdésben a törvény a módosítási per esetében is megismétli, akár akként, hogy a jelenlegi 
(3) bekezdés szövegét a módosítási per nevesítésével kiegészíti. 
A § (3) bekezdése értelmében - azonosan a korábban hatályos Pp. 312. § (2) bekezdésében - a gondnokság 
alá helyezés megszüntetése, illetve módosítása iránti eljárása a bíróságnak a gondnokság alá helyezési perre 
irányadó Pp. 304-311. §-ait kell megfeleloen alkalmaznia. 
A Pp. 312. § (2) bekezdésének 2001. november 1. napja elott hatályos rendelkezése a gondnokság alá 
helyezés megszüntetésének a névjegyzékbe bejegyzése körében rendelkezik. A kizárólagos illetékességi szabály 



folytán mind a gondnokság alá helyezés, mind annak megszüntetése ugyanazon bíróságnál vezetett 
névjegyzékbe történik. 
A 2001. évi XV. törvény a gondnokság alá helyezés megszüntetése, vagy módosítása iránti perekben a 
névjegyzékbe bejegyzés körében a Pp. 311. § (4) bekezdésétol eltéro rendelkezést nem tartalmaz, így nem írja 
elo azt sem, hogy ha a megszüntetés vagy módosítás tárgyában nem az elrendelo járt el, a nyilvántartás 
adatainak kiegészítése érdekében a jogeros ítéletet a korábban eljárt bíróságnak meg kelljen küldeni. 
A bíróságoknál vezetett egyes névjegyzékek adatainak országosan összekapcsolt számítógépes 
nyilvántartásának megteremtéséig ezért nincs biztosítva, hogy egy konkrét személy gondnokság alá 
helyezésével, annak jellegével, felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatos jogeros ítéleti rendelkezéseket 
egy bíróságnál be lehessen szerezni. 
BH1999. 324. II. Ha a lakossági folyószámla-szerzodést a folyószámla gondnokság alá helyezett tulajdonosa 
kizárólag a saját nyugdíjával való szabad rendelkezése érdekében a törvényes képviselojének jóváhagyása 
nélkül köti meg, ez a folyószámla-szerzodés érvényességét nem érinti [Ptk. 13. § (2)-(3) bek., 14. § (2) bek. b) 
és c) pont, 215. § (3) bek., 237. § (1) bek., Pp. 309. § (3) bek., 312. § (2) bek.]. 
BH1998. 181. A gyámhatóság által indított, cselekvoképességet érinto gondokság megszüntetésére irányuló 
perben a gondnokolt részvétele [Pp. 64. § (3) bek., 312. § (1)-(2) bek., Ptk. 13. § (2) bek.]. 
BH1992. 107. II. A perbeli cselekvoképesség általában a polgári jogi cselekvoképességhez igazodik azzal az 
eltéréssel, hogy korlátozott perbeli cselekvoképesség nincs [Pp. 49. § (1) bek., 312. § (2) bek., Ptk. 12-18. §, 
85. § (2) bek.]. 
BH1982. 98. A gondnokság alá helyezés megszüntetése iránt indított perre kizárólagosan az a bíróság az 
illetékes, amely a gondnokság alá helyezést elrendelte. Ha azonban a gondnokság alá helyezést a II. Ppn. 
hatálybalépése elott a megyei bíróság rendelte el, annak megszüntetésére kizárólag a megyei bíróság 
székhelyén levo járásbíróság az illetékes (Pp. 312. §, 1958. évi 5. sz. tvr. 12. §). 

XIX. FEJEZET 

Fizetési meghagyásos eljárás 

A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei 

313. § (1) A pénz fizetésére vagy ingó dolog kiadására irányuló követelés fizetési meghagyás útján is 
érvényesítheto. 

(2) Kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesítheto a pénz fizetésére irányuló olyan követelés, amelynek 
összege a kettoszázezer forintot nem haladja meg, feltéve, ha van olyan bíróság, amely a fizetési meghagyás 
kibocsátására illetékes. 

(3) 
A fizetési meghagyásos eljárás nemperes eljárás, amelyre - a Pp. 313-323. §-ok eltéro rendelkezéseit 
meghaladóan - az általános szabályokat kell megfeleloen alkalmazni [105/1952. (XII. 28.) MT rendelet 13. § 
(3)] függetlenül attól, hogy a törvény külön rendelkezései erre utalnak-e vagy sem. 
Ennek megfeleloen a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemre hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkezo bíróságot az általános szabályok szerint kell megállapítani (Pp. 22-23. §, Pp. 29-41. §). 
Az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseibol kitunoen keresetlevél benyújtása helyett fizetési meghagyás iránti 
kérelemmel nem minden, csak a pénzkövetelés vagy az ingó kiadása iránti igény érvényesítheto. 
A pénzkövetelést illetoen egységes a gyakorlat abban, hogy ilyen módon csak lejárt és összegében pontosan 
meghatározott igény érvényesítheto. Ezért nincs lehetoség arra, hogy például a közös tulajdon magához 
váltás útján történo megszüntetése iránti igényt fizetési meghagyás útján érvényesítsen a jogosult még akkor 
sem, ha pontos összegben megjelöli az ot megilleto megváltási árat. Ugyanezen okból csak keresetlevél 
benyújtásával érvényesítheto a gyermektartásdíj megfizetése iránti követelés akkor is, ha a jogosult a 
visszamenoleges igényérvényesítés folytán általa számított lejárt tartásdíj megfizetését is kéri határozott 
összegben. 
Az (1) bekezdés megfogalmazásából kitunoen a fél szabadon dönt arról, hogy igényét peres eljárásban vagy 
fizetési meghagyás útján érvényesíti. Ez alól kivétel a 200 000 Ft-ot (1998. I. 1. elott 100 000 Ft) meg nem 
haladó pénzkövetelés, amelyre a (2) bekezdés kötelezoen a fizetési meghagyás útján történo 
igényérvényesítést írja elo. Ha a fél a törvény kötelezo eloírása ellenére keresetlevelet nyújt be, azt a 
bíróságnak fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemnek kell tekintenie kivéve ha a Pp. 316. § (3) 



bekezdésének második fordulatában szabályozott aggályok miatt a nemperes eljárássá történo átfordítást 
mellozni kell. 
Ha azonban az egyébként 200 000 Ft-ot (1998. I. 1. elott 100 000 Ft) el nem éro követelés az eljárásra 
illetékes bíróság megállapíthatatlansága folytán a Pp. 45. § (1) bekezdése alapján kijelölt bíróság elott 
érvényesítheto, a felet a keresetlevél benyújtása helyett a fizetési meghagyás útján történo igényérvényesítés 
joga és kötelezettsége nem illeti meg és nem is terheli. 
Ingó dolog kiadása iránti igény esetén a fél szabadon dönti el, hogy a követelését keresetlevél vagy fizetési 
meghagyás iráni kérelem benyújtásával érvényesíti-e. Ha azonban a fizetési meghagyásos eljárást választja, a 
Pp. 315. § (1) bekezdése értelmében kötelezo vagylagosan annak az összegnek a megjelölése is, amelyre a 
jogosult a dolog helyett igényt tart (vagylagos kereset). A gyakorlat ezért az ilyen tartalmú vagylagos 
keresetre is alkalmazza a (2) bekezdés kötelezo igényérvényesítési szabályát. Ha tehát a keresetlevélben az 
ingó kiadása iránti igény mellett vagylagosan megjelölt pénzkövetelés értéke a 200 000 Ft-ot nem haladja 
meg, a keresetet a bíróság a Pp. 316. § (3) bekezdése alapján fizetési meghagyás kibocsátása iránti 
kérelemnek tekinti. Elofordul a gyakorlatban, hogy tévesen vagylagos keresetnek minosíti a bíróság a 
kizárólag ingó kiadása iránti keresetet arra figyelemmel, hogy a fél - a törvény kötelezo eloírásának 
megfeleloen - határozott forintösszegben megjelölte a per tárgyának értékét. 
A munkaviszonyból, munkaviszony jellegu jogviszonyból eredo egyes pénzkövetelések is érvényesíthetok 
fizetési meghagyás útján [Pp. 349. § (4)]. 
BH1992. 199. Magánszemély kötelezett ellen benyújtott fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem a Pp. 
XXV. fejezetében foglaltak szerint nem bírálható el [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 313-323. §-ok, 391-393. §-ok]. 
BH1980. 453. Ha a munkáltató a dolgozó lakásépítésére nyújtott kölcsön ki nem egyenlített összegét azért 
követeli vissza, mert a dolgozó a munkaviszonyát megszüntette, a követelését nem fizetési meghagyás utján, 
hanem a munkajogi szabályok szerint kibocsátott fizetési felszólítással érvényesítheti. A járásbíróságnak az e 
tárgyban benyújtott fizetési meghagyás iránti kérelmet el kell utasítania [Pp. 28. §, 130. § (1) bek. b) pont, 
313. § (2) bek., 314. §, 1967. évi II. törvény 63. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 70. § (2) bek., 9/1967. (X. 8.) 
MÜM sz. r. 5. § (3) bek., 26/1971. (VI. 24.) PM-ÉVM-MÜM sz. r. 18. § (5) bek.]. 
BH1979. 239. Munkaügyi (tagsági) vitaként kell elbírálni a dolgozók lakásépítésének támogatására a vállalat 
(szövetkezet) részérol nyújtott kölcsönnel kapcsolatban keletkezett jogvitát [26/1971. (VI. 24.) PM-ÉVM-MüM 
sz. r. 18. § (5) bek., 1967. évi II. törvény 63. § (1) bek., Pp. 313. § (2) bek.]. 

A fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelem 

314. § Fizetési meghagyást nem lehet kibocsátani, ha a kötelezettnek nincs belföldön ismert lakóhelye 
(tartózkodási helye vagy székhelye). 

E törvényi rendelkezés kizárja a fizetési meghagyás kibocsátását abban az esetben, ha a természetes személy 
kötelezettnek belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, a jogi személy (vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkezo gazdasági társaság) kötelezettnek pedig belföldi székhelye nincs - azaz ha a kötelezett ismert 
lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye külföldön van, illetve ha a kötelezett ismeretlen helyen 
tartózkodik. 
Tartalma szerint e szabály - megszüntetve a felet a Pp. 313. § (1) bekezdése szerint megilleto választási jogot 
- az igényérvényesítés módját a keresetlevél benyújtására korlátozza. 
A kizáró ok megléte esetére a bíróságnak a Pp. 316. § (1) bekezdésében külön is hivatkozott általános 
szabályok megfelelo alkalmazásával kell eljárnia. Nem egységes a gyakorlat abban, hogy milyen tartalmú 
végzést hoz a bíróság akkor ha a kizáró ok már magából a benyújtott fizetési meghagyásból kitunik, illetve 
akkor ha e körülmény a kibocsátott meghagyás postai kézbesítése során derül ki. 
A gyakorlatban alkalmazott megoldások a következok: 
- a bíróság végzéssel megtagadja a fizetési meghagyás kibocsátását a Pp. 314. § rendelkezésére alapítva és a 
végzés indokolásában tájékoztatja a jogosultat arról, hogy az igényét keresetlevél benyújtásával 
érvényesítheti valamint a kérelem benyújtásához fuzodo joghatályok fennmaradásának szabályairól [Pp. 315. 
§ (4), Pp. 132. §]; 
- a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet elutasítja (vagy hivatalból elutasítja). Az alkalmazott 
jogszabályra hivatkozás is változatos ebben az esetben [Pp. 315. § (1), Pp. 314. §, Pp. 130. § vagy ezek 
kombinációja]. E végzések is tartalmazzák az igényérvényesítés helyes módjára és az elutasítás folytán 
megszunt - a kérelem beadásához fuzodo - joghatály fennmaradására vonatkozó tájékoztatást; 



- a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet keresetlevélnek tekinti és a Pp. 316. § (3) bekezdésében 
foglaltak megfelelo alkalmazásával a jogosultat az illeték kiegészítésére hívja fel. 
Álláspontunk szerint ez utóbbi megoldás tekintheto helyesnek (BH1994. 155.) A törvény értelmében a fizetési 
meghagyás iránti kérelem benyújtásához ugyanazok a hatályok fuzodnek mint a keresetlevél benyújtásához 
[Pp. 315. § (4)]. Ennek megfeleloen a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem nem csak akkor minosül 
a törvény erejénél fogva keresetlevélnek, ha e fejezet szabályai arról külön rendelkeznek [Pp. 316. § (3), Pp. 
319. § (3), Pp. 322. § (2)] hanem akkor is, ha a fizetési meghagyás kibocsátásának - és nem az igény 
érvényesítésének - van törvényi akadálya - függetlenül attól, hogy e tény mikor derül ki. Ha a kötelezett 
részére a fizetési meghagyás azért nem kézbesítheto, mert a küldeményt a posta "ismeretlen" vagy "ismeretlen 
helyre költözött" jelzéssel visszakézbesítette, a bíróságnak a jogosultat e tényrol tájékoztatnia kell (Pp. 98. §) 
és egyben fel kell hívni a kötelezett újabb címének bejelentésére. Ha a jogosult újabb címet megjelölni nem 
tud, vagy a felhívásban foglalt kötelezettségének az engedélyezett határido alatt nem tesz eleget, nem a 
kérelem hivatalbóli elutasításának [Pp. 130. § (1) j)] van helye, hanem a bíróságnak ez okból a kérelmet 
keresetlevélnek kell tekintenie. 
Ez utóbbi körben van olyan álláspont is (Igazságügyi Minisztérium Módszertani útmutató a bírói munkához 
V. A fizetési meghagyásos eljárás, Budapest 1996. 47. oldal, BH1981. 324.) amely a bejelentési kötelezettség 
elmulasztásához a fizetési meghagyás benyújtásához fuzodo joghatások hatályvesztését fuzi, és ezért a 
beadványt olyannak tekinti, mintha azt a jogosult be sem nyújtotta volna. Ezt a megoldást azért nem 
helyeselhetjük, mert a keresetlevél beadásához fuzodo joghatály megszunése a keresetlevél idézés kibocsátása 
nélküli elutasításának tényéhez kapcsolódó törvényi jogkövetkezmény, ezért annak önálló "alkalmazása" 
fogalmilag kizárt. 
BH1994. 155. Ha a kötelezettnek nincs belföldön ismert lakhelye (székhelye), a fizetési meghagyást 
hirdetmény útján a részére kézbesíteni nem lehet. A keresetlevél hatályával bíró fizetési meghagyást - ha 
bármely okból kibocsátásának nincs helye - keresetlevélnek kell tekinteni, és akként elbírálni. Ebben az 
esetben, ha a fél felhívásra a hirdetményi kézbesítés költségeit elolegezi, nincs akadálya a hirdetményi 
kézbesítés elrendelésének, illetoleg ügygondnok kirendelésének [Pp. 74. §, 95. § (1) bek., 101. §, 102. § (3) 
bek., 314. §, 315. § (4) bek.]. 
BH1992. 199. Magánszemély kötelezett ellen benyújtott fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem a Pp. 
XXV. fejezetében foglaltak szerint nem bírálható el [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 313-323. §-ok, 391-393. §-ok]. 
BH1991. 111. Ingatlan adásvételi szerzodésbol fakadó pénzkövetelésre irányuló fizetési meghagyás 
kibocsátását az ingatlan fekvése szerint illetékes bíróságtól is lehet kérni [Pp 31. §, 35. § (1) bek., 314. §]. 
BH1984. 359. Ha a felperes a szabadságvesztés büntetését tölto alperest, illetoleg kötelezett - választása 
szerint - az alperes lakóhelyének bíróság elott perli, ez a bíróság nem állapíthatja meg illetékességének 
hiányát azon az alapon, hogy az alperes - szabadságvesztés büntetésének töltése folytán lakóhelyétol távol 
van [Pp. 29. § (2) bek., 314. §, PK 203. sz.]. 
BH1981. 324. Ha a fizetési meghagyás kibocsátása után az derül ki, hogy a fizetési meghagyás a kötelezett 
részére lakóhelyének ismeretlen volta miatt nem kézbesítheto, figyelmeztetni kell a jogosultat, hogy a 
kötelezett lakáscímét 30 napon belül jelentse be, mert a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem 
eloterjesztéséhez fuzodo joghatások csak igy tarthatók fenn. A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra is, hogy a 
jogosult követelését kereset levél utján is érvényesítheti és hirdetményi idézést kérhet [Pp. 3. §, 132. (1) és (2) 
bek., 314. §, 316. § (1) bek.]. 
BH1980. 453. Ha a munkáltató a dolgozó lakásépítésére nyújtott kölcsön ki nem egyenlített összegét azért 
követeli vissza, mert a dolgozó a munkaviszonyát megszüntette, a követelését nem fizetési meghagyás utján, 
hanem a munkajogi szabályok szerint kibocsátott fizetési felszólítással érvényesítheti. A járásbíróságnak az e 
tárgyban benyújtott fizetési meghagyás iránti kérelmet el kell utasítania [Pp. 28. §, 130. § (1) bek. b) pont, 
313. § (2) bek., 314. §, 1967. évi II. törvény 63. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 70. § (2) bek., 9/1967. (X. 8.) 
MÜM sz. r. 5. § (3) bek., 26/1971. (VI. 24.) PM-ÉVM-MÜM sz. r. 18. § (5) bek.]. 
BH1977. 43. II. Pénz fizetésére vagy ingó dolog kiadására irányuló követelés nem érvényesítheto fizetési 
meghagyással, ha a követelés munkaviszonyból ered (1967. évi II. törvény 63. §, Pp. 313., 314. §). 

315. § (1) A fizetési meghagyás iránti kérelmet az erre rendszeresített urlapon kell eloterjeszteni. A kérelemre 
egyebekben a 93., 94. és 121. §-ok rendelkezései megfeleloen irányadók. Ingó dolog kiadása iránti követelés 
esetében a kérelemben azt a pénzösszeget is meg kell jelölni, amelyet a jogosult a dolog helyett elfogadni hajlandó. 

(2) A kérelem a kötelezett ellen fennálló több követelés tekintetében, valamint több kötelezett ellen fennálló 
azonos követelés tekintetében együttesen is eloterjesztheto. Több kötelezett ellen fennálló követelés esetében az 
egyes kötelezetteket terhelo összegeket határozottan meg kell jelölni, egyetemleges kötelezettség esetében pedig a 
kérelemben ezt kell feltüntetni. 



(3) A jogosult köteles az urlapnak mind a kérelem eloterjesztésére, mind a meghagyás kibocsátására szolgáló 
részét a 121., illetve a 317. §-nak megfeleloen kiállítani. Ha a jogosult a kérelmet nem az arra rendszeresített urlapon 
terjesztette elo, vagy nem megfeleloen töltötte ki, illetve nem csatolta a szükséges példányszámban, ot a bíróság a 
hiányok pótlására hívja fel. 

(4) A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem eloterjesztésének ugyanaz a hatálya, mint a keresetlevél 
beadásának. 

Az (1) bekezdés értelmében a fizetési meghagyás iránti kérelmet a jogosultnak írásban, az erre a célra 
rendszeresített nyomtatvány felhasználásával kell benyújtania. A kérelmet az ügyvédi képviselet nélkül eljáró 
fél szóban is eloterjesztheti a Pp. 94. § (1) bekezdésében szabályozott bíróság elott. Ilyen esetben a bíróság 
jegyzokönyvet nem készít, hanem az urlapot tölti ki a kérelemnek megfeleloen. 
A kérelemre a törvény alkalmazni rendeli mind a beadványokra (Pp. 93. §), mind a keresetlevélre irányadó 
(Pp. 121. §) általános szabályokat. 
Az Itv. 42. § (1) bekezdésének h) pontja értelmében a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem a 
nemperes eljárásokra irányadó szabályok szerint illetékköteles. Az illeték az eljárás tárgyának értéke alapján 
annak 3 %-a, de legalább 2000 Ft, legfeljebb pedig 100 000 Ft. A tárgyi és személyes mentességre vonatkozó 
szabályok ebben az eljárásban is érvényesülnek (lásd a Pp. 84-88. §-nál). 
Miután a fizetési meghagyás kibocsátásával a bíróság a kötelezettet teljesítésre hívja fel, a követelés 
jogalapjának, összegének, a járulékoknak pontos és félreérthetetlen megjelölését [Pp. 121. § c), e), Pp. 317. § 
c)] a bíróságnak meg kell követelnie és hivatalból ellenoriznie kell, hogy a kérelem mindenben megfelel-e a 
törvényi eloírásoknak. A Pp. 316. § (3) bekezdésének hiánypótlási szabályát - figyelemmel arra, hogy a Pp. 
95. §-ának rendelkezését a Pp. 316. § (1) bekezdésében külön is nevesíti, de azt a 105/1952. (XII. 28.) MT 
rendelet 13. § (3) bekezdése alapján is alkalmazni kell - a bíróság e körbeni kötelezettségét nyomatékosító 
rendelkezésnek tekinthetjük. Ennek ellenére a gyakorlat azt igazolja, hogy a kérelem kötelezo tartalmi 
elemeinek meglétét a bíróságok nem a törvényi szabályok szerint kívánják meg és ezért gyakran lényeges 
hiányosságokkal rendelkezo fizetési meghagyást is kibocsátanak. Így általában nem követelik meg 
- azoknak az adatoknak a közlését, amelyekbol a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható, 
- az érvényesített jog alapjául szolgáló tények és bizonyítékok eloadását valamint a hivatkozott okirat 
(okiratok) csatolását, 
- sok esetben a képviseleti jog igazolását, 
- több jogosult vagy több kötelezett esetén az egyetemlegesség vagy ennek hiányában az osztott követelés 
(jogosultság) szabályai szerint részletezett követelés megjelölését, 
- a követelés járulékainak pontos és egyértelmu megjelölését, 
- a beadvány alakszeruségére irányadó szabályok [Pp. 93. § (3), Pp. 196. §] betartását. 
Ezen a gyakorlaton feltétlenül változtatni kell. 
A (2) bekezdés értelmében megengedett, hogy a jogosult 
- egy kötelezettel szemben több követelést, vagy 
- a több kötelezettel szemben fennálló azonos követelését egy eljárásban érvényesítse. 
Értelemszeruen több jogosult is egy eljárásban érvényesítheti az oket mint egyetemleges vagy együttes 
jogosultakat megilleto igényét. 
Ha az eljárásban több jogosult vagy több kötelezett szerepel, a bíróság megfeleloen alkalmazza a 
pertársaságra vonatkozó Pp. 51-53. §-aiban foglalt szabályokat. 
Bár a törvény csak a kötelezettek esetére írja elo, hogy az egyetemleges kötelezettség tényét, ennek hiányában 
az egyes kötelezettekkel szemben érvényesített követeléseket pontosan meg kell jelölni, értelemszeruen ez 
vonatkozik a több jogosult egyetemlegességének, ennek hiányában pedig az egyes jogosultakat megilleto 
követelések pontos megjelölésére is. 
A törvény a többes követelés azonos fizetési meghagyásban érvényesítését a jogosultnak megengedi, de azt 
nem teszi kötelezové. Ezért a jogosult maga dönt arról, hogy él-e a törvény engedo szabályával vagy a 
követeléseit több fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemmel érvényesíti. Ez utóbbi esetben a bíróság a 
kérelmeket nem egyesítheti, mert a Pp. 149. § (2) bekezdése csak perben alkalmazható. 
BH2003. 257. Ha a jogosult a fizetési meghagyásban követelését váltójogi alapon érvényesíti, más jogalapot 
nem jelöl meg, az ellentmondás eloterjesztésére nyitva álló határido 3 nap akkor is, ha a kötelezett az 
ellentmondásban a jogosult által megjelölt jogcímet vitássá teszi [Pp. 121. § (1) bek., 315. § (1) bek., 319. § 
(1) bek., 322. § (1) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. (Vár.) 17. §]. 
BH1999. 32. Fizetési meghagyás esetén a befizetett eljárási illeték részbeni visszatérítésének akkor van helye, 
ha a kérelem visszavonására a fizetési meghagyásnak a bíróság részérol történo kibocsátását megelozoen 
kerül sor [Pp. 315. § (1) bek., 322. § (2) bek., 1990. évi XCIII. tv. 42. § (1) bek. d) pont, 58. § (1)-(7) bek.]. 



BH1995. 419. a keresetlevél (fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem) benyújtásakor az alperes 
(kötelezett) még természetes személy volt, utóbb azonban mint önálló vállalkozó - jogszabály-módosítás 
folytán - gazdálkodó szervezetté lett, a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó speciális illetékességi szabály a 
bíróság kijelölésénél figyelembe nem veheto [Pp. 29. § (1) bek., 36. § (1) bek. 42. §, 315. § (4) bek., Ptk. 685. 
§ c) pont]. 
BH1994. 679. I. A fizetési meghagyás kibocsátása esetén hivatalból kell a költség tárgyában határozni, 
kivéve, ha a jogosult a költség tárgyában való határozathozatal mellozését kéri [Pp. 75. § (2) bek., 77. §, 78. § 
(1)-(2) bek., 79. § (1) bek., 315. § (3) bek., 316. § (1) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r.]. 
BH1994. 378. A Fizetési meghagyásos eljárásban is irányadóak az illetékességre vonatkozó általános 
szabályok [Pp. 40. §, 315. § (2) és (4) bek.]. 
BH1994. 155. Ha a kötelezettnek nincs belföldön ismert lakhelye (székhelye), a fizetési meghagyást 
hirdetmény útján a részére kézbesíteni nem lehet. A keresetlevél hatályával bíró fizetési meghagyást - ha 
bármely okból kibocsátásának nincs helye - keresetlevélnek kell tekinteni, és akként elbírálni. Ebben az 
esetben, ha a fél felhívásra a hirdetményi kézbesítés költségeit elolegezi, nincs akadálya a hirdetményi 
kézbesítés elrendelésének, illetoleg ügygondnok kirendelésének [Pp. 74. §, 95. § (1) bek., 101. §, 102. § (3) 
bek., 314. §, 315. § (4) bek.]. 
BH1992. 199. Magánszemély kötelezett ellen benyújtott fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem a Pp. 
XXV. fejezetében foglaltak szerint nem bírálható el [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 313-323. §-ok, 391-393. §-ok]. 
BH1991. 194. Több alperes együttes perlése esetén valamelyik pertárs mellozése lényeges eljárási 
szabálysértés [Pp. 51. § a) pont, 52. § (1) bek., 252. § (2) bek., 315. § (2) bek., 319. § (4) bek.]. 
BH1990. 184. I. Több kötelezettel szemben fizetési meghagyás kibocsátása [Pp. 315. § (2) bek.]. 
BH1989. 447. A fizetési meghagyás iránti kérelem tartalmi kellékei [Pp. 315. § (3) bek., 121. §, 317. §]. 
BH1985. 194. Fizetési meghagyás kibocsátása iránt az írásbeli kérelmet az erre rendszeresített urlapon kell 
eloterjeszteni. Az urlapnak mind a kérelem eloterjesztésére, mind pedig a meghagyás kibocsátására szolgáló 
részét a törvény rendelkezéseinek megfeleloen kell kiállítani. Az urlap hiányos kitöltése esetén a bíróságnak a 
jogosultat fel kell hívnia az urlap megfelelo kitöltésére [Pp. 121. §, 317. §, 315. § (3) bek., 316. § (3) bek.]. 
BH1981. 195. I. A fizetési meghagyás kibocsátása és az eljárásnak perré alakulása után nincs lehetoség arra, 
hogy a bíróság az ellentmondás folytán keresetlevélnek tekintendo fizetési meghagyás kibocsátására irányuló 
kérelmet a felperesnek hiánypótlásra visszaadja, és a hiányok pótlására nem vagy csak részben való 
teljesítése esetén a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítsa [Pp. 315. § (1) bek., 316. § (1) bek., 318. 
§, 322. § (2) bek.]. 
BH1980. 451. Nem tartozik a munkaügyi bíróság hatáskörébe a szövetkezet és a tagja között keletkezett vita, 
ha az olyan tagsági viszonyból származik, amely nem a munkavégzéssel kapcsolatos és túlnyomórészt vagyoni 
jellegu. Ebbol következoen a munkaügyi bíróság hatáskörébe csak azok a szövetkezeti tagsági jogviták 
tartoznak, amelyeknek elozetes elbírálását jogszabály a szövetkezet szerveinek (szövetkezeti döntobizottság, 
közgyulés, küldöttgyulés) hatáskörébe utalja [Pp. 22. § (2) bek., 45. § (2) bek., 129. § (1) bek., 315. § (4) bek., 
349. § (2) bek., 1972. évi IV. tv. 23. § (1) bek.]. 
BH1977. 383. A bíróságnak a lakáshasználatba-vételi díj iránti követelés jogalapjával kapcsolatos 
körülményeket a fizetési meghagyás kibocsátása elott vizsgálnia kell [Pp. 315. § (3) bek., 316. § (3) bek., 
2/1971. (II. 8.) Korm. sz. r. 15. §, 2/1971. (II. 8.) ÉVM-PM sz. r. 23. §]. 

A kérelem elintézése 

316. § (1) A fizetési meghagyás iránti kérelem elintézésére a 95. §, a 124. § (3) bekezdése, valamint a 129. §, 130. 
§ és 132. §-ok rendelkezései megfeleloen irányadók; ugyanezeket a rendelkezéseket kell megfeleloen alkalmazni a 
313-315. §-okban meghatározott elofeltételek hiánya esetében is. 

(2) A fizetési meghagyást - a jogosult külön kérelme hiányában - csak a kötelezett részére kell kézbesíteni. A 
bíróság a fizetési meghagyást a jogosultnak is kézbesítteti, ha a fizetési meghagyást a kérelmétol eltéroen bocsátja ki. 

(3) A 313. § (2) bekezdése alá tartozó esetben beadott keresetlevelet fizetési meghagyás kibocsátására irányuló 
kérelemként kell elintézni. Az elnök azonban mind ilyen esetben, mind pedig fizetési meghagyás kibocsátására 
irányuló kérelem esetében a fizetési meghagyás kibocsátása nélkül az ügy tárgyalására tuzhet ki határnapot, ha 
megítélése szerint a követelésnek nincs jogalapja, fennállása kétségesnek mutatkozik, vagy a követelés jogszabály 
megkerülésére irányul. Ilyen esetben a bíróság felhívja a jogosultat, hogy nyolc nap alatt az illetéket a peres eljárás 
illetékére egészítse ki, mert különben az eljárást megszünteti. 



PK 220. szám 

Elvileg nincs akadálya annak, hogy a megrendelo a mezogazdasági 
termékértékesítési szerzodésen alapuló eloleg visszatérítése és kötbérfizetés 
iránti igényét fizetési meghagyás útján érvényesítse. A szerzodéses 
termékértékesítési rendszer jelentoségére és az ebbol eredo igények jellegére 
tekintettel azonban helytálló az a gyakorlat, hogy az elnök a fizetési 
meghagyás kibocsátása nélkül az ügy tárgyalására tuz ki határnapot olyan 
esetben, amikor megítélése szerint a követelésnek nincs jogalapja, fennállása 
kétségesnek mutatkozik vagy a követelés jogszabály megkerülésére irányul 
[Pp. 316. § (3) bek.]. 

E szakasz rendelkezései a fizetési meghagyás kibocsátását megelozo intézkedéseket szabályozzák. 
Az (1) bekezdésben hivatkozott és alkalmazandó általános szabályok körében az alábbiakat emeljük ki. 
Ha a kérelem az irányadó törvényi eloírásoknak nem felel meg, a bíróságnak a hiányok pótlására a felet fel 
kell hívnia. A hiánypótlási kötelezettség elmulasztásához fuzodo jogkövetkezmény ebben az esetben a kérelem 
elutasítására vagy a Pp. 316. § (3) bekezdésének második fordulatára korlátozódik, mert hiányos tartalommal 
a fizetési meghagyás nem bocsátható ki. 
Igen eltéro a gyakorlat abban, hogy szükséges-e a hiánypótlásra felhívás akkor, ha a jogi képviselovel eljáró 
jogosult a kérelemnek a költségre vonatkozó részét nem töltötte ki, s ha igen, milyen jogkövetkezmény társul a 
hiánypótlási kötelezettség elmulasztásához. Az ilyen esetben alkalmazott megoldások összefüggnek az ebben 
az eljárásban is irányadó perköltségre vonatkozó rendelkezések [Pp. 77. §, Pp. 78. § (2), Pp. 79. §] valamint 
a Pp. 315. § (3) bekezdésében és a Pp. 317. § c) pontjában foglaltak együttes értelmezésével azaz azzal, hogy 
ebben az eljárásban a költség tárgyában történo hivatalbóli döntési kötelezettségnek vagy a kérelemhez 
kötöttség speciális szabályának van-e elsobbsége. 
Az egyik álláspont szerint a bíróság ilyen esetben - a hiánypótlási eljárást mellozve - hivatalból állapítja meg 
a költséget (ide értve az illetéket, de a jogi képviselo munkadíját is). 
A másik álláspont szerint a Pp. 315. § (3) bekezdésének és a Pp. 317. § c) pontjának egybevetésébol kitunoen 
(a jogosult a kérelmében a járulékok - és ide tartozóan a költség - összegét is köteles megjelölni) a fizetési 
meghagyásos eljárás a költség tekintetében is kérelemhez kötött, ezért a Pp. 78. § (2) bekezdésének és a Pp. 
79. § (1) bekezdése második fordulatának alkalmazása kizárt. Ilyen esetben ezért a bíróságnak a jogosultat e 
hiány pótlására azzal kell felhívnia, hogy mulasztása esetén a bíróság a fizetési meghagyást a költségek 
megfizetésére kötelezés nélkül bocsátja ki és nincs helye a költségek utólagos felszámításának. 
A harmadik álláspont szerint a költségre vonatkozó rész kitöltetlenül hagyása akként értelmezendo, hogy a 
jogosult a határozathozatal mellozését kérte, ezért nincs szükség hiánypótlási eljárásra, hanem a fizetési 
meghagyást a költség megfizetésére felhívás nélkül kell kibocsátani. 
Az ilyen esetben követendo helyes eljárásra a BH1994. 679. számú eseti döntésben kifejtettek az irányadóak. 
Ennek szellemében a fizetési meghagyásos eljárásban is alkalmazni kell a Pp. 77. §, Pp. 78. § (2) és Pp. 79. § 
(1) bekezdésében foglaltakat, azaz e tárgyban a bíróságnak hivatalból kell határoznia. A határozathozatal 
mellozésére irányuló határozott kérelmet a jogosult terjesztheti elo, ezért e kérelmet a bíróság nem 
vélelmezheti. A jogosult "hallgatásához" a Pp. 79. § (1) bekezdésében szabályozott következmény társul. 
Ha tehát a jogi képviselovel eljáró jogosult a költségre vonatkozó részt üresen hagyta, a hiányok pótlására 
történo felhívás nem mellozheto. A hiánypótlási kötelezettség elmulasztásának esetére a jogosultat a 
bíróságnak arról kell tájékoztatnia, hogy ebben az esetben a költséget az eljárás adatai alapján hivatalból 
állapítja meg [Pp. 79. § (1)]. 
Az áttételre, az annak alapjául szolgáló hatásköri és illetékességi szabályokra az általános rendelkezések az 
irányadóak. Itt is ki kell emelni, hogy a Pp. 129. § (1) bekezdésének harmadik mondata - az áttételt elrendelo 
végzés saját hatáskörben történo megváltoztatásának lehetosége - nem jelent korlátlan jogosultságot (lásd az 
1995. évi LX. törvény 13. §-ához fuzött miniszteri indokolást) és nem ad általános felhatalmazást a végzés 
megváltoztatására. Így nincs lehetoség arra, hogy a bíróság azért változtassa meg az áttételt elrendelo 
végzését saját hatáskörében, hogy megtehesse a korábban elmulasztott intézkedését (pl. a végzés 
meghozatalát követoen észleli a bíróság, hogy a kérelemre a 130. §-ának rendelkezését kellett volna 



alkalmaznia, vagy utóbb minosíti a kérelmet aggályosnak és ezért azt keresetnek kívánja tekinteni), bár erre a 
gyakorlat egyre több példával szolgál. 
Az áttételt elrendelo végzés kézbesítésével összefüggésben merül fel, hogy ha a kötelezett a tájékoztatásként 
megküldött (és még ki nem bocsátott) fizetési meghagyással szemben a végzés kézbesítése után 
ellentmondással él, az eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkezo bíróságnak ki kell-e bocsátania a fizetési 
meghagyást vagy sem. Álláspontunk szerint ilyen esetben a fizetési meghagyás kibocsátása mint felesleges 
eljárás mellozheto és a bíróság a Pp. 316. § (3) bekezdésében foglaltak megfelelo alkalmazásával a kérelmet 
keresetlevélnek tekintve a jogosultat a kiegészíto illeték lerovására hívja fel. 
Eltéro a gyakorlat abban is, hogy mi a követendo eljárás akkor, ha az áttételt elrendelo végzést a 
kötelezettnek azért nem lehetett kézbesíteni, mert a megadott címen ismeretlen vagy onnan ismeretlen helyre 
költözött és a jogosult újabb címet nem tud megjelölni. Az egyik álláspont szerint ebben az esetben a végzést 
hirdetmény útján kell kézbesíteni, amely kézbesítési módot a Pp. 314. § csak a fizetési meghagyás és nem az 
eljárás során hozott egyéb végzések kézbesítése esetén zár ki. A másik álláspont szerint az a tényt, hogy a 
kötelezett ismeretlen helyen tartózkodik azt is jelenti, hogy a bíróság olyan bírósághoz rendelte el az áttételt, 
amely az eljárás lefolytatására maga sem illetékes. Ezért a bíróság ezen okból jogosult az áttételt elrendelo 
végzés saját hatáskörben történo megváltoztatására (az áttétel mellozésére) és egyidejuleg a fizetési 
meghagyás kibocsátása iránti kérelmet a Pp. 130. § (1) b) pontja alapján el kell utasítania. Ez az álláspont 
csak a Pp. 29. § (1) bekezdésében szabályozott illetékességi okra van tekintettel, ezért okfejtése 
értelemszeruen nem alkalmazható például arra az esetre, amikor a bíróság a kérelmet a törvényben 
szabályozott kizárólagos illetékességi okból vagy például a kizárólagos alávetési kikötésre figyelemmel 
rendelte áttenni. A Pp. 29. § (2) bekezdésében foglalt kisegíto szabályokra figyelemmel azonban az eljárásra 
illetékes bíróság akkor is megállapítható, ha a kötelezett az adott címen ismeretlen, vagy onnan ismeretlen 
helyre költözött. Ha az akként figyelembe veendo illetékességi szabály szerint más - akár az áttételt elrendelo - 
bíróság illetékességét kell megállapítani, a Pp. 129. § (1) bekezdésének alkalmazásával a végzés saját 
hatáskörben megváltoztatására kell hogy sor kerüljön, ez azonban a végzés kézbesíthetetlenségével 
kapcsolatos problémát nem oldja fel. Követendo és helyes gyakorlatnak ezért az elsoként ismertetett 
hirdetményi kézbesítés elrendelését tekinthetjük. Az ezzel szemben felhozott az a kifogás, hogy ebben az 
esetben nincs eljárásjogi megoldás arra a helyzetre ha a jogosult nem kéri a hirdetményi kézbesítést, csak 
elméleti és nem gyakorlati probléma. Az eljárás lefolytatásához fuzodo jogosulti érdek és a bíróságnak a 
hirdetményi kézbesítéssel kapcsolatos tájékoztatása alapján kizártnak tekinthetjük, hogy a jogosult ilyen 
kérelmet felhívás ellenére sem terjeszt elo. 
A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elutasítására a Pp. 130. § (1) bekezdésének a)-g) vagy j) 
pontja alapján kerülhet sor. A Pp. 313. § (1) bekezdése értelmében a h) pont alkalmazhatóságát kizártnak 
tekinthetjük. Az e tartalommal hozott végzés rendelkezo részét egyesek a kérelem hivatalbóli elutasításával 
fogalmazzák meg, az illetékekrol szóló törvény utaló szabálya pedig az érdemi vizsgálat nélküli elutasítást 
nevesíti. A Pp. 130. § (1) bekezdésének szabályából kiindulva helyesnek azt a megfogalmazást tekinthetjük, 
hogy a bíróság a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet elutasítja. 
A kérelem elutasítása esetén - úgyszintén ha az eljárás megszüntetésére a Pp. 157. § a) pontja alapján kerül 
sor - a fizetési meghagyásos eljárás is illetékmentes az Itv. 57. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, ezért a 
bíróságnak a már lerótt illeték visszatérítésérol rendelkeznie kell [Itv. 80. § (1) i) , Itv. 81. § (2)]. 
A fizetési meghagyásos eljárás is félbeszakad [Pp. 111. § (1)], ha a kérelem benyújtását követoen, de még a 
fizetési meghagyás jogerore emelkedése elott akár a jogosult, akár a kötelezett meghal. A jogutód belépésére 
vagy bevonására az általános szabályok (Pp. 61-62. §) megfeleloen irányadóak, csakúgy mint a Pp. 112. §-
ának rendelkezései. Ezért a jogutód kötelezett részére a bíróságnak a fizetési meghagyást akkor is 
kézbesítenie kell, ha annak szabályszeru kézbesítése a jogelod részére korábban már megtörtént (Pp. 112. §). 
Ha az eljárás során derül ki, hogy a kötelezett a kérelem benyújtását megelozoen már elhunyt a kérelmet a 
Pp. 130. § (1) bekezdésének e) pontja alapján el kell utasítani. 
Ha akár a jogosult akár a kötelezett a fizetési meghagyás jogerore emelkedését követoen meghal, e tény a 
meghagyás jogerejét nem érinti. A jogutódlás megállapítására az 1994. évi LIII. törvény 39. §-ában 
szabályozottak szerinti eljárásban kerül sor. 
Alkalmazható a fizetési meghagyásos eljárásban is a határozat kijavítására, illetve kiegészítésére vonatkozó 
általános rendelkezés is (Pp. 224-226. §). A kijavítás felol a bíróság végzéssel határoz. A Pp. 224. § (4) 
bekezdése alapján e végzés ellen fellebbezésnek csak akkor van helye, ha a kijavítás a fizetési meghagyásnak 
a Pp. 317. § c) pontja szerinti rendelkezésre vonatkozik. A teljesítésre kötelezo rendelkezés kijavítása nem 
éleszti fel a kötelezett ellentmondásra való jogosultságát, ha a végzést a bíróság a fizetési meghagyás 
jogerore emelkedése után hozta meg. Ha a kijavító végzés ellen a kötelezett az ellentmondásra nyitva álló 



határido alatt fellebbezéssel él, a fizetési meghagyás egyéb rendelkezéseivel szemben azonban ellentmondást 
nem nyújt be, a fellebbezést a Pp. 319. § (1) bekezdése alapján ellentmondásnak kell tekinteni. 
Igen szuk körben, gyakorlatilag csak a Pp. 225. § (6) bekezdése alá eso körben kerülhet sor a fizetési 
meghagyás kiegészítésére, ha a kibocsátáskor a bíróság hivatalból kötelezo rendelkezést mulasztott el: azaz a 
költségrol (ide értve az államot megilleto illetéket is) nem rendelkezett. A BH1994. 679. számú eseti határozat 
értelmében a fizetési meghagyás kiegészítésérol a bíróság végzéssel határoz, ebbol következoen a végzés ellen 
fellebbezésnek van helye. Az eseti határozat azonban az alakszeru határozat formáját illeto megállapításánál 
figyelmen kívül hagyja a fizetési meghagyásos eljárásnak azt a sajátosságát, hogy a teljesítésre felhívó 
meghagyással szemben a kötelezettet megilleto alapveto jogorvoslati forma az ellentmondás. A fizetési 
meghagyás kiegészítése a Pp. 317. § c) pontjában foglalt rendelkezést érinti mégpedig olyan módon, hogy az 
eredeti teljesítésre felhívás körét utóbb kiterjeszti olyan járulékra, amely ellen - ha nincs a mulasztás - a 
kötelezett csak ellentmondással élhetett volna. Ezért helyesnek csak azt, az - Igazságügyi Minisztérium - 
Módszertani útmutató a bírói gyakorlathoz V., A fizetési meghagyásos eljárás (Budapest, 1996.) szerzoi által 
kifejtett - álláspontot tekinthetjük, hogy a fizetési meghagyás kiegészítésérol a bíróságnak kiegészíto fizetési 
meghagyással kell rendelkeznie, amely ellen a kötelezett ellentmondással élhet (lásd: im. 57-61. oldal). 
Ha a jogosult a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmétol eláll, a bíróság az eljárást a Pp. 157. § e) 
pontja alkalmazásával megszünteti. Az Itv. 58. § (5) bekezdése értelmében a jogosultat ebben az esetben az 
(1) bekezdés a) pontja szerinti és az eljárás illetékének 10%-át kitevo mérsékelt illetékre vonatkozó 
kedvezmény akkor illeti meg, ha az elállásra az érdemi határozat meghozatala elott került sor. A gyakorlat 
egységes álláspontot képvisel abban, hogy a fizetési meghagyásos eljárásban a legtipikusabb érdemi 
határozatnak a fizetési meghagyás kibocsátására tett intézkedés tekintheto, ezért ha az elállásra ezt követoen 
kerül sor, a jogosult a mérsékelt illeték kedvezményére nem tarthat igényt. Az Itv. 58. § (2) bekezdésében 
szabályozott illetékmérséklés a nemperes eljárásokban nem alkalmazható. 
A (2) bekezdés rendelkezése a Pp. 321. § (2) és Pp. 322. § (3) bekezdésének általános szabálya alóli kivételt 
nevesíti. E szabályok értelmében a bíróság a jogosultnak a fizetési meghagyást akkor kézbesíti, ha 
ellentmondás hiányában az jogerore emelkedett, ellentmondás esetén pedig a kituzött tárgyalásra idézo 
végzés mellékleteként. Ha azonban a jogosult a kérelem eloterjesztésekor azt külön kéri vagy a bíróság a 
meghagyást eltéroen bocsátja ki, a fizetési meghagyást a jogosultnak is kézbesíteni kell. 
Ha a bíróság a kérelemtol eltéroen bocsátja ki a fizetési meghagyást, az eltéréssel érintett körben a kérelmet 
elutasító végzést hoz, amely ellen külön fellebbezésnek van helye. A végzést a kötelezettnek is kézbesíteni kell. 
Eltéro az álláspont abban, hogy meg kell-e várnia a bíróságnak a végzés jogerore emelkedését a fizetési 
meghagyás kötelezett részére történo kézbesítése elott vagy sem. Álláspontunk szerint igen. A kérelem 
részbeni elutasítása ugyanis a fizetési meghagyásnak a Pp. 317. §-ának c) pontjában szabályozottakat érinti, 
ezért a bíróság mindaddig nincs abban a helyzetben, hogy a fizetési meghagyást - a teljesítésre felhívás 
pontosan meghatározásával - kibocsássa, amíg a kérelmet részben elutasító végzése jogerore nem emelkedett. 
A gyakorlat nem egységes abban az alapveto kérdésben sem, hogy a kérelem részbeni alaptalansága esetén 
mikor élhet-e a bíróság a kérelemtol eltéro tartalmú kibocsátás lehetoségével és mikor kell a Pp. 316. § (3) 
bekezdésének második fordulata alapján a kérelmet keresetlevélnek kell tekinteni - azaz milyen ismérvek 
szerint határolható el e két jogintézmény. Tipikusan e probléma a felszámított kamat mértéke körében merül 
fel akként, hogy a követelés részleges semmisége (az 1996. január 1. napja elott kötött szerzodések esetében 
az ügyleti kamatra vonatkozó Ptk. 232. § (3) bekezdése illetve az ügyleti kamat mellett felszámítható 
törvényben szabályozott késedelmi kamat mértékétol felfelé történo eltérést tiltó Ptk. 301. § (2) bekezdése 
alapján) kimondható-e a kérelmet e körben elutasító végzéssel, illetve az 1996. január 1. napja után kötött 
szerzodések esetében dönthet-e a kérelemtol eltéro tartalmú kibocsátásról a bíróság akkor, ha úgy ítéli meg, 
hogy a túlzott mértéku kamatkikötés mérséklésének van helye. 
Az egyik álláspont szerint a (3) bekezdés második fordulata a bíróság diszkrecionális jogaként fogalmazza 
meg a Pp. 313. § (2) bekezdésének hatálya alá eso keresetlevél esetében a nemperes eljárás mellozését egyéb 
esetben pedig a fizetési meghagyásos eljárás peres eljárássá átfordítását abban az esetben, ha a bíróság a 
követelést jogalapja vagy fennállása tekintetében aggályosnak ítéli vagy az a jogszabály megkerülésére 
irányul: azaz ha a bíróságnak az alkalmazandó anyagi jogi szabályok rendelkezéseire figyelemmel vannak 
kételyei. A törvény szukíto feltételt nem tartalmaz, ezért e rendelkezés magába foglalja azt az esetet is, amikor 
a bíróság megítélése szerint a követelés csak részben minosül kétségesnek vagy tiltottnak. 
A (3) bekezdés rendelkezésének helyes értelmezése szerint ezért ha a követelésre (ide értve annak járulékait 
is) irányadó anyagi jogi szabályok alapján a bíróság a kérelmet részben vagy egészben aggályosnak ítéli, a 
kérelmet keresetlevélnek kell tekintenie és nincs lehetosége arra, hogy nemperes eljárásban hozott végzéssel 
rendelkezzen olyan kérdésrol, amelyrol a bíróság csak peres eljárásban és ítélettel határozhat. 



A fizetési meghagyás kérelemtol eltéro tartalommal történo kibocsátására ezért csak igen szuk körben, 
gyakorlatilag csak a jogosultat megilleto költség és illeték tekintetében kerülhet sor (például ha a jogosult 
több illetéket rótt le költség címén csak az illetéktörvényben meghatározott mértéku illeték költségkénti 
felszámítására tarthat igényt). Ugyancsak a kérelemtol eltéro kibocsátásra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni akkor, ha a jogi képviselovel eljáró fél az ot megilleto költségrol a hiánypótlási felhívás ellenére 
nem nyilatkozott, s ezért a bíróság a költséget a Pp. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg. 
A másik álláspontot a Fovárosi Bíróság Polgári Kollégiumának az 1999. májusi kollégiumi határozata 
képviseli. Eszerint: nincs törvényi akadálya annak, hogy a bíróság olyan esetben, amikor a fizetési meghagyás 
kibocsátása iránti kérelemben a fél a törvény kötelezo rendelkezésével ellentétes mértéku kamatkövetelést 
érvényesít, a bíróság a meghagyást e körben a kérelemtol eltéro tartalommal rendelje kibocsátani. 
Értelemszeruen az eltéro kibocsátás lehetosége a fokövetelésre (toke összegére) nem terjed ki. 
Ha a bíróság a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet a (3) bekezdés alkalmazásával keresetlevélnek 
kívánja tekinteni, a jogosultat a kiegészíto illeték lerovására felhívja. Az illeték lerovásának határideje 
törvényi határido, ezért annak meghosszabbítására a bíróság akkor sem jogosult, ha ezt a fél külön kéri [Pp. 
104. § (1)]. A kötelezettség elmulasztása az eljárás megszüntetését vonja maga után. Ezeket az intézkedéseket 
a bíróság változatlanul a nemperes eljárásban teszi meg. 
Az eljárást megszünteto végzés ellen fellebbezésnek és a jogeros végzés ellen felülvizsgálati kérelemnek is 
helye van . 
Ha a bíróság a (3) bekezdés alapján a keresetlevél fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemként történo 
elbírálását mellozi, a tárgyalásra akkor tuz határnapot, ha egyébként a keresetlevél nem szenved olyan 
hiányban, ami miatt a hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkülözhetetlen. 
BH2003. 506. Választottbírósági eljárásban fizetési meghagyás kibocsátásának nincs helye, az erre irányuló 
kérelmet bíróságnál lehet eloterjeszteni. [Pp. 316. § (1) bek., 1994. évi LXXI. tv. 3. §, 4. §, 8. § (1) bek.]. 
BH2001. 282. Felszámolási eljárás miatt fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elutasítása [Pp. 130. 
§ (1) bek. b) pont, 316. §, 1991. évi IL. tv. 38. § (3) bek.]. 
BH2000. 252. A fizetési meghagyás jogosultjaként feltüntetett gazdasági társaság jogképessége és a kérelmet 
eloterjeszto jogi képviselo képviseleti jogosultsága vizsgálatának elmulasztása perújítás alapja lehet [Gt. 338. 
§ (1) bek., Pp. 316. § (1) bek., 260. § (1) bek. a) pont]. 
BH1994. 679. I. A fizetési meghagyás kibocsátása esetén hivatalból kell a költség tárgyában határozni, 
kivéve, ha a jogosult a költség tárgyában való határozathozatal mellozését kéri [Pp. 75. § (2) bek., 77. §, 78. § 
(1)-(2) bek., 79. § (1) bek., 315. § (3) bek., 316. § (1) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM r.]. 
BH1992. 199. Magánszemély kötelezett ellen benyújtott fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem a Pp. 
XXV. fejezetében foglaltak szerint nem bírálható el [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 313-323. §-ok, 391-393. §-ok]. 
BH1992. 180. Nincs helye fizetési meghagyás kibocsátásának az örökösökkel szemben, ha a követelés 
megfizetésére az örökhagyót jogeros fizetési meghagyás kötelezte [Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 216. §, 229. § 
(1) bek., 316. § (1) bek., 14/1979. (IX. 17.) IM r. 4. § (1) bek., Ptk. 678. § (1) bek., 679. § (1) bek.]. 
BH1990. 184. II. Hagyatéki tartozás megfizetésére irányuló fizetési meghagyás iránti kérelmet 
keresetlevélnek kell tekinteni. Az örököst ugyanis a hagyatéki tartozások összege és a hagyaték mértéke 
tekintetében meg kell hallgatni [Pp. 316. § (3) bek.]. 
BH1989. 363. A felszámolási eljárás közzététele után, az érintett gazdálkodó szervezettel szemben a 
felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos követelést csak a felszámolási eljárás keretében lehet 
érvényesíteni, ezért fizetési meghagyás kibocsátásának nincs helye [1986. évi 11. tvr. 17. § (1) és (4) bek., Pp. 
316. § (1) bek., 130. § (1) bek. b) pont]. 
BH1988. 316. Ugyanazon jogviszonyból származó követelések érvényesíto, egymásnak ellentmondó tartalmú 
fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elbírálása [Pp. 316. § (3) bek.]. 
BH1985. 270. I. Nincs helye a keresetlevél (fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem) áttételének olyan 
bírósághoz vagy más hatósághoz, amely saját hatáskörének vagy illetékességének a hiányát már jogerosen 
megállapította [Pp. 129. § (2) bek., 316. § (1) bek.]. 
BH1985. 194. Fizetési meghagyás kibocsátása iránt az írásbeli kérelmet az erre rendszeresített urlapon kell 
eloterjeszteni. Az urlapnak mind a kérelem eloterjesztésére, mind pedig a meghagyás kibocsátására szolgáló 
részét a törvény rendelkezéseinek megfeleloen kell kiállítani. Az urlap hiányos kitöltése esetén a bíróságnak a 
jogosultat fel kell hívnia az urlap megfelelo kitöltésére [Pp. 121. §, 317. §, 315. § (3) bek., 316. § (3) bek.]. 
BH1983. 198. I. A fizetési meghagyás kézbesítésének ugyanaz a hatálya, mint a keresetlevél kézbesítésének, 
ezért a fizetési meghagyás kibocsátása után az ellentmondással perré alakult jogvitában a Pp. 130. §-ának (1) 
bekezdésében meghatározott okokra hivatkozással a keresetlevél idézés kibocsátása nélkül nem utasítható el 
[Pp. 130. § (1) bek., 316. §, 318. §]. 



BH1981. 324. Ha a fizetési meghagyás kibocsátása után az derül ki, hogy a fizetési meghagyás a kötelezett 
részére lakóhelyének ismeretlen volta miatt nem kézbesítheto, figyelmeztetni kell a jogosultat, hogy a 
kötelezett lakáscímét 30 napon belül jelentse be, mert a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem 
eloterjesztéséhez fuzodo joghatások csak igy tarthatók fenn. A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra is, hogy a 
jogosult követelését kereset levél utján is érvényesítheti és hirdetményi idézést kérhet [Pp. 3. §, 132. (1) és (2) 
bek., 314. §, 316. § (1) bek.]. 
BH1981. 195. I. A fizetési meghagyás kibocsátása és az eljárásnak perré alakulása után nincs lehetoség arra, 
hogy a bíróság az ellentmondás folytán keresetlevélnek tekintendo fizetési meghagyás kibocsátására irányuló 
kérelmet a felperesnek hiánypótlásra visszaadja, és a hiányok pótlására nem vagy csak részben való 
teljesítése esetén a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítsa [Pp. 315. § (1) bek., 316. § (1) bek., 318. 
§, 322. § (2) bek.]. 
BH1979. 323. Munkaügyi vita a munkáltató és a dolgozó között a munkaviszony fennállása alatt folyósított 
lakásvásárlási kölcsön visszafizetésére irányuló jogvita [26/1971. (VI. 24.) PM-ÉVM-MüM sz. r. 18. § (5) 
bek., 1967. évi II. törvény 63. §, 9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 5. § (3) bek., Pp. 316. §]. 
BH1977. 383. A bíróságnak a lakáshasználatba-vételi díj iránti követelés jogalapjával kapcsolatos 
körülményeket a fizetési meghagyás kibocsátása elott vizsgálnia kell [Pp. 315. § (3) bek., 316. § (3) bek., 
2/1971. (II. 8.) Korm. sz. r. 15. §, 2/1971. (II. 8.) ÉVM-PM sz. r. 23. §]. 
BH1977. 202. A fizetési meghagyás iránti kérelem elintézésére a Pp. 130. §-ában foglalt rendelkezések is 
irányadók. Ezért ha a bíróság a fizetési meghagyást kibocsátotta, s azt a kötelezett kello idoben 
ellentmondással támadta meg, a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének i) pontja alkalmazására - a keresetlevél idézés 
kibocsátása nélküli elutasítására - már nincs jogi lehetoség [Pp. 316. § (1) bek., 322. § (2) bek., 323. §]. 
BH1977. 114. Az érvényesített követelés kétségessége esetén a bíróság akkor jár el helyesen, ha a fizetési 
meghagyás kibocsátása helyett az ügy tárgyalására tuz ki határnapot [Pp. 316. § (3) bek.]. 

317. § A bíróság a fizetési meghagyást az ellenfél meghallgatása nélkül, legkésobb a kérelem beérkezésétol 
számított harminc napon belül bocsátja ki. A fizetési meghagyásnak tartalmaznia kell: 

a) az eljáró bíróságot és a bírósági ügyszámot; 
b) a feleknek és képviseloiknek nevét és lakóhelyét; 
c) a követelés jogalapját, valamint a követelésnek és járulékainak összegét, ingó dolog kiadására irányuló 

követelés esetében pedig a dolognak, valamint annak a pénzösszegnek megjelölését, amelyet a jogosult a dolog 
helyett elfogadni hajlandó; 

d) azt a meghagyást, hogy a kötelezett a követelésnek a meghagyás kézbesítésétol számított tizenöt nap - váltón 
alapuló követelés esetében három nap - alatt tegyen eleget és az összegszeruen meghatározott eljárási költségeket is 
fizesse meg; 

e) azt a figyelmeztetést, hogy a kötelezett, ha a követelést alaptalannak tartja - a meghagyás ellen a 319-320. § 
szerint ellentmondással élhet. 

Bár a törvény a fizetési meghagyás kibocsátását - és az eljárással kapcsolatos egyéb intézkedések megtételét - 
az elnök hatáskörébe utalja, a 7/1958. (XII. 20.) IM rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében e cselekmények 
foganatosítására és a határozatok meghozatalára a bírósági titkár is jogosult. 
Az (1) bekezdésnek a kötelezett meghallgatását kizáró rendelkezése csak a fizetési meghagyás kibocsátására 
vonatkozik. Ha az eljárás ezt követo szakában bármely okból a kötelezett meghallgatása szükségessé válik, a 
bíróság a Pp. 113. § megfelelo alkalmazásával jár el. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre, ha az 
eljárás bármely szakában a jogosult meghallgatására van szükség. 
A fizetési meghagyás tartalmi elemeit a törvény tételesen és pontosan határozza meg. A d) pontban 
szabályozott teljesítési határido törvényi határido, ezért attól a bíróság - ezt engedo külön rendelkezés 
hiányában - nem térhet el [Pp. 104. § (1)]. 
A kibocsátott fizetési meghagyást a bíróság a kötelezettel kézbesítés útján közli. A kézbesítésre a Pp. 97. §, 
Pp. 99. § rendelkezései az irányadóak. 
BH1992. 199. Magánszemély kötelezett ellen benyújtott fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem a Pp. 
XXV. fejezetében foglaltak szerint nem bírálható el [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 313-323. §-ok, 391-393. §-ok]. 
BH1989. 447. A fizetési meghagyás iránti kérelem tartalmi kellékei [Pp. 315. § (3) bek., 121. §, 317. §]. 
BH1985. 194. Fizetési meghagyás kibocsátása iránt az írásbeli kérelmet az erre rendszeresített urlapon kell 
eloterjeszteni. Az urlapnak mind a kérelem eloterjesztésére, mind pedig a meghagyás kibocsátására szolgáló 
részét a törvény rendelkezéseinek megfeleloen kell kiállítani. Az urlap hiányos kitöltése esetén a bíróságnak a 
jogosultat fel kell hívnia az urlap megfelelo kitöltésére [Pp. 121. §, 317. §, 315. § (3) bek., 316. § (3) bek.]. 

318. § A fizetési meghagyás kézbesítésének ugyanaz a hatálya, mint a keresetlevél kézbesítésének (128. §). 
Lásd a Pp. 128. §-ához fuzött magyarázatot. 



BH1992. 199. Magánszemély kötelezett ellen benyújtott fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem a Pp. 
XXV. fejezetében foglaltak szerint nem bírálható el [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 313-323. §-ok, 391-393. §-ok]. 
BH1983. 198. I. A fizetési meghagyás kézbesítésének ugyanaz a hatálya, mint a keresetlevél kézbesítésének, 
ezért a fizetési meghagyás kibocsátása után az ellentmondással perré alakult jogvitában a Pp. 130. §-ának (1) 
bekezdésében meghatározott okokra hivatkozással a keresetlevél idézés kibocsátása nélkül nem utasítható el 
[Pp. 130. § (1) bek., 316. §, 318. §]. 
BH1981. 195. I. A fizetési meghagyás kibocsátása és az eljárásnak perré alakulása után nincs lehetoség arra, 
hogy a bíróság az ellentmondás folytán keresetlevélnek tekintendo fizetési meghagyás kibocsátására irányuló 
kérelmet a felperesnek hiánypótlásra visszaadja, és a hiányok pótlására nem vagy csak részben való 
teljesítése esetén a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítsa [Pp. 315. § (1) bek., 316. § (1) bek., 318. 
§, 322. § (2) bek.]. 

Ellentmondás - Tárgyalás 

319. § (1) A fizetési meghagyás ellen a kötelezett annak kézbesítésétol számított tizenöt nap - váltón alapuló 
követelés esetében három nap - alatt a fizetési meghagyást kibocsátó bíróságnál írásban ellentmondással élhet. Ha az 
ellentmondás a fizetési meghagyásnak csak valamely része vagy rendelkezése ellen irányul, a fizetési meghagyásnak 
az ellentmondással nem érintett része (rendelkezése) jogerore emelkedik. 

(2) Nem tekintheto a fizetési meghagyás megtámadásának, ha a kötelezett a követelés összegét teljes egészében 
elismeri, és csak a fizetésre halasztásnak vagy az összeg részletekben való megfizetésének engedélyezését kéri. 
Ebben az esetben a 217. § (3) bekezdését kell megfeleloen alkalmazni. Nem minosül a fizetési meghagyás 
megtámadásának a kijavításra irányuló kérelem sem. 

(3) Ha a kötelezett az ellentmondásban okirati bizonyítékkal valószínuvé teszi, hogy az érvényesített követelést a 
fizetési meghagyás kibocsátását követoen már teljesítette, a bíróság az okirati bizonyíték másolatának csatolásával 
felhívja a jogosultat, hogy tizenöt napon belül nyilatkozzék a követelés fennállásáról. Ha a jogosult a kötelezett 
állítását elismeri, vagy a felhívásra nem nyilatkozik, a bíróság az eljárást megszünteti, egyébként pedig tárgyalást tuz 
ki. Ha a jogosult a kötelezett nyilatkozata alapján a fizetési meghagyásban érvényesített követelését leszállítja, 
tárgyalást csak erre a követelésre kell kituzni. 

(4) Ha több kötelezett ellen kibocsátott fizetési meghagyás esetében a kötelezettek egyike terjeszt elo 
ellentmondást, ennek hatályára az 52-53. § megfeleloen irányadó. 

(5) Az ellentmondást eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél az eljárásban érdekelt. 
Az ellentmondás eloterjesztésére nyitva álló határido számítására, a mulasztásra és a mulasztás igazolására a 
Pp. 103-110. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Az (1) bekezdésnek azt a korábbi rendelkezését - melynek értelmében ellentmondásnak kell tekinteni a 
kötelezett részérol eloterjesztett beadványt, ha abból az tunik ki, hogy a fizetési meghagyást, vagy annak 
bármely teljesítésre felhívó részét nem fogadja el - az 1999. évi CX. törvény 174. § (1) bekezdése hatályon 
kívül helyezte. Ennek nyilvánvalóan az volt a magyarázata, hogy a beadványok tartalom, és nem 
megnevezésük szerinti elbírálásának a Pp. 3. § (2) bekezdésében [megelozoen a Pp. 3. § (1) bekezdésében] 
nevesített alapelve minden peres és nemperes eljárásra kötelezoen irányadó. 
A bíróságnak ezért a határidoben eloterjesztett, az indokolást teljes egészében mellozo de a kötelezett tagadó, 
vitató szándékát kifejezo beadványt (pl. a kötelezett azt közli, hogy "ellentmondok", "visszautasítom", "nem 
fogadom el" vagy például tárgyalás kituzését vagy meghallgatását kéri) ellentmondásnak kell tekinteni. 
Az ellentmondás jogát a kötelezett részlegesen is gyakorolhatja. Ha az ellentmondás csak a fizetési 
meghagyás egy része ellen irányul, a meg nem támadott rendelkezés jogerore emelkedik. Ha a kötelezett által 
eloterjesztett ellentmondás vagy más megnevezésu de ekként elbírálandó beadvány nem egyértelmu abban, 
hogy az teljes vagy részleges megtámadásnak minosül-e, a hiánypótlási eljárás nem mellozheto [Pp. 320. § 
(2)]. 
A (2) bekezdés értelmében a kötelezettnek az ellentmondásra nyitva álló határido alatt benyújtott halasztást 
vagy részletfizetést kéro beadványa, valamint a kijavítás iránti kérelme nem minosül ellentmondásnak még 
akkor sem, ha azt a fél ekként nevesítette. 
Ilyen tartalmú kérelem esetén tehát a fizetési meghagyás az ellentmondás eloterjesztésére nyitva álló határido 
leteltével jogerore emelkedik. 
A törvény értelmében - a kijavítási kérelmet ide nem értve - e rendelkezés csak akkor alkalmazható, ha a 
kötelezett teljes egészében elismerte a követelést. A gyakorlat egységes abban, hogy e szabály alkalmazásához 
nem tekinti elofeltételnek azt, hogy a kötelezett kifejezetten és az elismerés szóhasználatát alkalmazva tegyen 



nyilatkozatot, azt azonban feltétlenül megkívánja, hogy a kötelezett beadványának tartalmából egyértelmuen 
és határozottan kitunjék az elismerés ténye. Kétség esetén a bíróság csak a hiánypótlási eljárás lefolytatása 
[Pp. 320. § (2)] után dönthet arról, hogy a beadványra az (1) vagy (2) bekezdés szabályait alkalmazza-e. 
Az elismerés teljességére vonatkozó törvényi szabályt a gyakorlat nem úgy értelmezi, hogy az e bekezdés 
szerinti eljárásra csak akkor kerülhet sor, ha a kötelezett a fizetési meghagyásban közölt teljesítésre felhívást 
teljes egészében elismerte, hanem akként, hogy az az elismerés feltétlen voltát jelzi. A Pp. 319. § (1) 
bekezdésének utolsó mondatára is figyelemmel ezért ha a kötelezett a követelést csak részben - de feltétel 
nélkül - ismeri el és e körben a teljesítésre halasztást vagy részletfizetés engedélyezését kéri meghaladóan 
pedig ellentmondással él, az eljárás csak ez utóbbi követelés-rész tekintetében alakul perré, meghaladóan a 
bíróság a (2) bekezdés szabályait alkalmazva jár el. 
A kérelem mikénti elbírálására a törvény a Pp. 217. § (3) bekezdését rendeli megfeleloen alkalmazni. Miután 
a (2) bekezdés szabálya csak az ellentmondásra nyitva álló határido alatt benyújtott kérelemre vonatkozik, a 
bíróság a Pp. 217. § (3) bekezdésének elso fordulatában szabályozottak szerint jár el. A törvény utaló 
szabályából az is következik, hogy a teljesítésre halasztás iránti kérelmet a bíróságnak nem a Pp. 217. § (2) 
bekezdése hanem a részletekben történo teljesítés elrendelésének szabályai szerint kell elbírálni. A kérelem 
elbírálása elott a jogosult meghallgatása (Pp. 113. §) nem mellozheto. A Pp. 217. § (3) bekezdéséhez fuzött 
gyakorlati útmutatások e kérelem elintézésére is irányadóak. 
A bíróságnak az (1) bekezdésben foglalt szempontok szerint kell abban a kérdésben állást foglalnia, hogy a 
kötelezett - bármilyen megnevezésu - beadványa ellentmondásnak vagy kijavítási kérelemnek minosül-e. 
A (3) bekezdés rendelkezése tartalma szerint a Pp. 322. § (2) bekezdésében foglalt általános szabály alóli 
kivételnek tekintheto annyiban, hogy az ellentmondás perré fordító hatását megelozo eljárás eredményétol 
teszi a törvény függové. E rendelkezések alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha a kötelezett azért élt 
ellentmondással, mert 
- a fizetési meghagyás kibocsátását követoen teljesített, 
- és a teljesítés tényét okirati bizonyítékkal valószínusíti. 
Ha az ellentmondásban a kötelezett olyan teljesítésre hivatkozik, amely a fizetési meghagyás kibocsátását 
megelozoen történt, e rendelkezések nem alkalmazhatóak. Ha a kötelezett az állított teljesítés tényét okirattal 
nem valószínusíti, a bíróságnak ot hiánypótlásra kell felhívnia [Pp. 320. § (2)]. A hiánypótlási kötelezettség 
elmulasztása esetén a bíróság az ellentmondás folytán perré alakult eljárásra irányadó szabályok szerint jár 
el [Pp. 322. § (2)]. 
A (2) bekezdésnél ismertetett indokokra figyelemmel a gyakorlat egységes abban, hogy e szabályok 
megfeleloen alkalmazhatóak az ellentmondásban állított részteljesítésre is. 
Az együttes feltételek megléte esetén a bíróság a jogosultat nyilatkozattételre hívja fel. A 15 nap törvényi 
határido, ezért annak megrövidítésére vagy hosszabbítására - az eltérést engedo rendelkezés hiányában - a 
bíróság nem jogosult [Pp. 104. § (1)]. A kötelezett állításának elismerése vagy a nyilatkozattétel elmulasztása 
az eljárás megszüntetését vonja maga után. E jogkövetkezményre a jogosultat a felhívásban figyelmeztetni 
kell. A határido elmulasztását a jogosult az általános szabályok szerint (Pp. 106-110. §) igazolási kérelemmel 
orvosolhatja. 
A nyilatkozattételre felhívó végzés ellen nincs [Pp. 233. § (3) b)], az eljárást megszünteto végzés ellen 
azonban fellebbezésnek helye van [Pp. 233. § (1)]. A gyakorlat a jogeros végzés ellen a felülvizsgálati 
kérelmet is megengedettnek tekinti (BH1995. 104.) 
Ha a jogosult a kötelezett állítását csak részben ismeri el és ezért a követelést leszállítja, a fenntartott és 
ellentmondással támadott körben a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul [Pp. 322. § (2)]. 
A (4) bekezdés rendelkezése a pertársakra vonatkozó általános szabályokat (Pp. 52-53. §) rendeli alkalmazni 
arra az esetre, ha az eljárásban részt vevo több kötelezett nem mindegyike élt ellentmondással. 
BH2003. 257. Ha a jogosult a fizetési meghagyásban követelését váltójogi alapon érvényesíti, más jogalapot 
nem jelöl meg, az ellentmondás eloterjesztésére nyitva álló határido 3 nap akkor is, ha a kötelezett az 
ellentmondásban a jogosult által megjelölt jogcímet vitássá teszi [Pp. 121. § (1) bek., 315. § (1) bek., 319. § 
(1) bek., 322. § (1) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. (Vár.) 17. §]. 
BH1993. 452. A csodeljárás tartama alatt a hitelezo követelését fizetési meghagyás útján érvényesítheti 
ugyan, de a moratórium ideje alatt a pénzkövetelés végrehajtása szünetel. Ha az adós a követelést nem 
utasítja el, azt elismeri, a perköltség viselése tárgyában a bíróság a csodeljárástól függetlenül, az általános 
szabályok szerint jár el [Pp. 80. § (1) bek., 319. § (1) bek., 322. § (2) bek., 1991. évi IL. tv. 13. § (1) bek.]. 
BH1992. 199. Magánszemély kötelezett ellen benyújtott fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem a Pp. 
XXV. fejezetében foglaltak szerint nem bírálható el [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 313-323. §-ok, 391-393. §-ok]. 



BH1991. 447. A gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáiban sem tekintheto a fizetési meghagyás 
megtámadásának, ha a kötelezett a követelés összegét teljes egészében elismeri, és csak a fizetésre halasztás 
engedélyezését kéri [Pp. 319. § (2) bek.]. 
BH1991. 194. Több alperes együttes perlése esetén valamelyik pertárs mellozése lényeges eljárási 
szabálysértés [Pp. 51. § a) pont, 52. § (1) bek., 252. § (2) bek., 315. § (2) bek., 319. § (4) bek.]. 
BH1991. 81. A kötelezettnek minden olyan nyilatkozatát, amely szerint a bíróság által kibocsátott fizetési 
meghagyást magára nézve - bármely okból - nem tartja kötelezonek, ellentmondásnak kell tekinteni [Pp. 319. 
§ (1)-(2) bek., 365. § (3) bek., 376. § (2)-(4) bek., 393. § (1) bek.]. 
BH1990. 264. I. Ha az ellentmondásban arra történik hivatkozás, hogy a fizetési meghagyás kötelezettjeként 
megjelölt gazdasági munkaközösség már megszunt, akkor a bíróságnak a cégbíróságnál való tájékozódás 
eredményétol függoen kell intézkednie [Pp. 121. § (1) bek. b) pont, 3. § (1) bek., 319. § (1) bek.]. 
BH1990. 73. Ha a bíróság - nem megfelelo nyomtatvány felhasználása következtében - az ellentmondásra 
nyitva álló határidot illetoen tévesen tájékoztatja a kötelezettet, a megadott határidon belül benyújtott 
ellentmondás nem tekintheto elkésettnek. Ilyen esetben az ellentmondás elkésettség címén való elutasítása 
lényeges eljárási szabálysértésnek minosül [Pp. 319. § (1) bek., 391. § (1) és (4) bek., 392. § (2) bek., 393. § 
(4) bek.]. 
BH1981. 325. A fizetési meghagyásnak ellentmondással nem érintett része jogerore emelkedik, s az ellen 
perújításnak van helye. A perújítási kérelem csak külön eljárásban terjesztheto elo [Pp. 319. § (1) bek., 321. 
§, 260. §]. 
BH1981. 281. Ha a bíróság a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok megsértésével rendeli el a 
fizetési meghagyás kézbesítését, a fizetési meghagyást nem lehet kézbesítettnek tekinteni [Pp. 99. §, 319. §, 
43/1953. (VIII. 20.) MT sz. r. 2. §]. 
BH1979. 295. Ha az ellentmondás a fizetési meghagyásnak csak valamely része ellen irányul, a fizetési 
meghagyás ellentmondással nem érintett része jogerore emelkedik [Pp. 319. § (1) bek.]. 
BH1979. 284. I. A jogerore emelkedett fizetési meghagyás ellen elkésetten benyújtott ellentmondást a 
járásbíróságnak hivatalból el kell utasítania. Ilyen esetben nincs helye az iratok áttételének a munkaügyi 
bírósághoz abból az okból, hogy a jogosult követelése munkaviszonyból származik [Pp. 319. § (1) bek., 321. § 
(1) bek., 322. § (1) bek.]. 
BH1979. 213. A fizetési meghagyás kibocsátása iránti ügyben az ellentmondásra nyitvaálló határido alatt 
eloterjesztett - ellentmondásnak nem tekintheto - részletfizetés engedélyezése iránti kérelem nem minosül 
illetékköteles beadványnak [Pp. 319. § (2) bek. A módosított 11/1966. (VI. 29.) IM sz. r. 118. § (4) bek.]. 
BH1978. 251. A házastársak között az általuk a házastársi vagyonközösség körében kötött jogügyletbol eredo 
jogvitában egységes pertársaság keletkezik, ezért bármelyikük cselekményét mind a fizetési meghagyásos, 
mind pedig a peres eljárásban a Pp. 52-53. §-ai alapján kell elbírálni [Pp. 51. § a) pont, 319. § (4) bek., Csjt. 
30. §]. 

320. § (1) A kötelezettnek a követelésre az ellentmondásban nyilatkoznia kell, és elo kell adnia a védekezésének 
alapjául szolgáló tényeket, valamint ezek bizonyítékait; okirati bizonyítékait eredetiben vagy másolatban csatolnia 
kell. A kötelezett ellentmondását (nyilatkozatát) jegyzokönyvbe is mondhatja (93-94. §). 

(2) Ha az ellentmondás nem felel meg az elozo bekezdés rendelkezéseinek vagy egyébként kiegészítésre szorul, az 
ellentmondás elutasításának ebbol az okból nincs helye, az elnök azonban a 124. § alapján intézkedéseket tehet a 
tárgyalás elokészítésére. 

Az ellentmondást a kötelezettnek írásban kell eloterjesztenie, de azt szóban is jegyzokönyvbe mondhatja. A Pp. 
319. § (1) bekezdése kötelezo eloírása folytán az ellentmondást a fizetési meghagyást kibocsátó bíróságnál 
kell eloterjeszteni. Ezért ha a kötelezett az ellentmondását más bírósághoz nyújtja be, az a fizetési meghagyást 
kibocsátó bíróságnál eloterjesztettnek csak az oda megérkezésekor minosül. Ebben az esetben az ajánlott 
postai feladásának idopontja az ellentmondás határidejének betartottsága szempontjából nem veheto 
figyelembe 
Az ellentmondás szóbeli jegyzokönyvbe mondására a Pp. 320. § (1) bekezdése a Pp. 94. §-t rendeli 
alkalmazni. Szukíto rendelkezés hiányában ezért az ellentmondás eloterjesztettnek azzal a nappal tekintendo, 
amikor a szóbeli kérelem jegyzokönyvbe mondása a Pp. 94. § (1) illetve (4) bekezdésében megjelölt bármelyik 
bíróság elott megtörtént függetlenül attól, hogy a jegyzokönyv mikor érkezett meg az arra illetékes 
bírósághoz. 
Az ellentmondásra a törvény a beadványra vonatkozó általános szabályokat rendeli alkalmazni, amelyek 
közül a példányszámot meghatározó rendelkezést külön is nevesíti [Pp. 93. § (2), Pp. 319. § (5)]. 



Az ellentmondásnak tartalmaznia kell a követelésre tett nyilatkozatot és az azzal szembeni védekezés okainak 
(tényeknek és bizonyítékoknak) eloadását. A kötelezettnek csatolnia kell az okirati bizonyítékait is [Pp. 320. § 
(1)]. 
A (2) bekezdés értelmében a bíróság a bármilyen okból hiányosnak ítélt ellentmondást emiatt nem utasíthatja 
el, azonban a szükségesnek ítélt intézkedéseket megteheti. A hivatkozott Pp. 124. § (1) bekezdése 
alkalmazásával ezért a bíróság az ellentmondást hiánypótlásra visszaadhatja a kötelezettnek, a mulasztáshoz 
azonban az ellentmondás elutasítását nem fuzheti, mert az ezt tiltó törvényi szabály ebben az esetben is 
érvényesül. Az ellentmondás beérkezése után is rendelkezhet a bíróság hatásköre vagy illetékessége 
hiányában az áttételrol és alkalmazhatja a Pp. 157. § a) pontjának rendelkezését is, ha csak ekkor derül ki a 
kérelem elutasítását indokoló körülmény. 
BH1992. 199. Magánszemély kötelezett ellen benyújtott fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem a Pp. 
XXV. fejezetében foglaltak szerint nem bírálható el [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 313-323. §-ok, 391-393. §-ok]. 

321. § (1) Ha a fizetési meghagyást ellentmondással kello idoben nem támadták meg, annak ugyanolyan hatálya 
van, mint a jogeros ítéletnek, s ellene a XIII. fejezet megfelelo alkalmazásával perújításnak van helye. 

PK 221. szám 

A fizetési meghagyás ellen a kötelezett örököse (jogutóda) perújítással élhet 
attól az idoponttól számított hat hónapon belül, amikor a perújítási okról 
tudomást szerzett, feltéve, hogy ekkor a jogelodre nézve a perújítási határido 
még nem telt le. 

(2) Ha a kötelezett a fizetési meghagyást kello idoben ellentmondással nem támadja meg, a bíróság a 
meghagyásnak a kérelem eloterjesztésével egyidejuleg evégbol benyújtott példányát jogerosítési záradékkal látja el, 
és így kézbesítteti a jogosultnak. 

Az ellentmondás hiányában részben vagy egészében jogerore emelkedett fizetési meghagyásnak a jogeros 
ítélettel azonos hatályúvá nyilvánítása a Pp. 229. § (1) bekezdésében szabályozott anyagi jogero beálltát is 
eredményezi. A jogerore emelkedett fizetési meghagyás ellen felülvizsgálatnak nincs helye, az ellen a 
kötelezett kizárólag perújítással (XIII. fejezet) élhet. 
A bíróság a jogerore emelkedés tényét záradékkal (és nem végzéssel) tanúsítja. Ha a bíróság utóbb azt 
állapítja meg, hogy a záradék tartalma téves, azt megváltoztathatja vagy hatályon kívül is helyezheti. Ilyen 
rendelkezést tesz a bíróság például akkor, ha a határidoben eloterjesztett ellentmondás ügykezelési hiba 
folytán csak azt követoen került az iratokkal bemutatásra, hogy a bíróság a meghagyás jogerore emelkedését 
megállapította. Ha ilyen esetben a bíróság a végrehajtást már elrendelte, a végrehajtási lapot vissza kell 
vonnia [1994. évi LIII. törvény 211. § (1)]. 
BH2003. 33. Jogeros fizetési meghagyáson alapuló követelés esetén az adós fizetésképtelensége csak az adós 
ellen lefolytatott végrehajtás eredménytelensége esetén állapítható meg. Az adós megszunt bankszámlája ellen 
kezdeményezett sikertelen beszedési megbízás a végrehajtás eredménytelenségének igazolására nem elegendo 
[1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 1. § (3) bek., 24. § (2) bek., 27. 
§ (2) bek. a) és b) pontja, Pp. 229. § (1) bek., 321. § (1) bek.]. 
BH1999. 521. Felszámolási eljárás nem veheto igénybe egyedi végrehajtás helyett. Ha a bíróság azért 
szünteti meg az eljárást, mert a hitelezo a jogeros ítélet (fizetési meghagyás) alapján a végrehajtást nem 
kísérli meg, ez a bíróság részérol az ügy érdemi elbírálását jelenti, ezért az eljárás már nem tárgyi 
illetékmentes [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 1. § (3) bek., 6. § (2) bek., 
26. § (1) bek., 27. § (2) bek. a)-b) pont és (4) bek., Pp. 229. § (1) bek., 321. § (1) bek., 1990. évi XCIII. tv. 44. 
§, 47. § (3) bek., 62. § (1) bek. i) pont, 64. §, 6/1986. (VI. 26.) IM r. 13. § (2) bek.]. 
BH1999. 230. Az adós fizetésképtelenségét megállapító, a felszámolását elrendelo jogeros végzés ellen 
perújításnak nincs helye [Pp. 260. § (1) bek., 262. §, 321. § (1) bek., 1991 . évi IL. tv. (Cstv.) 6. § (1)-(2) 
bek.]. 
BH1998. 601. I. A szerzodés semmisségére való hivatkozás "idobeli korlátai" [Ptk. 234. § (1) bek., Pp. 261. § 
(1) bek., 321. § (1) bek.]. 



BH1995. 307. Az adós fizetésképtelenségének megállapítása során a bíróság nem vizsgálhatja azt, hogy a 
vele szemben kibocsátott és a jogerosíto záradékkal ellátott fizetési meghagyás jogerosítésének feltételei 
fennálltak-e [1991. évi IL. tv.  3. §, 27. § (1) bek., Pp. 321. § (1) bek.] 
BH1993. 41. A fizetési meghagyás ítélet hatályú határozat, ellene perújításnak van helye [Pp. 321. § (1) 
bek.]. 
BH1992. 327. Perújítás alapja lehet, ha a fél új tényként azt állítja, hogy a jogeros fizetési meghagyásban 
megjelölt tartozásnak nem o a kötelezettje [Pp. 260. § (1) bek., 321. § (1) bek.]. 
BH1992. 199. Magánszemély kötelezett ellen benyújtott fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem a Pp. 
XXV. fejezetében foglaltak szerint nem bírálható el [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 313-323. §-ok, 391-393. §-ok]. 
BH1981. 325. A fizetési meghagyásnak ellentmondással nem érintett része jogerore emelkedik, s az ellen 
perújításnak van helye. A perújítási kérelem csak külön eljárásban terjesztheto elo [Pp. 319. § (1) bek., 321. 
§, 260. §]. 
BH1979. 284. I. A jogerore emelkedett fizetési meghagyás ellen elkésetten benyújtott ellentmondást a 
járásbíróságnak hivatalból el kell utasítania. Ilyen esetben nincs helye az iratok áttételének a munkaügyi 
bírósághoz abból az okból, hogy a jogosult követelése munkaviszonyból származik [Pp. 319. § (1) bek., 321. § 
(1) bek., 322. § (1) bek.]. 

322. § (1) Ha az ellentmondás elkésett, a bíróság azt hivatalból elutasítja. 
(2) A kello idoben eloterjesztett ellentmondás folytán a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul át. A bíróság 

felhívja a jogosultat, hogy az illetéket nyolc napon belül a peres eljárás illetékének összegére egészítse ki. Ennek 
elmulasztása esetében a bíróság a pert megszünteti. Az illeték kiegészítése esetében a bíróság az ügy tárgyalására 
határnapot tuz ki, és arra a jogosultat felperesként, a kötelezettet pedig alperesként megidézi. Ha az alperes a 
követelésre vonatkozó nyilatkozatát az ellentmondással együtt már benyújtotta, annak másodpéldányát az idézéssel 
kézbesíttetni kell a felperesnek. 

(3) A 316. § (2) bekezdésének esetében a bíróság az ellentmondás folytán kituzött tárgyalásra szóló idézéssel 
együtt a jogosultnak az ellentmondással megtámadott meghagyás egy példányát is kézbesítteti. 

Az ellentmondás beérkezése után a bíróság hivatalból vizsgálja, hogy az határidoben került-e eloterjesztésre. 
Nem utasíthatja el hivatalból az ellentmondást a bíróság akkor, ha a kötelezett azt az ellentmondás 
eloterjesztésének határidejére vonatkozó téves tájékoztatás alapján nyújtotta be elkésetten (pl. váltón alapuló 
követelésnél 15 napos határidot jelölt meg a bíróság). 
Ha a kötelezett az ellentmondás benyújtásával egyidejuleg igazolási kérelemmel élt - vagy az ellentmondás 
tartalma szerint igazolási kérelemnek is minosül -, a bíróságnak eloször e kérelem tárgyában kell határoznia. 
Ha az igazolási kérelmet a bíróság alaptalannak ítéli, a végzésben az igazolási kérelem elutasítása mellett az 
ellentmondás hivatalbóli elutasításáról is rendelkeznie kell. 
A végzés ellen fellebbezésnek helye van, a jogeros végzéssel szembeni felülvizsgálati kérelem azonban kizárt. 
A (2) bekezdés értelmében a fizetési meghagyásos eljárást a határidoben benyújtott ellentmondás alakítja 
perré. Nincs olyan eljárásjogi szabály, amely lehetové tenné, hogy a bíróság a perré alakult eljárást utóbb 
fizetési meghagyásos nemperes eljárássá alakítsa vissza: azaz a már eloterjesztett ellentmondás 
visszavonására nincs lehetoség. Az ilyen tartalmú kérelmet vagy az ellentmondásban foglaltaktól eltéro (vagy 
további) elismerést az alperes perbeli ellenkérelmére vonatkozó szabályok szerint kell figyelembe venni. 
A bíróságnak - ha a felperes az illeték elozetes megfizetése alól kedvezményt nem élvez vagy ilyen 
kedvezményt részére a bíróság korábban nem engedélyezett - a perré alakult eljárásban eloször az illeték 
kiegészítésére felhívást kell kiadnia. Az illeték megfizetésére a törvény maga szab határidot, ezért attól a 
bíróság sem hivatalból sem kérelemre nem térhet el. Az illeték kiegészítési kötelezettség elmulasztása a per 
megszüntetését vonja maga után. E végzés ellen fellebbezésnek és a jogeros végzés ellen felülvizsgálati 
kérelemnek is helye van. A határido vétlen elmulasztását a felperes igazolási kérelemmel kimentheti. 
Eltéro a bíróságok gyakorlata abban, hogy ha a kötelezett ellentmondással kizárólag a kamatfizetési 
kötelezettség és (vagy) a költség tekintetében élt, fel kell-e hívni a felperest kiegészíto illeték lerovására és ha 
igen, milyen perérték számításával. Az egyik álláspont szerint bár a kamat és a költség a fokövetelés járuléka, 
ilyen esetben úgy kell tekinteni mintha a felperes önálló keresettel érvényesítette volna a kamat illetve költség 
iránti igényét, ezért a peres eljárás illetékét a kamat és költség együttes összege alapján kell meghatározni. Az 
általunk is helyeselheto másik álláspont szerint a keresetlevél hatályával bíró fizetési meghagyásban 
érvényesített járulékos követelés e jellegén nem változtat az a tény, hogy ellentmondás folytán az eljárás perré 
alakult (BH1991. 204.), ezért a felperest az illeték kiegészítésére nem lehet felhívni. 
BH2003. 483. Súlyos eljárási szabálysértést valósít meg a közigazgatási szerv belso szervezeti egysége, ha 
jogszabályi eloírás ellenére a szerv vezetoje helyett hoz határozatot [89/1998. (V. 8.) Korm. r. 3. §, Pp. 322. § 
(2) bek.]. 



BH2003. 257. Ha a jogosult a fizetési meghagyásban követelését váltójogi alapon érvényesíti, más jogalapot 
nem jelöl meg, az ellentmondás eloterjesztésére nyitva álló határido 3 nap akkor is, ha a kötelezett az 
ellentmondásban a jogosult által megjelölt jogcímet vitássá teszi [Pp. 121. § (1) bek., 315. § (1) bek., 319. § 
(1) bek., 322. § (1) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. (Vár.) 17. §]. 
BH1999. 32. Fizetési meghagyás esetén a befizetett eljárási illeték részbeni visszatérítésének akkor van helye, 
ha a kérelem visszavonására a fizetési meghagyásnak a bíróság részérol történo kibocsátását megelozoen 
kerül sor [Pp. 315. § (1) bek., 322. § (2) bek., 1990. évi XCIII. tv. 42. § (1) bek. d) pont, 58. § (1)-(7) bek.]. 
BH1995. 104. Felülvizsgálati kérelemnek akkor is helye van, ha a bíróság az illeték lerovásának elmulasztása 
miatt szünteti meg a pert [Pp. 270. § (2) bek., 157. §, 322. § (2) bek.] 
BH1995. 46. A per megszüntetése - a fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárásban - a hiánypótlás 
elmulasztására hivatkozással törvénysérto, ha az illeték kiegészítésére vonatkozó felhívást a bíróság a 
felperes jogi képviseloje helyett a felperes részére kézbesítette [Pp. 47. §, 322. § (2) bek.]. 
BH1993. 452. A csodeljárás tartama alatt a hitelezo követelését fizetési meghagyás útján érvényesítheti 
ugyan, de a moratórium ideje alatt a pénzkövetelés végrehajtása szünetel. Ha az adós a követelést nem 
utasítja el, azt elismeri, a perköltség viselése tárgyában a bíróság a csodeljárástól függetlenül, az általános 
szabályok szerint jár el [Pp. 80. § (1) bek., 319. § (1) bek., 322. § (2) bek., 1991. évi IL. tv. 13. § (1) bek.]. 
BH1992. 199. Magánszemély kötelezett ellen benyújtott fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem a Pp. 
XXV. fejezetében foglaltak szerint nem bírálható el [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 313-323. §-ok, 391-393. §-ok]. 
BH1991. 248. A jogosult felhívása a fizetési meghagyásos eljárás illetékének a peres eljárás illetéke 
összegére való kiegészítésére a gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáiban. - Az illeték kiegészítésének 
elmulasztása esetén a per megszüntetésének van helye [Pp. 322. § (2) bek., 1986. évi I. tv.  27. § (2) bek.]. 
BH1981. 195. I. A fizetési meghagyás kibocsátása és az eljárásnak perré alakulása után nincs lehetoség arra, 
hogy a bíróság az ellentmondás folytán keresetlevélnek tekintendo fizetési meghagyás kibocsátására irányuló 
kérelmet a felperesnek hiánypótlásra visszaadja, és a hiányok pótlására nem vagy csak részben való 
teljesítése esetén a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítsa [Pp. 315. § (1) bek., 316. § (1) bek., 318. 
§, 322. § (2) bek.]. 
BH1979. 284. I. A jogerore emelkedett fizetési meghagyás ellen elkésetten benyújtott ellentmondást a 
járásbíróságnak hivatalból el kell utasítania. Ilyen esetben nincs helye az iratok áttételének a munkaügyi 
bírósághoz abból az okból, hogy a jogosult követelése munkaviszonyból származik [Pp. 319. § (1) bek., 321. § 
(1) bek., 322. § (1) bek.]. 
BH1979. 284. II. Ha a kello idoben benyújtott ellentmondás alapján kétségesnek látszik, hogy a jogosult 
követelése polgári jogviszonyból ered, a járásbíróságnak fel kell derítenie mindazokat a tényeket, amelyek a 
hatáskör tisztázásához szükségesek. Ha a követelés munkaviszonyból származik, azt is tisztázni kell, hogy az 
ügyben elozetesen eljárt-e a munkaügyi döntobizottság, mert ha ilyen eljárás még nem volt, a fizetési 
meghagyás kibocsátása iránti kérelmet ehhez a szervhez kell áttenni [Pp. 45. § (2) bek., 129. § (1) bek., 157. § 
a) pont, 158. § (2) bek., 322. § (2) bek.]. 
BH1977. 202. A fizetési meghagyás iránti kérelem elintézésére a Pp. 130. §-ában foglalt rendelkezések is 
irányadók. Ezért ha a bíróság a fizetési meghagyást kibocsátotta, s azt a kötelezett kello idoben 
ellentmondással támadta meg, a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének i) pontja alkalmazására - a keresetlevél idézés 
kibocsátása nélküli elutasítására - már nincs jogi lehetoség [Pp. 316. § (1) bek., 322. § (2) bek., 323. §]. 

323. § Az ellentmondás folytán kituzött tárgyalásra a keresetlevél alapján kituzött elso tárgyalás szabályait, a 
további eljárásra pedig az elso fokú eljárásra vonatkozó általános rendelkezéseket kell megfeleloen alkalmazni. 

Az ellentmondás folytán kituzött elso tárgyalásra a törvény utaló szabálya folytán a Pp. 135-141. §-ainak 
rendelkezéseit kell megfeleloen alkalmazni. Egységes a gyakorlat abban, hogy ha az elso tárgyalást az 
alperes mulasztja el, bírósági meghagyás kibocsátásnak nincs helye. 
BH1992. 199. Magánszemély kötelezett ellen benyújtott fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem a Pp. 
XXV. fejezetében foglaltak szerint nem bírálható el [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 313-323. §-ok, 391-393. §-ok]. 
BH1981. 279. A keresetlevél, illetoleg a fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtása nem tekintheto olyan 
percselekménynek, amelynek következtében a felperes a perre egyaránt illetékes bíróságok közti választásra 
vonatkozó jogát feltétlenül elvesztette [Pp. 31. §, 160. § (1) bek., 323. §.]. 
BH1977. 202. A fizetési meghagyás iránti kérelem elintézésére a Pp. 130. §-ában foglalt rendelkezések is 
irányadók. Ezért ha a bíróság a fizetési meghagyást kibocsátotta, s azt a kötelezett kello idoben 
ellentmondással támadta meg, a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének i) pontja alkalmazására - a keresetlevél idézés 
kibocsátása nélküli elutasítására - már nincs jogi lehetoség [Pp. 316. § (1) bek., 322. § (2) bek., 323. §]. 

XX. FEJEZET 



A közigazgatási perek 

Az általános szabályok alkalmazása 

324. § (1) Az I-XIV. fejezet rendelkezéseit a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perekben e fejezetben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

Magyarországon a közigazgatási bíráskodás évszázados múltra tekint vissza. Az 1896. és 1949. évek között a 
közigazgatási ügyek intézése a Közigazgatási Bíróság hatáskörébe tartozott (1896. évi XXVI. törvény). Az 
1949-1957-ig terjedo idoszak jellemzoje a közigazgatási bíráskodás felszámolása volt. Az államigazgatási 
határozatok bírósági felülvizsgálatát az államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi IV. törvény (Áe.), majd ezt 
bovítve, az 1981. évi I. törvény állította vissza. Ezek a jogszabályok részben, a 63/1981. (XII. 5.) MT rendelet 
pedig már tételesen felsorolta a bíróság által felülvizsgálható államigazgatási határozatokat. E jogi 
szabályozás alkotmányellenessé vált azt követoen, hogy az Alkotmánynak az 1989. évi XXXI. törvénnyel 
módosított 50. § (2) bekezdése kimondta, hogy a bíróság ellenorzi a közigazgatási határozatok 
törvényességét. Ezért az Alkotmánybíróság a 32/1990. (XII. 22.) AB határozatában 1991. március 31-i 
hatállyal megsemmisítette az Áe. 72. § (1) bekezdését, valamint a hivatkozott minisztertanácsi rendeletet, és 
felhívta a Kormányt olyan törvényjavaslat eloterjesztésére, amely a közigazgatási határozatok 
törvényességének bírósági ellenorzését az Alkotmánynak megfeleloen szabályozza. A közigazgatási 
határozatok bírósági felülvizsgálatának kiterjesztésérol szóló 1991. évi XXVI. törvény 1991. július 27-én 
lépett hatályba. Jogi szabályozás hiányában ezért 1991. március 31. és 1991. július 27. közötti idoben a 
közigazgatási határozatokat a bíróság korlátozás nélkül felülvizsgálhatta, s a felülvizsgálat ebben az idoben a 
szabálysértési pénzbírságot kiszabó határozat felülvizsgálatára is kiterjedt (BH1992. 432.). 
Az új jogi szabályozásban [Áe. 72. § (3)] azt a korábbi tételt, hogy az államigazgatási határozatok csak a 
jogszabály által felsorolt, megengedett viszonylag szuk körben támadhatók meg a bíróság elott, felváltotta az 
a tétel, hogy minden közigazgatási határozat a bíróság által felülvizsgálható, kivéve azokat, amelyeket a 
jogszabály kizár. 
Az Áe. 72. §-ának (4) bekezdése szerint nincs helye az államigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának: 
1. ha azt törvény kizárja. 
Alacsonyabb szintu jogszabály tehát ilyen rendelkezést nem tehet. Kivétel ez alól a honvédelemrol szóló 1993. 
évi CX. törvény 208. § a) pontjában foglalt felhatalmazás, amelynek alapján az e törvény hatálya alá tartozó 
esetekben a bírósági felülvizsgálat alá nem tartozó eljárások köre rendelettel is kiterjesztheto. 
Kizáró szabály folytán: 
- a társadalombiztosítási ügyben jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetése, illetoleg megtérítés címén 
megállapított összegnek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 94. §-a, 
és a kötelezo egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Eb. tv.) 72. §-a szerinti 
mérséklésre, elengedésre irányuló kérelem tárgyában hozott közigazgatási határozattal szemben bírósági 
felülvizsgálatnak nincs helye (2/1999. Közigazgatási jogegységi határozat). 
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 83. § (7) bekezdése értelmében a tanuló, illetve a szülo nem 
kérheti a nevelési-oktatási intézménynek a törvény 76. § (2) bekezdés a)-b), valamint 76. § (5) bekezdés a)-b) 
pontjában meghatározott fegyelmi ügyben hozott döntés bírósági felülvizsgálatát. 
- a földrendezo és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (3) bekezdése értelmében a 
földkiadó bizottság megszunését megállapító határozat bírósági felülvizsgálatának helye nincs. 
2. ha a határozat jogeros bírósági határozat végrehajtását szolgálja, 
3. ha a határozat ideiglenes jellegu és a jogszabályban meghatározott határidon belül végleges határozatot 
kell hozni. 
E szabály alkalmazásával kapcsolatban a Legfelsobb Bíróság rámutatott, hogy az 51/1986. (XI. 26.) MT 
rendelet eloírja a gyámhatóság részére, hogy a kiskorú ideiglenes elhelyezését követoen a 11-12. §-ban 
meghatározott intézkedéseket 60 napon belül köteles megtenni. Ezek az intézkedések a szüloi felügyelet 
megszüntetése, illetoleg a kiskorú elhelyezése iránti per megindítása. Ezért a gyermek ideiglenes elhelyezését 
elrendelo gyámhatósági határozat bírósági felülvizsgálata kizárt (KGD 1996/169.). 
4. az árúk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselo jogok külkereskedelmi forgalma engedélyezésének 
körében hozott, 
5. a lofegyver, loszer, robbanóanyag, sugárzóanyag, illetve kábítószer gyártásáról és forgalmazásáról 
rendelkezo, 



6. a hadkötelesek sorozáson, orvosi vizsgálaton, valamint fegyver nélküli katonai és polgári szolgálat 
teljesítése iránti kérelem elbírálása céljából vagy más okból való megjelenését elrendelo, 
7. a polgári szolgálat esetén a foglalkoztató kijelölésérol, a polgári szolgálat megkezdésére való felhívásról, a 
katonai szolgálatban való visszatartásról, továbbá mozgósításkor polgári munkakörben való meghagyásról 
rendelkezo, 
8. a polgári védelmi szolgálat ellátására kötelezo, illetve 
9. az államhatár rendjének védelmével összefüggésben hozott államigazgatási határozat esetében. 
A bírósági úttal kapcsolatos a Legfelsobb Bíróság KK 6. számú állásfoglalása, amely kimondja, hogy a 
közigazgatási szervnek nem közigazgatási ügyben tett intézkedése az erre a jogviszonyra vonatkozó szabályok 
szerint bírálható el bírósági úton. 
A közigazgatási szerv olyan cselekményét (magatartását), amellyel polgári jogi jogviszonyba lép (pl. elad, 
vesz, bérbe ad, megorzésre átvesz), nem lehet hatósági jogkörben tett igazgatási jellegu intézkedésnek 
tekinteni, s ez az intézkedés nem a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok 
szerint viheto bírósági útra, hanem a felek a létrejött jogviszonyra vonatkozó eljárási rend szerint 
fordulhatnak bírósághoz az igény érvényesítése végett. 
Annak eldöntésénél, hogy a közigazgatási szerv konkrét intézkedését közigazgatási jellegunek kell-e tekinteni, 
abból kell kiindulni, hogy a tett intézkedés államigazgatási jogviszonyt hozott-e létre a felek között. Nem lehet 
szó ilyen jogviszonyról, ha a felek a jogviszonyban nem fölé- és alárendeltségben, hanem polgári jogi 
mellérendeltségben állnak egymással. Ugyancsak nem közigazgatási ügyben tett intézkedésrol van szó, ha a 
közigazgatási szerv vele munkaviszonyban, illetoleg szolgálati viszonyban lévo személlyel - ilyen minoségével 
kapcsolatban tesz intézkedést. Ilyenkor sem a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó 
szabályok szerint, hanem az esetleges külön jogszabály rendelkezése szerint kerülhet az ügy bírósági útra. 
Nem hatósági jogkörben, hanem tulajdonosi jogkörben jár el az önkormányzat, amikor határozatával 
elfogadja egy gazdasági társaság alapító okiratát és dönt annak vagyonáról. 
Vannak közigazgatási határozatok, amelyek felülvizsgálatára nem peres eljárásban kerülhet sor, így 
1. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 82. § (2)-
(3) bekezdésében szabályozott esetekben, amikor a verseny-felügyeleti eljárásban a vizsgáló, illetve az eljáró 
versenytanács eljárási, és nem érdemi határozatának felülvizsgálatára kerül sor, 
2. az 1996. évi CXXVI. törvény alapján a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti közcélú felhasználása körében hozott határozat felülvizsgálata során, 
3. a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény alapján az általános és a rövidített eljárásban hozott 
határozatok bírósági felülvizsgálata esetén. 
4. Ide tartoznak az államigazgatás hallgatásával kapcsolatos, az Áe.-t módosító és kiegészíto 1997. évi XIV. 
törvény alapján indítható nem peres eljárások. 
A közigazgatási perben és nem peres eljárásban a törvény az általános eljárási szabályok alkalmazását 
rendeli mindazokban a kérdésekben, amelyeket e fejezet eltéroen nem szabályoz. 

(2) E fejezet alkalmazásában közigazgatási határozat 
a) az államigazgatási szervnek vagy államigazgatási ügy intézésére feljogosított más szervnek hatósági 

államigazgatási ügyben (1957. évi IV. törvény 3. §) hozott határozata, 
BH2003. 439. Az elsofokú határozatot megsemmisíto és új eljárást elrendelo döntés nem minosül az ügy 
érdemében hozott - és így a bíróság által felülvizsgálható - határozatnak (1957. évi IV. tv. 72. §, Pp. 324. §). 
BH2003. 172. Közigazgatási perben a bíróság illetékességét az elso fokon eljárt közigazgatási szerv székhelye 
állapítja meg. Ez a rendelkezés az általános illetékességi szabálytól annyiban tér el, hogy nem a felülvizsgálni 
kért határozatot hozó másodfokú közigazgatási szerv, hanem az elsofokú közigazgatási szerv székhelye 
szerinti bíróság illetékességét állapítja meg. Ha tehát a jogi személy székhelye Budapesten van, muködési 
köre azonban Pest megye területére terjed ki, a Pest megye területére illetékes bíróság jár el [Pp. 30. § (1) 
bek., 324. § (1) bek., 326. § (1) bek.]. 
BH2002. 336. Az önsegélyezo egyesület által az arra rászorulóknak nyújtott pénzbeli juttatás adómentes 
[1991. évi XC. tv. 3. § 36. pont, 7. § (1) bek. 3. pont, 43. pont, 1990. évi XCI. tv. 67. § (1) bek., 72. §, Pp. 164. 
§ (1) bek., 324. § (1) bek.]. 
BH2002. 39. Rendori intézkedés elleni panaszt elbíráló határozat bíróság által felülvizsgálható [Pp. 324. § 
(2) bek. a) pont, 1994. évi XXXIV. tv. 93. §]. 
BH2001. 403. A földkiadási kérelem elbírálásának jogszeruségét nem érinti a felperesnek az érintett 
szövetkezethez címzett - kiválással kapcsolatos - földkiadás iránti kérelme teljesítésének elmulasztása. Ha az 
igényelt földterület a kérelmek teljesítéséhez elegendo, egyezség létrehozását nem kell megkísérelni, sorsolást 



nem kell tartani [1993. évi II. tv. 5. § (1) bek., 6. § (1)-(5) bek., 7. § (1) bek., 13. § (1) bek., Pp. 1., 3. §, 324. § 
(1) bek., 6/1986. (VI. 26.) IM r. 10. § (3) bek.]. 
BH2001. 148. Az Alkotmányban biztosított jogorvoslathoz való jog a közigazgatási szerv törvényességi 
felügyeleti jogkörben hozott - ideiglenes, végrehajtás útján ki nem kényszerítheto - határozatának 
felülvizsgálatára nem terjed ki [1989. évi II. tv. 10. §, 1996. évi LXIV. tv. 26-27. §, 1957. évi IV. tv. 3. §, Pp. 
324. §]. 
BH2000. 276. Felperesi pertársként való perbe lépésre is csak a Pp. 330. §-ának (1) bekezdésében foglalt 
határidon belül kerülhet sor [Pp. 64. § (3) bek., 324. § (1) bek., 330. § (1) és (4) bek.]. 
BH2000. 209. Az önkormányzat képviselo-testületének zárt ülésérol készült jegyzokönyv nyilvánossága [1990. 
évi LXV. tv. 12. § (4) bek. b) pont, 17. § (3) bek., 1992. évi LXIII. tv. 19. § (1) és (3) bek., Pp. 324. § (2) bek. 
b) pont, 327. § (1) bek., 32/1992. (V. 29.) AB hat.]. 
BH2000. 132. A vízgazdálkodási társulat az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezés körében nem 
minosül közigazgatási szervnek. A kereset elbírálása az illetékes helyi bíróság hatáskörébe tartozik [1995. évi 
LVII. tv. 34. § (2) bek., (5) bek., 35. § (1) bek., 43. § (1) bek., Pp. 22. § (1) bek., 23. § (1) bek. f) pont, 324. § 
(2) bek.]. 
BH2000. 98. A kiskorú törvényes képviseloje által kötött adásvételi szerzodés érvényességéhez a 
gyámhatóság jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás megtagadása csak közigazgatási perben támadható [Ptk. 
1. § (1) bek., 5. §, 215. § (1) bek., 295. §, Pp. 324. § (2) bek. a) pont, 330. § (1) és (4) bek., 130. § (1) bek. h) 
pont, 157. § a) pont, 1990. évi LXV tv. 1. §, 1957. évi IV. tv. (Ae.) 3. § (3) bek., 12/1987. (VI. 29.) MM r. 
(Gyer.) 1. §, 61-62. §-ai] 
BH1996. 439. III. Ha a bejegyzés törlését a rangsorbeli hibára hivatkozva kéri az érdekelt, vizsgálni kell, 
hogy a kérelmezo a földhivatal határozatát fellebbezéssel támadta-e, illetoleg kérte-e a jogeros közigazgatási 
határozat bírósági felülvizsgálatát. Nemleges esetben a törlés iránti kérelmet el kell utasítani [1972. évi 31. 
tvr. 15. §, 23. §, 30. § (1) bek. b) és c) pont, 1957. évi IV. tv. 72. § (1) bek., Pp. 324. § (2) bek.]. 
BH1996. 394. Nem hatósági jogkörben, hanem tulajdonosi jogkörben jár el az önkormányzat, amikor 
határozatával elfogadja egy gazdasági társaság alapító okiratát, és dönt annak vagyonáról [1957. évi IV. tv. 
3. § (3) bek., 1990. évi LXV. tv. 11. § (3) bek., 80. §, 99. § (1)-(2) bek., Pp. 324. § (2) bek., 327. § (1) bek.]. 
BH1995. 678. A szabálysértési eljárásban adott szakhatósági nyilatkozat bíróság általi felülvizsgálata kizárt 
[1957. évi IV. tv. 3. § (7) bek., 72. § (1) bek., Pp. 324. § (2) bek.]. 
BH1995. 128. A kérelemhez kötöttség követelménye a közigazgatási perben is érvényesül, nem hagyható tehát 
figyelmen kívül, hogy a fél a közigazgatási határozat megváltoztatását milyen okból, milyen tartalommal kéri 
[Pp. 215. § és 324. § (1) bek.]. 
BH1995. 122. A városi önkormányzat képviselo-testületének a könyvtárigazgató kinevezése ügyében hozott 
döntése nem közigazgatási határozat, bírósági felülvizsgálatát csak a köztársasági megbízott kérheti [1990. 
évi LXV. tv. 10. § b) p., 11. § (3) bek. és 99. § (2) bek. b) p., Pp. 324. § (2) bek. b) pont, 327. § (1) bek.]. 
BH1994. 287. A szabálysértési eljárásban hozott jármuvezetéstol való eltiltás nem vizsgálható felül bírói úton 
[Pp. 324. § (2) bek., 1957. évi IV. tv. 72. § (2) bek.]. 
BH1994. 285. Az önkormányzat képviselo-testületének nemtevésre irányuló akaratelhatározását kifejezésre 
juttató bármely döntése ellen a köztársasági megbízott pert indíthat [Pp. 324. § (2) bek. b) p., 1990. évi LXV. 
tv. 99. § (2) bek. b) p.]. 
BH1993. 465. Az ügyvédi kamara törvényi felhatalmazás alapján közhatalmi jogosítványt gyakorol, amikor a 
tagság keletkezésérol és megszüntetésérol dönt, ezért az a bíróság által felülvizsgálható [Pp. 324. § (2) bek. 
a) pont, 1957. évi IV. tv. (Áe.) 3. § (2) és (3) bek., 72. § (1) bek., 1983. évi 4. tvr. (üt.) 2. § (1) bek., 3. § (1) 
bek., 5. § (1) bek., 1991. évi XXIII. tv. 39. § (7) bek.). 
BH1993. 464. Az önkormányzat képviselo-testületének gazdálkodási jogkörben hozott határozata nem 
tekintheto államigazgatási hatósági határozatnak, ezért annak felülvizsgálatát az érdekelt fél a bíróság elott 
nem kérheti [1990. évi LXV. tv. 11. § (1) és (3) bek., 1957. évi IV. tv. 3. § (3) bek., Pp. 324. § (2) bek. a) pont]. 
BH1992. 432. A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatáról szóló rendelkezések hatálya a 
szabálysértési ügyekre nem terjed ki; a gépjármu forgalmi engedélyét és rendszámtábláját visszavonó 
rendorhatósági határozat azonban nem szabálysértési határozat és bíróság által felülvizsgálható [1957. évi 
IV. tv. 3. § (7) bek., 72. §., Pp. 324. § (2) bek., 20/1990. (VIII. 6.) BM r. 1. § (2) bek., 11. § (1) bek. d) pont]. 
BH1986. 298. A munkaügyi bíróság a társadalombiztosítási határozat megtámadása iránt indított pert az 
érdemi tárgyalás megkezdése után a felperesnek a keresetétol való elállása esetén csak akkor szüntetheti meg, 
ha az elálláshoz az alperes hozzájárult [Pp. 157. § e) pont, 160. § (1) bek., 324. §, 341. §, 356. § (2) bek.]. 
BH1978. 479. A Balaton partvonalának rendezésével összefüggésben támasztott kártalanítási igény nem 
minosül államigazgatási határozat megtámadása iránti indított pernek és tárgyi illetékfeljegyzési jog a feleket 



nem illeti meg [Pp. 324. §, 1957. évi IV. tv. 57. §, 21/1970. (XI. 13.) ÉVM-IM-PM sz. r. 13. §, 16/1976. (XII. 
31.) IM sz. r. 5. §]. 

 

1/1999. Közigazgatási jogegységi határozat 

A felettes rendori szerv vezetojének a panasz elbírálása tárgyában a 
rendorségrol szóló 1994. évi XXXIV. törvény 93. §-ának (3) bekezdése 

alapján, másodfokon hozott határozata a Pp. 324. §-a (2) bekezdésének a) 
pontja szerinti - a bíróság által felülvizsgálható - hatósági államigazgatási 

ügyben hozott határozat. 

b) a helyi önkormányzat törvényben meghatározott határozata, belso szabályzata, illetve egyéb döntése, 
c) más szervnek az a határozata, amelynek felülvizsgálatára vonatkozóan külön törvény e fejezet alkalmazását 

rendeli. 
(3) E fejezet alkalmazásában a (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott szerv (a továbbiakban együtt: 

közigazgatási szerv) az általa hozott határozat meghozatalát megelozo eljárás pedig közigazgatási eljárás. 

KK 6. szám 

A közigazgatási szervnek nem közigazgatási ügyben tett intézkedése az erre 
a jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint bírálható el bírósági úton. 

E fejezet alkalmazásában közigazgatási határozat: 
a) az államigazgatási szervnek vagy államigazgatási ügy intézésére feljogosított más szervnek hatósági 
államigazgatási ügyben hozott határozata. 
Az államigazgatási ügy az államigazgatási szervek három fo tevékenységi körét tartalmazza: 
- az ügyfelet érinto jog és kötelesség megállapítása, 
- nyilvántartási tevékenység ellátása, 
- hatósági ellenorzo tevékenység. 
Az Áe. 3. § (3) bekezdése és a Pp. 324. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében az államigazgatási ügyek 
intézése hatósági jogkörben történik. A hatósági jogkör pedig a hatósági (külso) eljárásban az ügyféllel 
szemben kikényszerítheto döntés hozatalát teszi lehetové. Az ügyfél fogalomnak nem feltétele, hogy az eljárás 
során ténylegesen jogot vagy kötelezettséget stb. állapítsanak meg. A kérelem elutasítása az ügyfél minoségen 
nem változtat. 
Az 1/1999. Közigazgatási jogegységi határozat kimondta, hogy a rendori intézkedések, illetve kényszeríto 
eszközök alkalmazása elleni - a bünteto-, államigazgatási vagy szabálysértési eljárás körén kívül 
érvényesített, vagy egyéb jogszabályi felhatalmazás alapján benyújtott - panasz folytán indult eljárás során a 
rendészeti feladatot ellátó rendori szerv és az intézkedést sérelmezo személy között közigazgatási jogviszony 
jön létre, a panasz elbírálása tárgyában másodfokon a rendori szerv vezetoje által az 1994. évi XXXIV. tv. 93. 
§-ának (3) bekezdése alapján hozott határozat a bíróság által felülvizsgálható, hatósági államigazgatási 
ügyben hozott határozatnak minosül. 
A közigazgatási határozat felülvizsgálatának az Áe.-ben szabályozott feltételei: 
1. jogszabálysértés [Áe. 72. § (1)] 
A jogszabálysértés az anyagi és eljárási jogi szabályok megsértését egyaránt jelentheti. Eljárási szabálysértés 
miatt általában nincs helye a közigazgatási határozat hatályon kívül helyezésének, ha azonban az eljárási 
szabálysértés az ügy érdemére is kihat és ez a bírósági eljárásban sem orvosolható, hatályon kívül 
helyezésnek van helye. Az évtizedes következetes gyakorlatot rögzítette a Legfelsobb Bíróság PK 124. számú 
állásfoglalása, majd az ezt felváltó KK 31. állásfoglalás. 
A bírósági gyakorlatban kialakult szabály az is, hogy a jogszabálysértést mindig az igény keletkezésének, a 
határozat meghozatalának idopontjában hatályban lévo jogszabályok alapján kell elbírálni. A közigazgatási 



határozatok bírósági felülvizsgálata során ugyanis igen gyakori, hogy az elbírálás idopontjában már nem az 
a jogszabály van hatályban, mint amikor a határozatot hozták. 
Bizonyos esetekben a hatályon kívül helyezett jogszabályt rendeli a jogalkotó a folyamatban lévo ügyekben 
alkalmazni, a módosítás rendelkezései mellett korlátozottan. Így például az adózás rendjérol szóló 1990. évi 
XCI. törvényt módosító rendelkezések a 39. § (1) bekezdése értelmében 1997. január 1-jén léptek hatályba. A 
39. § (5) bekezdése pedig akként rendelkezett, hogy a törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a 
hatálybalépésekor jogerosen el nem bírált ügyekben, továbbá a törvény hatálybalépését követoen az azt 
megelozo idoszakra teljesítheto, illetve esedékessé vált kötelezettségekre azzal, hogy ha az 1996. december 
31-ig hatályos rendelkezések az adózóra összességében kevésbé terhes bírság, pótlék feltételeket határoztak 
meg, a kötelezettségre legfeljebb az ott megjelölt legmagasabb mérték alkalmazandó. 
Hasonló rendelkezéseket tartalmaz az illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. törvény. A 97. § (2) bekezdése 
szerint: ha a vagyonszerzési illetékkötelezettség 1991. január 1-je elott keletkezett és az 1990. december 31-én 
hatályos illetékjogszabályok a törvényben meghatározottnál kedvezobb fizetési kötelezettséget állapítottak 
meg, akkor ezeket - a fizetésre kötelezett számára kedvezobb - rendelkezéseket kell alkalmazni az e törvény 
hatálybalépését követoen illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az illetékhivatal tudomására jutott 
vagyonszerzési ügyekben, ideértve az 1991. január 1-je után elbírált ügyeket is. 
Más esetekben a jogszabály a folyamatban lévo ügyekben korlátozás nélkül rendeli az új jogszabályt 
alkalmazni. Néhány példa: 
- A külföldiek beutazásáról és magyarországi tartózkodásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény 1994. május 1. 
napjával lépett hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévo ügyekben is alkalmazni kell. 
- A személyi kárpótlásról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény 1997. 
június 7-én lépett hatályba. A törvény 14. §-ának (1) bekezdése értelmében rendelkezéseit a folyamatban lévo 
ügyekben is alkalmazni kell. 
E törvényi rendelkezések folytán vetodött fel, hogy mit kell érteni folyamatban lévo ügy alatt: csak az 
államigazgatási eljárásban folyamatban lévo ügyet, vagy a bírósági eljárásban folyamatban lévo ügyet is. Ma 
már a bírósági gyakorlat egyértelmu és következetes abban, hogy a közigazgatási ügy mindaddig folyamatban 
van, amíg a bíróság jogeros ítéletet nem hoz. Ilyenkor az adott esettol függoen az államigazgatási határozat a 
meghozatalakor hatályos jogszabályoknak megfelelhetett, tehát nem volt törvénysérto. A bíróság azonban már 
az eljárás során hatályba lépett új jogszabály alapján köteles eljárni, azt a folyamatban lévo ügyben 
alkalmaznia kell. Ennek következménye a határozat hatályon kívül helyezése és a hatóság új eljárásra 
kötelezése. Természetesen az új eljárásban az új jogszabály alapján kell eljárni. Miután a hatályon kívül 
helyezés oka a jogszabályváltozás, amely a felek akaratától függetlenül következett be, a bíróság egyik fél 
terhére sem állapít meg perköltséget. 
Eltéroen alakul a jövedéki ügyekben egyre gyakoribbá váló módosításoknál a jogszabály alkalmazása 
folyamatban lévo ügyekben. 
A jövedéki szabályozásról szóló 1993. évi LVIII. törvényt módosító 1996. évi LXXXIV. törvény 19. § (2) 
bekezdésében meghatározott §-okat a folyamatban lévo ügyekben - ide értve a közigazgatási bírósági eljárás 
alatt lévo ügyeket is - akkor kell alkalmazni, ha az a hatálya alá tartozókra kedvezobb elbírálást eredményez. 
Az e törvényt hatályon kívül helyezo (1998. január 1-jén, egyes rendelkezéseket illetoen 1998. szeptember 1-
jétol, illetve 1999. január 1. napján hatályba lépo), a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának 
különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény 84. § (7) bekezdés a) pontja ugyanilyen tartalommal 
rendelkezik. 
A 20/1996. (VIII. 30.) PM rendelet módosította a jövedéki termékek termelésénél, raktározásánál, mérésénél, 
szállításánál elszámolható veszteségrol és a többletrol szóló 14/1995. (VII. 12.) PM rendeletet, és kimondta 
[20/1996. (VIII. 30.) PM rendelet 2. § (1)], hogy rendelkezéseit - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - 
a folyamatban lévo, jogerosen el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell, amennyiben az kedvezobb elbírálást 
eredményez. 
A már hatályon kívül helyezett 19/1997. (V. 30.) PM rendelet a 14/1995. (VII. 12.) PM rendeletet ismét 
módosította, és 7. §-ában kimondta, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévo ügyekben - ideértve a 
közigazgatási pert is - akkor kell alkalmazni, amennyiben az kedvezobb elbírálást eredményez a rendelet 
hatálya alá tartozókra. 
Az ismertetett jogszabályok két megoldást vetettek fel. 
- A jogalkotó a 20/1996. (VIII. 30.) PM rendelet szerinti módosítást nem akarta kiterjeszteni a bíróság elott 
folyamatban lévo ügyekre. Ha ezt akarta volna tenni, a 19/1997. (V. 30.) PM rendeletben írt formulát 
alkalmazta volna. Jogerosen elbírált ügyön az Áe. 77. § (3) bekezdése szerint "alaki" jogerore emelkedett 
ügyet kell érteni. 



- A 20/1996. (VIII. 30.) PM rendelet szerinti "jogerosen el nem bírált ügy" megfogalmazás alatt a bíróság 
elott folyamatban lévo ügyeket is érteni kell, hisz a bírósági felülvizsgálat kérésével az Áe. 77. § (3) bekezdése 
szerinti jogero nem következett be. A "jogerosen el nem bírált ügy" jelenthet mind alaki, mind anyagi jogerot. 
Jelenthet közigazgatási hatóság által jogerosen el nem bírált, vagy bíróság által jogerosen el nem bírált 
ügyet. Miután az anyagi jogero csak a bírósági eljárásban következik be, a módosítás a bíróság elott 
folyamatban lévo ügyben is alkalmazható. Ezt az értelmezést támasztja alá a 19/1997. (V. 30.) PM rendelet 
szerinti módosítás is. Mindenesetre, ha a jogalkotó folyamatban lévo ügyben rendeli az új jogszabály 
alkalmazását, félreérthetetlenül kifejezésre kell juttatnia azt a szándékát, hogy ez alatt csak a közigazgatási 
eljárásban jogerosen be nem fejezett ügyet, vagy a bíróság elott folyamatban lévo ügyet is érteni kell. 
[A 14/1995. (VII. 14.) PM rendeletet - és az azt módosító rendeleteket - 1998. január 1-jétol hatályon kívül 
helyezo 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet ugyancsak kimondta, hogy a korábbi rendelkezéseket az ekkor 
folyamatban lévo, jogerosen el nem bírált ügyekben a kávé, illetve a jövedéki termékek esetében továbbra is 
alkalmazni kell, feltéve, hogy rendelkezéseik kedvezobb elbírálást eredményeznek.] 
2. érdemi határozat [Áe. 72. § (2), Áe. 77. § (3)] 
A jogirodalomban általánosan elfogadottak szerint érdemi határozat az a konkrét (egyedi) államigazgatási 
aktus, amellyel az arra jogosult államigazgatási szerv az ügy tárgyát képezo vitát eldönti, illetoleg a 
jogviszonyt elbírálja. Az érdemi határozat az eloidézett jogi hatást tekintve lehet jogot keletkezteto, 
megváltoztató, vagy megszünteto határozat, továbbá lehet jogot vagy kötelezettséget megállapító, illetoleg 
jogkövetkezményt alkalmazó aktus. 
A kialakult bírói gyakorlat szerint: ha a másodfokú vagy felügyeleti intézkedés körében eljárva a felettes 
államigazgatási szerv az elso fokú államigazgatási szerv határozatát megsemmisíti és az eljárt hatóságot új 
eljárásra utasítja, nincs olyan érdemi határozat, amely a bíróság által felülvizsgálható. Más a helyzet, ha a 
másodfokon eljáró hatóság érdemben is dönt, és valamely kérelmet elutasít. E részében a bírósági 
felülvizsgálat lehetséges. 
Az, hogy mit tekint érdemi határozatnak, azt maga a jogalkotó a törvényben is meghatározhatja. Az adózás 
rendjérol szóló 1990. évi XCI. törvény 86. § (1) bekezdése szerint érdemi határozatnak minosül - a fizetési 
halasztás és részletfizetés engedélyezése tárgyában hozott határozat kivételével - minden, az 
adókötelezettséget (Art. 9. §) érinto, az adózó, az adó megfizetésére kötelezett személy jogát, kötelezettségét 
megállapító határozat. 
A 3/1998. Közigazgatási jogegységi határozat értelmében bíróság által felülvizsgálható a közigazgatási 
szervnek a hatáskör hiányát megállapító határozata, ha az a közigazgatási jogviszony hiányán alapul. A 
jogegységi határozat az indokolásában kifejtette, hogy az alkotmányos rend egyik alapkérdése a közhatalmat 
gyakorló szervek közötti munkamegosztás, ezen belül a hatáskörök megállapítása. A törvények különös 
figyelmet szentelnek a bírói, közigazgatási és önkormányzati szervek hatáskörének megorzésére (a 
hatáskörelvonás tilalmának kimondására), a hatáskör kérdésében felmerülo viták eldöntésének rendezésére 
(hatásköri összeütközés esetén sajátos fórumrendszer megállapítására), valamint arra is, hogy a jogkeresoket 
a hatáskör tisztázatlansága vagy hiánya miatt hátrány ne érje [pl. az Áe. 7. §, 8. § (1) bekezdés]. A hatásköri 
szabály kijelöli azt a közigazgatási szervet vagy szervtípust, amely a konkrét életviszonyokon alapuló egyedi 
közigazgatási aktusokkal valósítja meg a jogszabály végrehajtását. A bírói, közigazgatási és önkormányzati 
szervek - hatáskörük tárgyában hozott - döntése elleni jogorvoslat szabályozásának is különös jelentosége 
van, elsosorban akkor, ha a szerv - az ügy áttétele nélkül - állapítja meg hatáskörének hiányát. Ez a döntése 
ugyanis adott esetben a jogsegély végleges megtagadását, az igény jogossága feloli döntés elhárítását jelenti. 
A közigazgatási szerv - hatásköre hiányát megállapító - határozata kétféle lehet. Ha a közigazgatási szerv azt 
állapítja meg, hogy az ügy elbírálása más közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, és az ügyet - az Áe. 7. § 
(1) bekezdése szerint - az arra hatáskörrel rendelkezo közigazgatási szervhez teszi át, az áttételt elrendelo 
határozat nem érdemi határozat, így bírósági felülvizsgálata kizárt. Ha azonban a közigazgatási szerv úgy 
dönt, hogy az adott kérdésben nincs közigazgatási jogviszony, és emiatt nem tartozik egyetlen közigazgatási 
szerv hatáskörébe sem, a kérelem elbírálása ebben az esetben - bár hatáskörének hiányát megállapító döntést 
hoz - határozata érdemi. A közigazgatási jogviszony ugyanis olyan kapcsolatot jelent a jogalanyok (így a 
közigazgatási szerv és az ügyfél között), amelyre a hatályos jog alapján jogosultságok és kötelezettségek 
épülnek. A jogviszony tagadása kizárja a jogok és kötelezettségek fennállásának vizsgálatát is. Ha tehát a 
közigazgatási szerv azt állapítja meg, hogy az ügy tárgya nem közigazgatási jogviszony, tehát a jogviszony 
fennállásáról dönt, ez a határozat a kérdést érdemben dönti el, hiszen azért hárítja el a jogok, illetoleg 
kötelezettségek tárgyában az érdemi döntést, mert a jogviszony fennállására nemleges választ adott. Ebben az 
esetben a hatáskör hiányát megállapító határozat a kérelmezo alapveto jogának (pl. tulajdoni igényének) 
elbírálását is kizárja, hiszen a hatáskör elhárítása miatt ügye nem is kerülhet soha olyan szakaszba, amelyben 



érdemi határozatot lehetne hozni, a kérelmezo vélt vagy valós igénye tárgyában soha nem születhet olyan 
érdemi határozat, amelynek bírósági felülvizsgálatára sor kerülhetne. 
3. az államigazgatási eljárásban a fellebbezési jog kimerítetése [Áe. 72. § (2)] 
Az általános szabályok szerint a jogszabálysértéseket elsosorban a fellebbezési eljárásban kell orvosolni. 
Ezért a határozat bírósági felülvizsgálatának csak akkor van helye, ha a fellebbezés jogát kimerítették vagy a 
fellebbezés kizárt. Így pl. személyi kárpótlási ügyekben, versenyügyekben az elso fokú határozat ellen lehet 
bírósághoz fordulni. 
Ha az ügyfél a fellebbezés jogáról lemond [Áe. 62. § (4)], a közigazgatási határozat felülvizsgálatát nem 
kérheti. Közömbös, hogy a felperes lemondását visszavonta (Fovárosi Bíróság 58. Pf. 20.128/1992.) 
Az Áe. 66. §-ának (2) bekezdése szerint a felettes szerv a fellebbezéssel megtámadott határozatot és az azt 
megelozo eljárást megvizsgálja, tekintet nélkül arra, hogy ki, milyen okból fellebbezett. Az államigazgatási 
eljárásban tehát a részjogero szabályai nem érvényesülnek, és a határozatnak a fellebbezéssel nem érintett 
rendelkezései nem emelkednek jogerore. 
Ezért ha a felperes a keresetében a határozatnak olyan rendelkezését sérelmezi, amelyet az elso fokú 
határozat elleni fellebbezésében nem támadott, nem utasítható el a keresetlevél idézés kibocsátása nélkül azon 
a címen, hogy a keresetben írtak vonatkozásában a felperes a fellebbezési jogát nem merítette ki. 
b) A helyi önkormányzat törvényben meghatározott határozata, belso szabályzata, illetve egyéb döntése. 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény két rendelkezése biztosít lehetoséget az 
önkormányzati döntések bírósági felülvizsgálatára. 
1. A képviselo-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott, valamint a polgármester (fopolgármester), 
valamint a képviselo-testület bizottságának, a részönkormányzat testületének önkormányzati jogkörben hozott 
hatósági határozata ellen [Ötv. 11. § (3)]. 
Az önkormányzati hatósági ügy meghatározását az Ötv. nem tartalmazza. Nyilvánvalóan az a hatósági ügy 
önkormányzati, ami nem vitásan hatósági eljárásban, vagy hatósági feladatként az önkormányzatokhoz 
telepített, de nem minosül a hivatal (jegyzo) által elbírálandó államigazgatási ügynek. A különbözo, utóbb 
bekövetkezett jogszabályváltozások folytán megállapítható (az Ötv. indokolásával szemben), hogy 
foszabályként az ún. állampolgárokat érinto, egyedi - szociális jellegu ügyek az önkormányzati hatósági 
ügyek. Ilyen ügyek az ápolási díj, a rendszeres szociális segély, a jövedelempótló támogatás, a nevelési segély 
és más hasonló jellegu ügyek. Abból, hogy ezeknek az ügyeknek a szabályait többnyire önkormányzati 
rendelet állapítja meg, következik, hogy ezek az ügyek megyénként eltéroek is lehetnek. 
Az önkormányzati hatósági hatásköröknek is a képviselo-testület a címzettje. 
Az önkormányzati hatósági ügy intézése kétféle módon történhet. Amikor a képviselo-testület dönt, döntése 
ellen fellebbezésnek nincs helye, s a sérelmet szenvedett fél a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól kérheti. A 
másik eset az, amikor a képviselo-testület ezeket a hatásköreit átruházza. Ebben az esetben a képviselo 
testület bizottsága, a részönkormányzat testülete jár el. Ilyenkor a döntés ellen fellebbezésnek van helye, 
amelyet a képviselo testület bírál el. A képviselo-testületi döntés bírósági felülvizsgálata kérheto. 
Mindkét esetben a pert harminc napon belül az önkormányzat ellen kell megindítani. 
Az önkormányzati hatósági ügy és az államigazgatási hatósági ügy is hatósági ügy, intézésükre az Áe. 
szabályai az irányadók, azonban mégis lényeges a különbség. Az önkormányzati hatósági ügy intézése, a 
mérlegelés és a jogorvoslat az önkormányzat választott szerveinél marad, így ezekben az ügyekben kinevezett 
tisztségviselo - mint a jegyzo - nem járhat el. A jegyzonek ezekben az ügyekben döntési joga nincs, azonban a 
döntések elokészítése és végrehajtása a jegyzo feladata. Ezzel szemben az államigazgatási hatósági ügyek 
intézése során általános hatásköre a jegyzonek van, kivéve a hivatal ügyintézojét és a polgármestert. 
Döntéseiket az Áe. szerint hozzák meg, a jogorvoslat azonban már kikerül az önkormányzat keretei közül, 
mert azt külso szerv, a közigazgatási hivatal bírálja el. 
2. Az önkormányzat képviselo-testülete döntéseinek (határozat, belso szabályzat, egyéb döntés) bírósági 
felülvizsgálatát a közigazgatási hivatal vezetoje az Ötv. 99. § (2) bekezdés b) pontja alapján kezdeményezheti. 
Nem tartoznak e körbe az önkormányzati rendeletek, mert ezek jogszabálynak minosülnek, így felülvizsgálatuk 
az Alkotmánybíróságnál kezdeményezheto. Ha a kezdeményezo a közigazgatási hivatal vezetoje, joga az Ötv. 
99. § (2) bekezdésének a) pontján alapul. 
Az Ötv. 99. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a törvénysérto önkormányzati határozat felülvizsgálatára 
van a bíróságnak hatásköre. 
Ennek a közigazgatási pernek a felperese a közigazgatási hivatal vezetoje, akinek törvényességi észrevételét 
az önkormányzat képviselo-testülete nem osztotta. Minden más személy, így állampolgár és jogi személy a Pp. 
324. § (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt döntések bírósági felülvizsgálatát nem kérheti. 



Az Ötv. 1994. évi módosítása elott gyakran elofordult, hogy a képviselo-testületek önkormányzati határozatot 
hoztak rendelet helyett, vagy rendeletet határozattal módosítottak. Így például: a szervezeti és muködési 
szabályzatot határozattal hozták létre vagy határozattal módosították az ilyen rendeletet. Emiatt fordulhatott 
elo, hogy az ugyanabban a tárgykörben kiadott rendeletet az Alkotmánybíróság vizsgálta, a határozatot pedig 
a bíróság. Jelenleg is minden olyan szabályzat felülvizsgálható, amelyet határozati formában hoztak meg. 
A bírósági felülvizsgálat kiterjedhet az önkormányzat képviselo-testületének kinevezési hatáskörére, 
pályázatok elbírálására, lakások és helyiségek elidegenítésével, a hatáskörelvonással, hatáskör-átruházással 
kapcsolatos határozatokra, az összeférhetetlenséget okozó és más határozatokra. 
Hatáskörelvonást állapított meg a bíróság, amikor a képviselo-testület helyiség kiutalásáról, bérleti díjról 
döntött, mellyel elvonta a jegyzo hatáskörét. Hatáskörelvonás történt akkor is amikor a képviselo-testület a 
jegyzo részére utasítást adott a telekegyesítésre. 
Összeférhetetlenség miatt volt törvénysérto az önkormányzati határozat, amely a polgármester, 
alpolgármester bizottsági tagságát tette lehetové (Legfelsobb Bíróság Kfv. III. 25 096/1994.). Az ítélet 
indokolása szerint különösen az Ötv. 25-27. §-ai tartalmaznak olyan rendelkezéseket, amelyek 
összeférhetetlenné teszik a polgármesteri és alpolgármesteri tisztséget a bizottsági tagsággal. A polgármester 
(alpolgármester) bizottsági tagsága sérti az Ötv. 2. §-ában megfogalmazott azt az alapelvet, amely szerint a 
helyi önkormányzat és helyi közügyekben demokratikus módon valósítja meg a helyi közakaratot. A 
demokratikus muködéssel ellentétben áll a hatáskörök egyensúlyának megbontása, a feladatkörök 
összpontosulása. A polgármester (alpolgármester) nem tekintheto olyan települési képviselonek, aki a többi 
települési képviselovel azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. (A döntés az Ötv. 1994. évi 
módosítása elott keletkezett.). 
A Fovárosi Bíróság 58. Kf. 33 338/1994. számú ítéletében kifejtette, hogy a képviselo testület a polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére, alpolgármestert választhat. Az alpolgármesterre megfeleloen 
irányadók a polgármesterre vonatkozó szabályok. Az alpolgármester egyik funkciója a polgármester 
helyettesítése, amelynek során - a polgármester által meghatározott mértékben és módon - az alpolgármester 
a polgármester nevében és helyette jár el, gyakorolja a polgármester feladat- és hatásköreit. A másik 
funkciója a polgármester segítése. Ezekhez az alpolgármesternek hatáskört nem ad az Ötv., tehát az 
alpolgármesternek önálló hatásköre nem lehet. Az Ötv. azt sem teszi lehetové, hogy az alpolgármester 
átruházott hatáskörben, illetoleg munkáltatói jogkörben saját nevében önállóan járjon el. Az alpolgármester 
közremuködésének terjedelmét, az azzal kapcsolatos konkrét feladatokat a polgármester határozza meg. Ez 
addig is terjedhet, hogy az alpolgármester a döntésig mindent elvégez, de a döntés joga a polgármesteré. 
Törvénysérto ezért az a határozat, amelyben a polgármester hatásköreit az alpolgármesterre ruházza át. 
A bíróságok közigazgatási kollégiumvezetoinek 1995. évi állásfoglalása szerint a közigazgatási hivatal 
keresetindítási jogosultsággal rendelkezik az önkormányzat tulajdonosi jogkörében hozott döntése ellen. A 
közigazgatási hivatal vezetoje törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva kezdeményezi a tulajdonosi 
jogkörben hozott határozat felülvizsgálatát. A kereseti kérelem nem a felperes egyéni jogainak az alperessel 
szemben való megóvását, hanem az állami törvényességi felügyeleti jog érvényre juttatását a közérdek, a 
törvényesség védelmét szolgálja. 
A közigazgatási hivatal vezetojének törvényességi ellenorzési jogköre nem terjed ki azokra a helyi 
önkormányzati határozatokra, amelyek alapján munkaügyi, illetoleg közszolgálati jogviszonyból származó 
vitának van helye. Nem munkaügyi vita, ha az önkormányzat képviselo-testülete kinevezési hatáskörét 
kifogásolja a közigazgatási hivatal vezetoje. Ekkor a jogszabálysértés az önkormányzat szervezetével, 
muködésével kapcsolatos. A hivatal vezetoje viszont nem kérhet bírósági felülvizsgálatot a képviselo-testület 
munkaügyi fegyelmi eljárást elrendelo határozatával szemben [Ötv. 98. § (5)]. Viszont a hivatal vezetojének 
törvényességi ellenorzési jogköre és a perindítás lehetosége fennáll a munkaügyi vita esetén is, ha a 
jogszabálysértés a munkavállaló javára történik. 
A bíróság által felülvizsgálható képviselo-testületi "egyéb döntés" nem gyakorlati, és nehezen értelmezheto. 
Ide tartozhat minden olyan formátlan rendelkezés, amely érdemi döntést tartalmaz, továbbá pl. a díszpolgári 
cím adományozása, ha az nem rendeleti vagy határozati formában történt. Kiemelendo, hogy az 
önkormányzat képviselo-testületének nem érdemi, hanem akár eljárási határozata ellen is tehet törvényességi 
észrevételt a közigazgatási hivatal vezetoje, sot pert is indíthat. Az Ötv. alkalmazásában nem érvényesül az 
Áe. 72. § (1) bekezdésében írt szabály a közigazgatási hivatalvezeto perindításánál. 
c) Más szervnek az a határozata, amelynek felülvizsgálatára külön törvény e fejezet alkalmazását írja elo. 
A teljesség igénye nélkül néhány példa: 
- A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 84. §-a az 
ügy érdemében hozott határozat felülvizsgálatára - ide értve annak kiegészítését és a rendelkezo részt érinto 



kijavítását is [1996. évi LVII. törvény 83. § (1)] - a Pp. XX. fejezetének alkalmazását rendeli azokkal az 
eltérésekkel, amelyeket a 83. § sorol fel. 
Új jogintézmény a Gazdasági Versenyhivatal által indítható per. 
Az 1996. évi LVII. törvény 85. §-a értelmében: ha a Gazdasági Versenyhivatal muködése során észleli, hogy 
valamely közigazgatási határozat a verseny szabadságát sérti, a közigazgatási szervet a határozat 
módosítására vagy visszavonására felszólítja. Ha a felszólításnak a közigazgatási szerv harminc napon belül 
nem tesz eleget, a Gazdasági Versenyhivatal keresettel a közigazgatási szerv által hozott, a verseny 
szabadságát sérto határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti, kivéve, ha a törvény a közigazgatási határozat 
felülvizsgálatát kizárja. A határozat jogerore emelkedésétol számított hat hónap elteltével ilyen kérelemnek 
nincs helye, illetve a határido elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjesztheto elo. 
A törvény miniszteri indokolása szerint: ez a per nem közigazgatási per, a bíróság a Pp. általános szabályai 
szerint jár el, a Pp. XX. fejezetének egyes szabályait azonban megfeleloen alkalmazhatja (pl. az alperes 
személyének meghatározása). Véleményünk szerint az indokolásában írtak aggályosak. A Pp. XX. fejezetében 
foglaltak alkalmazásából nem következik, hogy a per polgári per. Valójában arról van szó, hogy a Gazdasági 
Versenyhivatal mintegy "törvényességi felügyeleti jogkörben" eljárva kéri a közigazgatási határozat részben 
vagy egészben történo hatályon kívül helyezését, illetve megváltoztatását. Ez pedig közigazgatási határozat 
felülvizsgálata iránt indított per. További hiányosság, hogy az 1996. évi LVII. törvény 85. § (2) bekezdése az 
Áe. 72. § (4) bekezdésében foglaltak közül csupán csak az a) pontban foglalt szabályra utal, így közvetve 
lehetové teszi az Áe. 72. § (4) bekezdésének d), e) és i) pontjaiban a bírósági felülvizsgálatból kizárt 
határozatok felülvizsgálatát is. A perre egyébként a megyei bíróság székhelyén muködo helyi bíróság az 
illetékes, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. 
- Az Országos Rádió és Televízió Testület határozata az 1996. évi I. törvény szerint. 
Az ORTT a törvényben meghatározott esetekben hatóságként jár el, határozata ellen közigazgatási úton 
fellebbezésnek nincs helye, hanem annak felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a Pp. XX. fejezetében foglalt 
eljárásban. Ez közigazgatási per és közigazgatási bíróság jár el a törvény 51. §-a és 136. §-a alapján indított 
perekben is. 
- Az 1976. évi 24. törvényereju rendelet 19. §-a alapján a kisajátítási határozat felülvizsgálata iránt indított 
perek. 
- Az 1991. évi XXV. törvény alapján a vagyoni kárpótlás, az 1992. évi XXXII. törvény és az ezt módosító 1997. 
évi XXIX. törvény alapján a személyi kárpótlással kapcsolatos határozatok felülvizsgálata iránti perek. 
- Ingatlannak egyházi tulajdonba adásáról szóló és az 1991. évi XXXII. törvény alapján indult perek. 
- A gazdasági kamarák közigazgatási ügyben hozott határozatának felülvizsgálata iránt indított perek (1994. 
évi XVI. törvény 29. §). 
- A vagyonátadó bizottság határozatának felülvizsgálata az 1991. évi XXXIII. törvény alapján. A jogszabály 
ugyan nem utal a Pp. XX. fejezetére, de egyértelmu a jogszabályból ennek alkalmazása. 
- Az 1991. évi IV. törvény alapján munkaügyi igazgatásban hozott határozatok. 
- A külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. 
törvény alapján hozott határozatokkal kapcsolatos perek. 
- Az egyes fontos tisztségeket betölto személyek ellenorzésével kapcsolatos döntések 1994. évi XXIII. törvény 
19. §. 
- Közbeszerzésekrol szóló 1995. évi XL. törvény 88-89. §-a alapján a közbeszerzési döntobizottság 
határozatának a felülvizsgálata iránti perek. 
- Kamarai határozatok, így a gazdasági szakmai kamarák határozatai a kamarai tagság keletkezésétol, 
megszüntetésétol, fegyelmi vagy etikai határozatok, illetve a vonatkozó törvényekben felsorolt egyéb 
határozatok. 
- A közoktatásról szóló 1983. évi LXXIV. törvény alapján indítható perek. 
- Az állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény alapján indítható perek. 
- A nemzeti gondozási díjról szóló 1992. évi LII. törvény alapján indítható perek. 
- A 2000. január 1-jétol hatályba lépo, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 58. §-a 
alapján indítható perek, amelyekre a 60. § (1) bekezdése rendeli a Pp. XX. fejezetének alkalmazását. 

(4) Ha a perben vitatott pénzbeli követelés összege a harmincmillió forintot meghaladja, az elso fokú bíróság 
három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el. 

E bekezdés rendelkezését az 1999. évi CX. törvény 51. §-a 2000. január 1. napjától - és a hatálybalépést 
követoen indult ügyekben alkalmazandóan - iktatta be. 
A törvény új rendelkezése kivételt tesz az elsofokú bíróság összetételére vonatkozó általános szabály alól [Pp. 
11. § (1) és (6)], amikor kimondja, hogy a 30 millió forintot meghaladó perben vitatott követelés esetén az 



elsofokú bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el. A követelés értékét a pertárgy értékének 
általános ( Pp. 24. §) szabályai szerint kell számítani. 
Irányadó e szabály a bíróság összetételére akkor is, ha a pertárgy értéke keresetfelemelés folytán haladja meg 
a 30 millió forintot; úgyszintén akkor is, ha a kereset perértéke ugyan nem, de a viszontkereset perértéke 
alapján e szabályokat kell alkalmazni. 
Nem érvényesül ugyanakkor e szabály, ha a bíróság több pert egyesített, és az ekként együttesen tárgyalt 
perek egyikében sem éri el a perérték a 30 millió forintot. Az egyesítéssel ugyanis nem keletkezik új ügy, ezért 
azok perértékének egybeszámítására sem kerülhet sor. 

A bírák kizárása 

325. § (1) A per elintézésébol - a 13-15., valamint a 21. §-ban felsorolt eseteken kívül - ki van zárva, és abban 
mint bíró nem vehet részt: 

a) az, aki mint ügyintézo a közigazgatási szerv határozatának meghozatalában részt vett, 
b) az a) pont alá eso személynek a 13. § (2) bekezdésében megjelölt hozzátartozója vagy volt házastársa, 
c) a határozatot hozó közigazgatási szerv volt dolgozója a munkaviszonya megszunését követo két évig, 
d) az, akit a közigazgatási eljárásban tanúként vagy szakértoként kihallgattak. 
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a jegyzokönyvvezeto kizárására is megfeleloen alkalmazni kell. 

A törvény a bírák kizárására vonatkozó általános szabályokon felül a közigazgatási per jellegébol adódóan 
további kizárási okot állapít meg. Így mint bíró nem járhat el: 
- az államigazgatási eljárásban kihallgatott tanú vagy szakérto, 
- az államigazgatási eljárásban eljárt ügyintézo és annak hozzátartozója, 
- a közigazgatási szerv volt dolgozója a munkaviszonyának megszunését követo két évig. 
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 14. § (3) bekezdése kimondja, hogy 
az adó, vám, illeték és jövedéki ügyekben hozott határozatok felülvizsgálata iránti perekben, a 
társadalombiztosítási ügyekben ítélkezo bírákat - a bíróság elnökének javaslatára - az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács jelöli ki. A törvénynek ez a rendelkezése 1997. október 1-jén lépett hatályba. A 
kijelölés természetesen vonatkozik a fellebbezési és felülvizsgálati eljárásban eljáró bírókra is. 
Ha az eljárásban a törvény ellenére nem kijelölt bíró, vagy kizárt bíró vett részt, az olyan lényeges eljárási 
szabálysértés, amely az ítélet hatályon kívül helyezését vonja maga után [Pp. 252. § (1)]. 

Illetékesség 

326. § (1) A bíróság illetékességét az elso fokon eljárt közigazgatási szerv székhelye alapítja meg. 
(2) 
(3) 

A bíróság hatásköre 
Az 1999. január 1. napját megelozo jogi szabályozás szerint a közigazgatási per a helyi bíróság hatáskörébe 
tartozott. Így a helyi bíróság járt el az adó, vám, illeték, jövedék, építési ügyekben, a kereskedelmi 
igazgatással, közterület használattal, lakás- és helyiségbérlettel (ez utóbbinál, ha az elso fokú határozatot 
1994. január 1. elott hozták), a közmufejlesztéssel kapcsolatos perekben, az önkormányzat képviselo-testülete 
határozatának és az önkormányzati hatósági ügyek felülvizsgálata során. Ide tartoztak a gyámügyi 
igazgatással, a hadigondozással, a népesség-nyilvántartással, a honvédelmi polgári szolgálattal és 
alkalmassággal, az idegenrendészettel, a rendorségi igazgatással, az oktatásüggyel, a kisajátítással, a 
bányászati igazgatással, a munkaügyi igazgatással, a fogyasztóvédelemmel, a vízügyi igazgatással, az 
ingatlan-nyilvántartással, az erdo- és vadgazdálkodással, a vagyoni kárpótlással, a vagyonátadó bizottság 
határozataival kapcsolatos, a környezetvédelemmel és más államigazgatási ügyben hozott államigazgatási 
határozatok felülvizsgálata iránt indított perek. 
A megyei bíróság hatáskörébe tartoztak azok a közigazgatási perek, amelyekben a bíróság által 
felülvizsgálandó közigazgatási határozatot hozó elso fokú közigazgatási szerv illetékessége az egész országra 
kiterjed [Pp. 23. § (1) f)], valamint azok, amelyekre külön jogszabály rendeli a megyei hatáskört. Ilyen 
tartalommal rendelkezik - a teljesség igénye nélkül: 
- a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, 
- az egyes értékpapírok nyilvános forgalomba hozataláról és forgalmazásáról, valamint értékpapírtozsdérol 
szóló 1996. évi CXI. törvény, 



- a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény, 
- az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, 
- a közbeszerzésrol szóló 1995. évi XL. törvény, 
- a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény, 
- a hitelintézetekrol és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, 
- az életüktol és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. 
törvény, 
- a nemzeti gondozási díjról szóló 1992. évi LII. törvény. 
- A fogyasztóvédelemrol szóló 1997. évi CLV. törvény 34. § (3) bekezdése a hatáskört ugyan nem nevesíti, 
rendelkezésébol azonban egyértelmu, hogy a békélteto testület (tanács) határozatának érvénytelenítése iránt 
indított per megyei bírósági hatáskörbe (és a békélteto testület székhelye szerinti megyei bíróság kizárólagos 
illetékessége alá) tartozik. 
Az 1997. évi LXXII. törvény 8. §-a a Pp. 23. § (1) bekezdésének f) pontját 1999. január 1. napjától kezdodo 
hatállyal akként módosította, hogy a társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálatát (Pp. 341. §) 
kivéve a Pp. XX. fejezetében szabályozott közigazgatási pereket a megyei bíróság hatáskörébe utalta. 
A Legfelsobb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának véleménye szerint a módosított rendelkezés - átmenti 
szabály hiányában - 1999. január 1-jén a folyamatban lévo ügyek tekintetében is hatályba lépett [Polgári 
eljárásjog - Kommentár a gyakorlat számára, hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 1997. D/122/2. 
oldal]. 
E megállapításnak ellent mond az 1997. évi LXXII. törvény 35. § (1) bekezdésének az 1998. évi LXXI. 
törvénnyel megállapított rendelkezése, mely szerint e törvénynek az 1999. január 1. napján hatályba lépo, és a 
külön törvénnyel hatályba lépo rendelkezéseit a hatálybalépés után indult ügyekben kell alkalmazni. 
Illetékesség 
A bíróság illetékességét az elso fokon eljárt közigazgatási szerv székhelye állapítja meg. 
A § (2) bekezdésének rendelkezése a hatásköri szabályok módosításával egyidejuleg meghaladottá vált, hiszen 
a helyi bíróság hatáskörébe csak a társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálatával kapcsolatos perek 
tartoznak, s e perekre a Pp. 341. § d) pontja a megyei bíróság székhelyén muködo helyi bíróság, Budapest 
területén pedig a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét szabályozza. 
A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kiterjesztésével számos olyan közigazgatási szerv 
határozata vizsgálható felül a bíróság által, amelynek székhelye Budapesten van, muködési területe azonban 
Budapesten kívül egy vagy több megyére terjed ki. Eltéro volt a gyakorlat abban, hogy közigazgatási perben 
az illetékes bíróság meghatározatásakor alkalmazható-e a Pp. 30. § (1) bekezdésének az a szabálya, amely 
szerint: ha a jogi személy székhelye Budapesten van, muködési köre azonban Pest megye területére terjed ki, 
a Pest megye területére illetékes bíróság jár el. 
A konkrét ügyben a másodfokú bíróság a vitát nemlegesen döntötte el. Rámutatott, hogy a Pp. 324. § (1) 
bekezdése értelmében az általános illetékességi szabályok a közigazgatási perben akkor érvényesülhetnek, ha 
a Pp. XX. fejezetében sincs olyan különös rendelkezés, amely az általános szabályok alkalmazását kizárja. 
Álláspontja szerint a Pp. 326. § (1) bekezdésében foglalt illetékességi szabály - speciális volta miatt - 
megelozi a Pp. III. fejezetében foglalt általános illetékességi szabályokat, ezért a két illetékességi szabály 
egymással nem kombinálható. A Pp. 326. § (1) bekezdése egyértelmuen az elso fokon eljárt közigazgatási 
szerv székhelyéhez köti a közigazgatási perre illetékes bíróság meghatározását, ezért e szabály alól akkor sem 
lehet kivétel, ha az elso fokon eljárt közigazgatási hatóság illetékessége több megyére terjed ki. Kiemelte azt 
is, hogy a konkrét ügyben az illetékesség meghatározásakor nem alkalmazható a KK 28. számú állásfoglalás 
sem, mivel az kifejezetten a társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránti perekben ad iránymutatást, 
értelmezve a Pp. 341. § d) pontjának - a Pp. 326. § (1) bekezdésétol eltéro - illetékességi szabályát, amelyek a 
társadalombiztosítási határozat felülvizsgálatára irányuló pereken kívül más közigazgatási perekre nem 
alkalmazhatóak (Fovárosi Bíróság 58.Kt.33.106/1996.). 
Egy másik perben az elsofokú bíróság végzésével a keresetlevelet az Alkotmánybírósághoz tette át. A végzés 
indokolása szerint a keresettel támadott önkormányzati rendelet az 1990. évi LXV. törvény 99. § (2) 
bekezdésének a) pontja szerint az Alkotmánybíróság által vizsgálható felül, a rendelet felülvizsgálata a 
közigazgatási és a polgári bíróság hatáskörébe nem tartozik. A másodfokú bíróság az elsofokú bíróság 
végzését megváltoztatta és a keresetlevelet a Pp. 130. § (1) bekezdésének b) pontja alapján idézés kibocsátása 
nélkül elutasította. Indokolásában rámutatott, hogy azt helyesen állapította meg az elsofokú bíróság, hogy az 
önkormányzat képviselo-testületének rendelete jogszabály, és ennek a jogszabálynak a felülvizsgálata az 
Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik. A jogszabály felülvizsgálatára sem a közigazgatási, sem a polgári 
bíróságnak nincs hatásköre. Tévedett azonban az elsofokú bíróság akkor, amikor a keresetlevelet mint 



"alkotmányossági panaszt" az Alkotmánybírósághoz rendelte áttenni. A Pp. 129. §-ának (1) bekezdése 
alapján az áttétel akkor lehetséges, ha az ügy "más bíróság" hatáskörébe tartozik. "Más bíróság" alatt a 
bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 15. § (1) bekezdésében és II. fejezetében felsorolt bíróságokat kell 
érteni. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. §-ának b) pontja szerinti eljárást a felperes 
is indítványozhatja, de az eljárás megindítására irányuló írásbeli indítványt a 22. § (1) bekezdése értelmében 
közvetlenül az Alkotmánybíróságnál kell eloterjeszteni. A bíró a törvény 38. §-a szerint járhat csak el, 
áttételre és a beadvány minosítésére azonban nem jogosult. A másodfokú bíróság ezért az elsofokú bíróság 
végzését megváltoztatta és a keresetlevelet a Pp. 130. § (1) b) alapján idézés kibocsátása nélkül elutasította 
(Fovárosi Bíróság 58.Kfv.33.424/1996.). 
BH2003. 172. Közigazgatási perben a bíróság illetékességét az elso fokon eljárt közigazgatási szerv székhelye 
állapítja meg. Ez a rendelkezés az általános illetékességi szabálytól annyiban tér el, hogy nem a felülvizsgálni 
kért határozatot hozó másodfokú közigazgatási szerv, hanem az elsofokú közigazgatási szerv székhelye 
szerinti bíróság illetékességét állapítja meg. Ha tehát a jogi személy székhelye Budapesten van, muködési 
köre azonban Pest megye területére terjed ki, a Pest megye területére illetékes bíróság jár el [Pp. 30. § (1) 
bek., 324. § (1) bek., 326. § (1) bek.]. 
BH1997. 461. A társadalombiztosítási határozat felülvizsgálatára a helyi bíróságnak van hatásköre, még 
akkor is, ha az elsofokú határozatot hozó közigazgatási szerv illetékessége az egész országra kiterjed [Pp. 
341. §, 326. § és 23. § (1) bek. f) p.]. 
BH1994. 701. A tulajdonosi jogkörben hozott önkormányzati határozatot támadó keresetet nem közigazgatási 
perben kell elbírálni [Pp. 326. § (2) bek., 1991. évi XXXII. tv. 14. §-a]. 
BH1993. 582. A társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perre a helyi bíróságnak van 
hatásköre [Pp. 326. §, 341. § d) pont, 1992. évi LXVIII. tv. 3. § (1) bek., 91/1993. (VI. 9.) Korm. r.]. 
BH1992. 469. Köztársasági Megbízott Területi Hivatala által ingatlant érinto elidegenítési, terhelési, 
telekalakítási és építési tilalom tárgyában hozott határozat felülvizsgálatára a megyei bíróság székhelyén levo 
helyi bíróságnak van hatásköre [Pp. 23. §, 28. §, 129. § (1) bek., 326. §]. 
BH1992. 433. A birtokháborítás megszüntetése tárgyában hozott határozat végrehajtása során fellépo ügyész 
óvását elutasító határozat közigazgatási határozat; e határozat - a közigazgatási perekre vonatkozó szabályok 
szerint támadható meg az illetékes bíróság elott [Pp. 326. §; 1957. évi IV. tv. 74. §; 1972. évi V. tv. 15. § (5) 
bek.]. 
BH1991. 254. Az államigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben illetékes helyi bíróság 
kizártsága esetén a kijelölés kérdésében a Legfelsobb Bíróság dönt [Pp. 326. §, 45. § (2) bek.]. 

Felek 

327. § (1) A közigazgatási per indítására az jogosult, akinek jogát vagy törvényes érdekét az eljárás alapjául 
szolgáló ügy érinti. 

(2) A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta. 
(3) Ha a fél a pert nem a felülvizsgálni kért határozatot hozó másodfokú, hanem az elso fokú közigazgatási szerv 

ellen indította, a per során a másodfokú közigazgatási szervet perbe vonhatja. 
(4) A perben fél lehet az a közigazgatási szerv is, amelynek a 48. § értelmében egyébként nincs perbeli 

jogképessége. 
A § (1) bekezdése a közigazgatási per felperesét, a (2) bekezdés a per alperesét határozza meg, a (4) bekezdés 
pedig kimondja, hogy a közigazgatási perben fél (felperes vagy alperes) lehet az a közigazgatási szerv is, 
amelynek a Pp. 48. §-a értelmében nincs perbeli jogképessége. 
A felperes tehát lehet az ügyfél [Áe. 3. § (4)] - magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkezo más szervezet - akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. Az ügyfél jogai megilletik azt a 
szervet, amelynek feladatkörét az ügy érinti. 
Jogesetek a bírósági gyakorlatból: 
- A perben fél lehet, akit a polgári jog szabályai szerint jogok illethetnek meg és kötelezettségek terhelhetnek. 
Az önkormányzat képviselo-testülete nem jogi személy, nincs perbeli jogképessége, ennek folytán a perben 
félként nem vehet részt [Pp. 48. §; Ötv. 9. § (1)-(2); BH1994. 115.]. 
- A BH1993. 292. szám alatt közzétett jogeset megállapítja, hogy a polgármesteri hivatal jogi személy [Ötv. 9. 
§; 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §; Ptk. 36. § (1)]. 
- A bíróságok gyakorlata következetes abban - a nem ritkán eloforduló esetben - is, hogy az elso fokon eljárt 
közigazgatási szerv nem indíthat közigazgatási pert a másodfokú szerv ellen. A hatóság ebben a 
vonatkozásban ugyanis ügyfélnek nem tekintheto, mert hatóságként járt el az ügyben. 



- Kérdésként vetodött fel az is, hogy az önkormányzat tulajdonosi jogkörében eljárva indíthat-e pert, ha az 
önkormányzat jegyzoje által hozott, és rá nézve kedvezo elso fokú határozatot a jogeros közigazgatási 
határozat megváltoztatta. 
Az 1991. évi törvény általános indokolása szerint a helyi önkormányzatok az államigazgatási ügyekben 
maguk is lehetnek ügyfelek az államigazgatási eljárás során, és ez esetben természetesen oket is megilleti a 
bírósági jogorvoslati út. Az önkormányzatot, mint jogi személyt a perlési jogosultság valóban megilleti abban 
az esetben, ha tulajdonosi jogait gyakorolja, azonban ez a jog a saját jegyzoje által hozott határozatot 
felülbíráló másodfokú határozat felülvizsgálata során csak akkor illeti meg, ha az Áe. 19. §-a szerinti kizárási 
eljárás és más jegyzo kijelölése megtörtént. 
A (2) bekezdés értelmében a keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a 
felülvizsgálni kért határozatot hozta. A közigazgatási per alperese általában a másodfokú hatóság, kivételesen 
azonban az elso fokon eljárt szerv, ha az elso fokú határozat támadható meg a bíróság elott. 
Az elso- és másodfokú hatósági jogköröket az Ötv. és az Áe. szabályozza. Az Ötv. 98. §-ának b) pontja szerint: 
a közigazgatási hivatal vezetoje a törvényben vagy kormányrendeletben megállapított ügyekben elso fokú 
hatósági jogkört gyakorol, továbbá az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint felettes szervként 
elbírálja a jogorvoslatokat minden olyan államigazgatási hatósági ügyben, amelyben elso fokon a 
polgármester, a fopolgármester, a megyei közgyulés elnöke vagy a megyei jogú város kerületi hivatalának 
vezetoje, illetoleg a jegyzo, fojegyzo vagy képviselo-testület hivatalának ügyintézoje járt el, és amelyben a 
jogorvoslati eljárásra nem valamely centrális alárendeltségu államigazgatási szerv jogosult. 
Az Áe. 94. § (1) bekezdése szerint: a polgármester, a fopolgármester, a jegyzo, a fojegyzo, a képviselo-testület 
hivatalának tisztviseloje és a megyei jogú város kerületi hivatala vezetojének hatáskörébe utalt 
államigazgatási ügyben felettes szerv - jogszabály eltéro rendelkezése hiányában - a megyei közigazgatási 
hivatal vezetoje. 
A megyei (fovárosi) közigazgatási hivatal vezetoje hatáskörébe utalt államigazgatási ügyben felettes szerv a 
minisztérium. A külön nem nevesített közigazgatási szervek felettes szerve a közvetlen irányító szerv, 
minisztérium esetében pedig a miniszter (Áe. 96. §). 
A (3) bekezdés törvényi szabálya - a Pp. 64. § (2) bekezdésében rögzítettekhez hasonlóan - a helyes alperes 
perbevonásának lehetoségét mondja ki arra az esetre, ha a felperes tévesen a keresetet nem a másodfokú, 
hanem az elsofokú közigazgatási szerv, mint alperes ellen terjesztette elo. 
Ilyen esetben a bíróságnak a tárgyalás kituzése elott - a jogkövetkezményekre való figyelmeztetés terhe mellett 
- a Pp. 130. §-ának g) pontja alapján fel kell hívni a felperest a másodfokú közigazgatási hatóság 
perbevonásának szükségességére. Ha a felperes a felhívásnak eleget tesz, az elso fokú szervet a perbol el kell 
bocsátani a Pp. 64. §-ának (2) bekezdése alapján. Ha a felperes a felhívásnak nem tesz eleget, a keresetlevelet 
a Pp. 130. § (1) bekezdésének g) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, illetve a pert a Pp. 
157. § a) pontja alapján meg kell szüntetni (KK 33. számú állásfoglalás). 
Nincs akadálya annak, hogy a bíróság a másodfokú közigazgatási hatóság alperes ellen folyó perben az 
alperesként perben nem álló elso fokú közigazgatási szervre nézve hozza meg döntését, és az elso fokon eljárt 
szervet kötelezze új eljárásra. Nyilvánvaló, hogy a másodfokú közigazgatási eljárásban hozott döntés 
törvénysérto volta szorosan összefügg az elso fokú közigazgatási szerv törvénysértésével, amely adott esetben 
úgy küszöbölheto ki, hogy a bíróság ítéletében foglalt szempontok alapján a közigazgatási eljárást 
megismétlik. Természetesen, ha a jogszabálysértés a másodfokú határozat hatályon kívül helyezésével is 
kiküszöbölheto, elég ennek a hatályon kívül helyezése. 
A közigazgatási perben is helye van beavatkozásnak, és sor kerülhet a perek egyesítésére is. 
Ezzel összefüggésben a Legfelsobb Bíróság KK 9. számú állásfoglalása kimondta, hogy: 
ha a közigazgatási ügyben ellenérdeku felek szerepelnek, és a határozat bírósági felülvizsgálatát csak az egyik 
fél kéri, a perben eljáró bíróságnak lehetové kell tennie, hogy a közigazgatási ügyben ellenérdeku fél 
beavatkozóként perben álljon. A bíróságnak ilyen esetben élnie kell tájékoztatási kötelezettségével. Ha az 
ellenérdeku felek mindegyike keresetet indít a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indokolt a perek 
egyesítése [Pp. 149. § (2)]. A kisajátítás tárgyában hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti 
perekben - amennyiben a határozatot mind a tulajdonos, mind a kisajátítást kéro keresettel támadja - a 
tulajdonos által indított perhez kell egyesíteni a kisajátítást kéro által indított pert. 
A Pp. 64. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint az, akinek igénye érvényesítése céljából az ügyész, illetve 
külön jogszabállyal erre feljogosító szervezet pert indított félként vesz részt. A más által indított perben az, aki 
a per megindítására külön jogszabály alapján, illetve az 51. §-ának a)-b) pontjai alapján maga is jogosult lett 
volna, a felperes pertársaként az elso fokú ítélet meghozatalát megelozo tárgyalás berekesztéséig a perbe 
beléphet. E rendelkezések a közigazgatási perben is alkalmazhatóak. 



Nem alkalmazható viszont a Pp. 51. § a) pontjában foglalt az a szabály, mely szerint több alperes együtt 
perelheto, ha a perben hozott döntés a pertársakra a perben való részvétel nélkül is kiterjedne. Akinek jogát 
vagy törvényes érdekét az eljárás alapjául szolgáló határozat érinti, csak felperesként jogosult az 
államigazgatási határozat bíróság elotti megtámadására, illetoleg a perbe beavatkozhat, de alperesként nem 
vonható perbe (BH1981. 509.). 
BH2003. 222. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkéro megbízottjának (a lebonyolítónak) is perindítási 
jogosultsága van (1957. évi IV. tv. 3., 72. §, Pp. 327. §). 
BH2003. 221. Perindításra jogosultság a kisajátítási eljárásban hozott határozattal szemben (Pp. 327. §, 
1976. évi 24. tvr. 19. §). 
BH2002. 513. A keresetindítási jog megilleti azt a felet is, aki az elsofokú határozat ellen - mivel az a 
kérelmének helyt adó volt - nem fellebbezett, a másodfokú határozat azonban az ellenérdeku fél kérelmén 
alapult [Pp. 327. § (1) bek., KK 32. sz.] 
BH2002. 96. A közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti igényt - polgári jogi jogképesség 
hiányában - a városi gyámhivatallal szemben nem lehet eredményesen érvényesíteni [1997. évi XXX. tv. 106. 
§ (1) bek., 113. § (1) bek., 149/1997. (X. 10.) Korm. r. 3. § (1) bek., 6. § (1)-(2) bek., Ptk. 28. § (3) bek., 36. § 
(1) bek., Pp. 48. §, 327. § (4) bek., 1990. évi LXV. tv. 9. § (1) bek., 1992. évi XXXVIII. tv., 66. §]. 
BH2002. 35. Kötelmi igény önmagában nem elegendo a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez, 
ha a bejegyzéshez szükséges alaki kellékek hiányoznak [Ptk. 295. §, 1972. évi 31. tvr. 15 § (1)-(2) bek., 
27/1972. (XII. 31.) MÉM r. 76. § (2) és (4) bek., Pp. 327. § (2) bek.]. 
BH2001. 203. Az eljárás lényeges szabályának megszegését jelenti, ha nem a közigazgatási per alperese 
hozta a közigazgatási határozatot [Pp. 64. § (2) bek., 130. § (1) bek. g) pont, 327. § (2) bek.]. 
BH2001. 44. Az ügyben való közvetlen érintettséget igazoló személy minosül ügyfélnek, és e minoség 
fennállása esetén rendelkezik kereshetoségi joggal [Áe 3. § (4) bek., 72. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. g) pont 
és 327. § (1) bek.]. 
BH2000. 473. Vadászterület határának hivatalbóli megállapítását tartalmazó határozat felülvizsgálatára a 
vadásztársaság jogi érdekeltség hiányában nem jogosult [1996. évi LV. tv. (Vtv.) 12. § (1) bek., 87. § (1) bek., 
98. § (4) bek., Pp. 327. § (1) bek.]. 
BH2000. 209. Az önkormányzat képviselo-testületének zárt ülésérol készült jegyzokönyv nyilvánossága [1990. 
évi LXV. tv. 12. § (4) bek. b) pont, 17. § (3) bek., 1992. évi LXIII. tv. 19. § (1) és (3) bek., Pp. 324. § (2) bek. 
b) pont, 327. § (1) bek., 32/1992. (V. 29.) AB hat.]. 
BH1999. 144. A közbeszerzési eljárásban - ha a felperes az ajánlatkérok megbízottjaként jár el - a bíróság 
köteles az ajánlatkéroket a beavatkozás lehetoségérol értesíteni [Pp. 327. § (1) bek., 332. § (4) bek., Áe. 3. § 
(4) bek., 1995. évi XL. tv. (Kbt.) 81. § (1) bek.]. 
BH1999. 50. Az érdekvédelmi szervezetek - törvényi felhatalmazás hiányában - a tagjaikra vonatkozó 
közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatát nem kérhetik [Áe. 3. § (4) bek., Pp. 327. § (1) bek.]. 
BH1998. 567. Közigazgatási perben a keresetindítási határidon túl a közigazgatási határozat keresettel nem 
támadott, önálló - a határozat egyéb rendelkezéseitol egyértelmuen elkülönítheto - rendelkezésére a kereset 
nem terjesztheto ki [Pp. 253. § (3) bek., 327. § (2) bek., 330. § (1) bek., KK 33. sz., KK 34. sz.]. 
BH1996. 394. Nem hatósági jogkörben, hanem tulajdonosi jogkörben jár el az önkormányzat, amikor 
határozatával elfogadja egy gazdasági társaság alapító okiratát, és dönt annak vagyonáról [1957. évi IV. tv. 
3. § (3) bek., 1990. évi LXV. tv. 11. § (3) bek., 80. §, 99. § (1)-(2) bek., Pp. 324. § (2) bek., 327. § (1) bek.]. 
BH1995. 432. A közigazgatási perben nem bírálható el a kötelmi jogviszonyból származó igény [Pp. 327. § 
(2) bek.]. 
BH1995. 122. A városi önkormányzat képviselo-testületének a könyvtárigazgató kinevezése ügyében hozott 
döntése nem közigazgatási határozat, bírósági felülvizsgálatát csak a köztársasági megbízott kérheti [1990. 
évi LXV. tv. 10. § b) p., 11. § (3) bek. és 99. § (2) bek. b) p., Pp. 324. § (2) bek. b) pont, 327. § (1) bek.]. 
BH1994. 453. II. Az ügyfélnek a jogeros közigazgatási határozat felülvizsgálatára vonatkozó keresetindítási 
joga nem korlátozott; a perbeli jogképesség azonban nem azonos a kereshetoségi joggal; a kereshetoségi jog 
hiánya vagy korlátozottsága miatt a kereset érdemi elutasításának lehet helye [Pp. 327. § (1) bek.]. 
BH1994. 393. II. A kisajátítási határozat felülvizsgálata iránt indított közigazgatási perben a tulajdonos fél 
(alperes)nem tehet [Pp. 327. § (2) bek.]. 
BH1992. 666. I. Ha a közigazgatási szerv ellenérdeku felek vitájában dönt, a határozat bírósági 
felülvizsgálata iránti perben nem mellozheto mindkét fél perben állása [Pp. 54. § (1) bek., 57. § (1) bek., 327. 
§ (1) és (2) bek., 339. § (2) bek., PK 143. sz.]. 
BH1991. 371. Az adókötelezettséget megállapító jogeros államigazgatási határozat felülvizsgálata bírói útra 
tartozik, nem lehet ezekben az ügyekben az Adó és Pénzügyi Ellenorzési Hivatalhoz felülvizsgálati kérelemmel 



élni [1957. évi IV. tv. 68. §, 72. § (2) bek., Pp. 327. § (2) és (3) bek., 57/1990. (IX. 20.) MT r., 63/1981. (XII. 
5.) MT r. 1. § (1) bek. 8. pont]. 
BH1981. 509. A Pp. 51. §-ának a) pontjában foglalt az a szabály, amely szerint több alperes együtt perelheto, 
ha a perben hozott döntés a pertársakra a perben való részvétel nélkül is kiterjedne, - államigazgatási 
határozat megtámadása iránti perben nem alkalmazható. Akinek a jogát vagy törvényes érdekét az eljárás 
alapjául szolgáló határozat érinti, csak felperesként jogosult az államigazgatási határozat bíróság elotti 
megtámadására, illetoleg a perbe beavatkozhat, de alperesként nem vonható perbe [Pp. 327. §]. 
BH1978. 433. Zártkerti és belterületi, be nem épített földnek a megmuvelés elmulasztása miatt állami 
tulajdonba való vételét elrendelo határozat ellen az érdekelt keresettel fordulhat a bírósághoz. A perben a 
bíróságnak vizsgálnia kell, hogy az államigazgatási szervek a földhasználó személyének megállapítása 
érdekében megtették-e a szükséges intézkedéseket, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel elozetesen 
írásban felhívták-e a földhasználót a föld megmuvelésére, továbbá hogy a muvelési kötelezettség esetleges 
elmulasztása a földhasználónak felróható-e vagy sem [Pp. 327. §, 7/1962. (III. 13.) Korm. sz. r. 9. §]. 

328. § (1) Ha a közigazgatási szerv, amely a határozatot hozta, megszunik, vagy az ügy idoközben más 
közigazgatási szerv hatáskörébe került, azt a közigazgatási szervet kell alperesként perbe vonni, amelynek 
hatáskörébe az új rendelkezés szerint a közigazgatási határozat meghozatala tartozik. 

(2) Ha nem állapítható meg, hogy melyik közigazgatási szervet kell perbevonni, a fél ennek megállapítására 
irányuló kérelmét - a per megindítása elott - bármelyik bíróságnál eloterjesztheti (94. §). A kérelemhez csatolni kell a 
keresetlevelet. Ha a fél a kérelmet nem az illetékes bíróságnál terjesztette elo, az a bíróság, amelynél a kérelmet 
benyújtotta, köteles azt a keresetlevéllel együtt az illetékes bírósághoz továbbítani. 

(3) A bíróság a felügyeleti szervet keresi meg annak közlése iránt, hogy a határozat meghozatala melyik 
közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik. Ha ilyen közigazgatási szerv nincs, a felügyeleti szerv kijelöli az 
alperesként perbe vonható közigazgatási szervet. 

KK 9. szám 

I. Ha a közigazgatási ügyben ellenérdeku felek szerepelnek, és a határozat 
bírósági felülvizsgálatát csak az egyik fél kéri, a közigazgatási perben eljáró 
bíróságnak lehetové kell tennie, hogy a közigazgatási ügyben ellenérdeku fél 
beavatkozóként perben álljon. A bíróságnak ilyen esetben élnie kell 
tájékoztatási kötelezettségével. 

Elofordulhat, hogy a per során a sérelmezett határozatot hozó közigazgatási szerv megszunt, illetve az ügy 
más közigazgatási szerv hatáskörébe került - azaz jogutódlás következett be. Az (1) bekezdés értelmében ilyen 
esetekben a közigazgatási perbe alperesként azt a szervet kell perbe vonni, akinek az adott ügy a hatáskörébe 
került. A per folyamán bekövetkezett jogutódlás esetén a perbe vonásra a Pp. 62. §-ának a rendelkezései az 
irányadóak (BH1993. 264.). 
Ha a jogutódlás a per megindítását megelozoen következett be, a felperes a keresetet az ekként jogutódnak 
minosülo közigazgatási szerv alpereskénti megjelölésével terjesztheti elo. Elofordulhat azonban, hogy a 
felperes a jogutód közigazgatási szerv kilétének ismerete hiányában - nem tudja megállapítani a 
megindítandó per alperesét. Ilyenkor kerülhet sor a perbevonandó közigazgatási szerv megállapítása iránti 
kérelem eloterjesztésére a § (2) bekezdése alapján. Ezt a kérelmét a fél bármelyik bíróságnál eloterjesztheti. A 
kérelemhez köteles mellékletként csatolni a keresetlevelet. A kérelem tárgyában eljáró bíróság végzéssel 
állapítja meg a perbe vonandó alperes kilétét. Ha a megállapított jogutód alapján nem a kérelmet elbíráló 
bíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozik a közigazgatási per, a bíróság nem hozhat áttételt elrendelo 
végzést, hanem az iratokat alakszeru határozat hozatala nélkül kell továbbítania a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezo bírósághoz. 
Mind az (1), mind a (2) bekezdés szerinti eljárásra irányadó a § (3) bekezdésének szabálya. A bíróság 
megkeresésére a felügyeleti szerv köteles közölni azt a közigazgatási szervet, amelynek hatáskörébe a 
határozat meghozatala tartozik, ha pedig ilyen közigazgatási szerv nincs, köteles a perbe vonható alperest 
kijelölni. 
BH1993. 581. I. A kisajátítási határozat felülvizsgálata közigazgatási per, a keresetet tehát - 1990. március 
15-e óta - a közigazgatási szerv ellen kell megindítani, s a kisajátítást kéronek is perben kell állnia. Ha a 



kisajátítást kéro vitatja a megállapított kártalanítási összeget, a kisajátítást elrendelo hatóságnak akkor is 
perben kell állnia [Pp. 328. §, 339. § (2) bek. i) pont, 1990. évi XXII. tv 28. §, 1991. évi XX. tv 54., 55. §, 
1976. évi 24. tvr. 18. § (1) bek., 19. §]. 
BH1993. 264. Ha a közigazgatási szerv megszunt a közigazgatási perbe azt a közigazgatási szervet kell 
bevonni, akinek hatáskörébe a közigazgatási határozat meghozatala tartozik; a perbevonást közölni kell a 
perbe vont jogutóddal [Pp. 328. § (1) bek. és Pp. 62. § (1) bek.]. 
BH1983. 416. A megrendelo szerzodéstol való elállása miatt indított kártérítési kereset esetén a szerzodést 
megtámadó viszontkeresetet a keresettel együtt kell tárgyalni [Pp. 328. § (1) bek., Ptk. 201. § (2) bek., 236. § 
(3) bek., 318. § (1) bek., GK 16. sz. és GKT 1/1973. sz.]. 

Képviselet 

329. § Az alperes közigazgatási szerv ügyintézoje képviseleti jogosultságát - külön meghatalmazás nélkül - 
munkáltatói igazolványával igazolja. Az alperes közigazgatási szerv az ügyben eljárt elso fokú közigazgatási szerv 
részére a perbeli képviseletre meghatalmazást adhat. 

Az ebben a §-ban foglaltak a közigazgatási szerv képviseletére az általánostól eltéro szabályt állapítanak 
meg. A Pp. 324. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ezért közigazgatási perben nem alkalmazható a 
Pp. 67. § (1) bekezdésének d)-e) pontjában foglalt az a szabály, hogy az ügyintézo csak a jogszabályon 
alapuló képviseleti jogkört gyakorló meghatalmazása alapján, és csak a szervezet tevékenységével 
kapcsolatos ügyekben járhat el. Az eltéro rendelkezés értelmében ugyanis az alperesként perbevont 
közigazgatási szerv dolgozója a képviseleti jogosultságát - külön meghatalmazás nélkül - munkáltatói 
igazolvánnyal igazolhatja. A képviseleti jogosultság megítélésénél nincs jelentosége annak, hogy az 
alkalmazott határozott vagy határozatlan idore szóló jogviszonyban tevékenykedik-e, annak azonban az 
eljárás befejezéséig mindenképp fenn kell állnia. 
Ha azonban képviseloként nem a közigazgatási szerv dolgozója jár el, képviseleti jogát meghatalmazással 
igazolnia kell. 
Az 1999. január 1. napján hatályba lépett 1997. évi LXXII. törvény 28. §-a a képviselet sajátos szabályait 
kiegészítette. Ennek értelmében: a perben alperesként eljáró másodfokú közigazgatási szerv képviseletére az 
ügyben eljárt elso fokú közigazgatási szervnek is adhat a per vitelére meghatalmazást. Azt, hogy a 
meghatalmazott milyen jogkörrel képviseli az alperest, a meghatalmazásnak kell rendeznie. 

Keresetindítás 

330. § (1) A keresetlevelet az elso fokú közigazgatási határozatot hozó szervnél vagy az illetékes bíróságnál a 
felülvizsgálni kért határozat közlésétol számított harminc napon belül kell benyújtani. Az elso fokú közigazgatási 
szerv a keresetlevelet - az ügy irataival együtt - nyolc napon belül köteles a bírósághoz továbbítani. 

(2) A fél - ha a keresetet közvetlenül a bíróságnál nyújtja be - köteles a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat 
eredeti példányát vagy másolatát csatolni, feltéve, hogy azt részére kézbesítették. Nem kell a közigazgatási 
határozatot csatolni, ha az arra vonatkozó szükséges adatokat a keresetlevél tartalmazza. 

(3) Ha a fél a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kéri, a bíróság annak beérkezésétol számított nyolc 
napon belül határoz e kérdésben. 

KK 14. szám 

III. Közvetlenül a bírósághoz benyújtott keresetlevél esetén a bíróság nyolc 
napon belül akkor határozhat a végrehajtás felfüggesztésérol, ha a fél 
keresetleveléhez a felülvizsgálni kért közigazgatási határozatokat is csatolja. 

(4) Ha a fél a keresetlevél benyújtására megállapított határidot elmulasztotta, igazolással élhet (106-110. §). A 
közigazgatási szerv a hozzá elkésetten benyújtott keresetlevelet nem utasíthatja el, hanem köteles azt a bírósághoz 
továbbítani abban az esetben is, ha a fél igazolási kérelmet nem terjesztett elo. 

A fél a keresetet akár az elso fokú közigazgatási szervnél, akár a bíróságnál benyújthatja. 



A keresetindításra a törvény harminc napos határidot állapít meg. Jogszabály azonban más határidot is 
megállapíthat. Így tizenöt napon belül kell benyújtani a keresetet a közbeszerzési ügyben hozott határozat 
ellen [1995. évi XL. törvény 90. § (1)]. 
A perindítási határido eljárásjogi jellegu, számítására a Pp. 103. §-ában foglaltak az irányadóak, ide értve a 
Pp. 105. § (4) bekezdésének rendelkezését is. 
A perindítási határido elmulasztását a fél igazolással (Pp. 106-110. §) orvosolhatja. A (4) bekezdés 
értelmében a közigazgatási szerv a hozzá elkésetten benyújtott keresetlevelet nem utasíthatja el, hanem 
köteles azt a bírósághoz továbbítani abban az esetben is, ha a fél igazolási kérelmet nem terjesztett elo. E 
szabály magyarázata, hogy a keresetlevél benyújtására eloírt határido elmulasztásának vizsgálata, az 
igazolási kérelem elbírálása, az elkésett keresetlevél idézés kibocsátása nélkül történo elutasítása a bíróság 
hatáskörébe tartozik. 
Ha a fél a harmincnapos határidot elmulasztotta és igazolási kérelmet nem terjesztett elo, vagy az igazolási 
kérelmet a bíróság elutasította, a keresetlevelet a Pp. 130. § (1) bekezdésének h) pontja alapján idézés 
kibocsátása nélkül el kell utasítani. 
Elofordulhat, hogy a felperes a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító végzésbol szerez tudomást a 
határido elmulasztásáról. Ilyenkor a tudomásszerzéstol számított 15 napon belül igazolással élhet, ha az 
elmulasztott határido utolsó napjától számítva még hat hónap nem telt el [Pp. 107. § (1)]. Az utólag 
eloterjesztett igazolási kérelmet is az elsofokú bíróság bírálja el [Pp. 109. § (1)]. 
A kialakult bírói gyakorlat szerint, ha az államigazgatási határozat kézbesítése elmaradt, ez a határozat 
bíróság elotti megtámadásának a jogát nem érinti. A bírói út igénybevételére azonban itt is csak akkor van 
lehetoség, ha a fellebbezés jogát kimerítették. Ha az elso fokú határozat ellen az érdekeltek nem fellebbeztek, 
a fél a határozat kézbesítését kérheti. A fellebbezési határido a határozat kézbesítésétol kezdodik. Ugyanígy, 
ha a másodfokú határozat kézbesítése maradt el, a határozat kézbesítését kell kérni, és ezt követoen nyílik 
lehetoség a határozat keresettel történo megtámadására. Nyilvánvaló, hogy a határozat kézbesítésének 
elmaradása esetén a fél határidot nem mulaszt, mulasztás hiányában a mulasztásának igazolására tehát nincs 
szükség. A jogsérelem a határozat kézbesítésével orvosolható. 
A gyakorlatban nem ritka az az eset, hogy a határozatról a fél tudomást szerez, de annak kézbesítését nem 
kéri, majd a jogorvoslati kérelmét akár tíz év elteltével nyújtja be. A közigazgatási hatóságok ilyen esetben a 
fellebbezést határidoben érkezettnek tekintik, és azt elbírálják. 
Ha azonban a bíróság azt észleli, hogy a fél a nem kézbesített határozatról már évekkel korábban tudomást 
szerzett, és csak most kéri a kézbesítést, a Pp. 130. § (1) bekezdésének h) pontja alkalmazható, mert a fél 
megszegte az Áe. 2. § (6) bekezdésében írt kötelezettségét (a Baranya Megyei Bíróság Kollégiumának elvi 
véleménye KGD 1996/12. szám III.). 
A BH1979. 116. szám alatt közzétett jogeset szerint, ha a bíróság elott megtámadható jogeros államigazgatási 
határozat nem tartalmazza a bírósági út igénybevételének a lehetoségére, a keresetlevél benyújtásának a 
helyére és határidejére vonatkozó figyelmeztetést, az érdekelt fél által a keresetlevél eloterjesztésére nyitva 
álló 30 napos határidon belül bármelyik államigazgatási szervnél eloterjesztett - a jogeros határozatot 
sérelmezo - beadványt keresetlevélnek kell minosíteni. 
Ugyanez a körülmény igazolás alapjául is szolgálhat. A keresetlevélnek a harmincnapos keresetindítási 
határido lejártától számított hat hónap eltelte után történo benyújtása esetében azonban a mulasztást akkor 
sem lehet igazoltnak tekinteni, ha az államigazgatási határozat a bírósági út igénybevételére vonatkozó 
kioktatást egyáltalán nem tartalmazza, vagy a figyelmeztetés hiányos. A bíróságnak ilyen esetben a 
keresetlevelet elkésettség okából el kell utasítania (BH1972. 7210.). 
BH2004. 39. A bíróságnak nincs hatásköre az évtizedekkel korábban, államosítás tárgyában hozott 
közigazgatási határozat felülvizsgálatára (1991. évi XXVI. tv. 3. §, Áe. 72. §, 1952. évi III. tv. 330. §) 
BH2004. 37. A fertozo betegségekkel szemben aktív, illetve passzív védettség kialakítása olyan közérdek, 
amely az azonnali végrehajtás elrendelését indokolja (Pp. 330. §, 1997. évi CLIV. tv. 58. §) 
BH2003. 440. A felperes a közigazgatási perben is megváltoztathatja keresetét az elsofokú ítélet meghozatalát 
megelozo tárgyalás berekesztéséig (1952. évi III. tv. 146., 213., 324., 330. §). 
BH2000. 276. Felperesi pertársként való perbe lépésre is csak a Pp. 330. §-ának (1) bekezdésében foglalt 
határidon belül kerülhet sor [Pp. 64. § (3) bek., 324. § (1) bek., 330. § (1) és (4) bek.]. 
BH2000. 98. A kiskorú törvényes képviseloje által kötött adásvételi szerzodés érvényességéhez a 
gyámhatóság jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás megtagadása csak közigazgatási perben támadható [Ptk. 
1. § (1) bek., 5. §, 215. § (1) bek., 295. §, Pp. 324. § (2) bek. a) pont, 330. § (1) és (4) bek., 130. § (1) bek. h) 
pont, 157. § a) pont, 1990. évi LXV tv. 1. §, 1957. évi IV. tv. (Ae.) 3. § (3) bek., 12/1987. (VI. 29.) MM r. 
(Gyer.) 1. §, 61-62. §-ai] 



BH1998. 567. Közigazgatási perben a keresetindítási határidon túl a közigazgatási határozat keresettel nem 
támadott, önálló - a határozat egyéb rendelkezéseitol egyértelmuen elkülönítheto - rendelkezésére a kereset 
nem terjesztheto ki [Pp. 253. § (3) bek., 327. § (2) bek., 330. § (1) bek., KK 33. sz., KK 34. sz.]. 
BH1995. 471. A tulajdoni változás bejegyzésének alapjául szolgáló államigazgatási határozat jogszerusége 
törlési per keretében eredményesen nem támadható [1972. évi 3. tvr. 31. §, Pp. 330. § (1) bek.]. 
BH1991. 177. Az igazolási kérelem eloterjesztésének objektív határideje hat hónap, amelynek eltelte után 
igazolási kérelmet eloterjeszteni nem lehet. Ha a fél jogosult volt a keresetlevélnek a megtámadott határozatot 
hozó szervnél történo benyújtására, a keresetlevél eloterjesztése idopontjának az itt történt benyújtás 
idopontját kell tekinteni. Ha a fél a keresetlevélben igazolási kérelmet is eloterjesztett, a keresetlevél 
benyújtásának idopontjához képest kell vizsgálni, hogy az igazolási kérelem eloterjesztése az objektív 
határidon belül történt-e [Pp. 107. § (1) bek., 109. § (4) bek., 330. § (1) bek., 341. §, 1975: II. tv. 117. §]. 
BH1979. 116. Ha a bíróság elott megtámadható jogeros államigazgatási határozat nem tartalmazza a 
bírósági út igénybevételének a lehetoségére, a keresetlevél benyújtásának a helyére és határidejére vonatkozó 
figyelmeztetést, az érdekelt fél által a keresetlevél eloterjesztésére nyitva álló 30 napos határidon belül 
bármelyik államigazgatási szervnél eloterjesztett - a jogeros határozatott sérelmezo - beadványt 
keresetlevélnek kell minosíteni [1957. évi IV. tv. 38. § b) pont, Pp. 330. § (1) bek., 107. § (1) bek.]. 

331. § Az a közigazgatási szerv, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta, köteles a keresetre írásban 
nyilatkozni; mégpedig ha a keresetlevelet a fél nála nyújtotta be, az iratoknak a bírósághoz való továbbításával 
egyidejuleg, egyébként pedig a keresetlevél kézhezvételétol számított nyolc napon belül. 

Az alperes a keresetlevélre írásban köteles nyilatkozni. A nyilatkozattétel határideje - az e §-ban és a Pp. 330. 
§ (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - nyolc nap, amelyet a keresetlevél közigazgatási szervhez 
benyújtásától, számítva és az iratoknak a bírósághoz való továbbításával egyidejuleg, illetve a keresetlevél 
kézbesítésétol kell számítani. 

Intézkedések a keresetlevél alapján 

332. § (1) Az elnök a 124. § keretében 
a) intézkedik a közigazgatási iratok beszerzésérol; ezzel egyidejuleg értesíti a határozat végrehajtásának 

elrendelésére jogosult közigazgatási szervet a keresetlevél benyújtásáról, ha azt a fél közvetlenül a bíróságnál 
nyújtotta be; 

b) a keresetlevél kézbesítésével egyidejuleg felhívja a határozatot hozó közigazgatási szervet nyilatkozattételre; 
c) írásban közli a közigazgatási szerv nyilatkozatát a felperessel; 
d) az alperes kérelmére elrendeli a keresettel megtámadott környezetvédelmi bírság bírói letétbe helyezését. 
(2) Ha a keresettel felülvizsgálni kért határozatot a közigazgatási szerv ügyészi óvás folytán hozta, a bíróság a 

perrol az ügyészt értesíti. 
(3) A bíróság a közigazgatási határozat végrehajtásának a felfüggesztését az eljárás folyamán bármikor - már a 

tárgyalás kituzése elott is - akár hivatalból, akár kérelemre elrendelheti. 

KK 14. szám 

I. A bíróságnak a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztése 
tárgyában hozott végzése ellen külön fellebbezésnek van helye. Ennek 
megfeleloen a bíróságnak a végzést indokolnia kell.  

II. A bíróság a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztését 
különösen akkor rendelheti el, ha 

a) a határozat azonnal végrehajthatóvá nyilvánítása jogszabályt sért, 
illetoleg 



b) ha a felfüggesztést különös méltánylást érdemlo vagy egyéb jelentos 
körülmények indokolják vagy 

c) ha a végrehajtás a fél számára súlyos hátrányt eloidézo 
következményekkel járhat. 

III. Közvetlenül a bírósághoz benyújtott keresetlevél esetén a bíróság nyolc 
napon belül akkor határozhat a végrehajtás felfüggesztésérol, ha a fél 
keresetleveléhez a felülvizsgálni kért közigazgatási határozatokat is csatolja. 

MK 145. szám 

A bíróság a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj 
állapotváltozás miatt történt módosítása vagy megszunése tárgyában hozott 
társadalombiztosítási határozat végrehajtásának felfüggesztését az eljárás 
folyamán bármikor elrendelheti. 

(4) Ha a közigazgatási eljárásban ellenérdeku fél is szerepelt, a bíróság értesíti ot a beavatkozás lehetoségérol. 

KK 9. szám 

I. Ha a közigazgatási ügyben ellenérdeku felek szerepelnek, és a határozat 
bírósági felülvizsgálatát csak az egyik fél kéri, a közigazgatási perben eljáró 
bíróságnak lehetové kell tennie, hogy a közigazgatási ügyben ellenérdeku fél 
beavatkozóként perben álljon. A bíróságnak ilyen esetben élnie kell 
tájékoztatási kötelezettségével. 

II. Ha az ellenérdeku felek mindegyike keresetet indít a közigazgatási 
határozat felülvizsgálata iránt, indokolt a perek egyesítése [Pp. 149. § (2) 
bekezdés]. 

III. A kisajátítás tárgyában hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata 
iránti perekben - amennyiben a határozatot mind a tulajdonos, mind a 
kisajátítást kéro keresettel támadja - a tulajdonos által indított perhez kell 
egyesíteni a kisajátítást kéro által indított pert. 

Nincs akadálya annak, hogy a bíróság a jogvitát egy perben döntse el. 

I. Ha a közigazgatási ügyben ellenérdeku felek szerepelnek, és a határozat 
bírósági felülvizsgálatát csak az egyik fél kéri, a közigazgatási perben eljáró 
bíróságnak lehetové kell tennie, hogy a közigazgatási ügyben ellenérdeku fél 
beavatkozóként perben álljon. A bíróságnak ilyen esetben élnie kell 
tájékoztatási kötelezettségével. 



II. Ha az ellenérdeku felek mindegyike keresetet indít a közigazgatási 
határozat felülvizsgálata iránt, indokolt a perek egyesítése [Pp. 149. § (2) 
bekezdés]. 

III. A kisajátítás tárgyában hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata 
iránti perekben - amennyiben a határozatot mind a tulajdonos, mind a 
kisajátítást kéro keresettel támadja - a tulajdonos által indított perhez kell 
egyesíteni a kisajátítást kéro által indított pert. 

Nincs akadálya annak, hogy a bíróság a jogvitát egy perben döntse el. 

A Pp. 124. § (1) bekezdésében foglaltak a közigazgatási perben is irányadóak. 
Áttétel 
A Pp. 129. § (1) bekezdésében írt feltételek fennállása esetén a bíróság akkor is köteles a keresetlevél 
áttételére, ha azt hiánypótlásra kell visszaadni vagy a keresetlevél idézés kibocsátása nélkül történo 
elutasításának van helye (BH1970. 2.). Minden alaki jogi és anyagi jogi kérdésben kizárólag a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezo bíróság jogosult dönteni. A polgári perben eljáró bíróság nem utasíthatja el a 
keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül azon az alapon, hogy az adott adóhatósági határozat 
felülvizsgálatára a bíróságnak nincsen hatásköre, és nem dönthet az áttétel elott a közigazgatási hatóság 
határozata végrehajtásának felfüggesztésérol sem. 
A keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítására (Pp. 130. §) sor kerülhet, ha 
- a felperes olyan közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát kéri a keresetében, amelynek bírósági 
felülvizsgálatát törvény kizárja. Vonatkozik ez arra az esetre is, amikor a közigazgatási szerv határozatában 
az ügyfelet a bírósági határozat felülvizsgálatának lehetoségérol tájékoztatta, holott jogszabály a bírósági 
felülvizsgálatra lehetoséget nem ad. 
- a felperes anélkül indít pert a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt, hogy a közigazgatási eljárásban 
a jogorvoslati jogát kimerítette volna. Nem vonatkozik ez arra az esetre, ha az ügyfél nem élt fellebbezéssel, a 
másodfokon eljáró szerv azonban az ellenérdeku fél fellebbezésére a határozatot megváltoztatta. 
- a közigazgatási eljárásban az elso fokú közigazgatási szerv határozata ellen az ügyfél elkésetten nyújtott be 
fellebbezést, és a késedelem orvoslására benyújtott igazolási kérelmet az elso fokú közigazgatási szerv 
elutasította, illetve ezen határozat ellen benyújtott fellebbezést a másodfokú közigazgatási szerv alaptalannak 
találta. 
- a közigazgatási határozat felülvizsgálatát kéro felperes törvényes érdekeltségének hiánya már a keresetlevél 
alapján megállapítható (KK 32. számú állásfoglalás). 
Közigazgatási perben a keresetlevél alapján a bíróság intézkedik az iratok beszerzésérol (ha azt a 
közigazgatási hatóság nem továbbította, vagy a keresetlevelet közvetlenül a bírósághoz nyújtották be), felhívja 
a közigazgatási határozatot hozó közigazgatási szervet a keresetlevél egyideju kézbesítése mellett 
nyilatkozattételre, s a benyújtott nyilatkozatot kézbesíti a felperesnek. Értesíti a határozat végrehajtásának 
elrendelésére jogosult közigazgatási szervet a keresetlevél benyújtásáról, ha azt a fél közvetlenül a bíróságon 
nyújtotta be, valamint - a (2) bekezdésben szabályozott elofeltételek megléte esetén - az ügyészt. 
A végrehajtás felfüggesztése 
Az Áe. 77. §-a értelmében 
- az államigazgatási szerv elso fokú határozata jogeros és végrehajtható, ha a határozat ellen határidon belül 
nem fellebbeztek, a fellebbezésrol lemondtak, vagy a fellebbezést az Áe. kizárja. 
- végrehajtható az az elso fokú határozat is, amelynek azonnali végrehajtását az államigazgatási szerv 
elrendelte. 
- az ügyben másodfokon hozott határozat a közléssel válik jogerossé és végrehajthatóvá. A jogeros határozat 
végrehajtható, kivéve, ha bírósági felülvizsgálata kérheto. 
Az Áe. 72. §-ának (3) bekezdése értelmében fo szabályként a keresetlevél benyújtásának a határozat 
végrehajtására halasztó hatálya van. A közigazgatási szerv azonban határozatát a közérdekre vagy az ügyfél 
nyomós érdekére tekintettel azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja. Az azonnal végrehajthatóvá nyilvánítást 
a határozatban kell kimondani, és azt külön meg kell indokolni [Áe. 63. § (3)]. A fél a keresetlevélben a 
végrehajtás felfüggesztését kérheti. [Áe. 72. § (3)]. 



A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1990. évi LVII. törvény 83. §-ának 
(1) bekezdése ugyancsak lehetoséget ad arra, hogy az eljáró versenytanács a határozat azonnali 
végrehajtását a közérdekre tekintettel elrendelhesse. 
A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alkalmazása során lényeges kiemelni, hogy az azonnali végrehajtás 
elrendelése a határozat külön rendelkezése, és nem azonos az azonnali teljesítési határido kimondásával. 
Ezért az ilyen teljesítésrol rendelkezo határozat végrehajtására - ha az emellett az azonnali végrehajtás 
elrendelésének kimondását nem tartalmazza - a keresetlevél benyújtása halasztó hatállyal bír. 
Az Áe. idézett törvényi rendelkezésétol eltéroen nem fuzodik a keresetlevél beadásához a határozat 
végrehajthatóságára halasztó hatály 
- az adóhatósági határozat esetében az Art. 86. § (2) bekezdése alapján, 
- a közbeszerzésekrol szóló 1995. évi XL. törvény 90. § (2) bekezdése szerint a Bizottság határozata esetén, 
- a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 83. §-ának 
(1) bekezdése értelmében a meghatározott cselekmény végrehajtásáról rendelkezo részt érintoen, 
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 99. § (3) bekezdése értelmében. E törvény a 
végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelem lehetoségét külön is nevesíti, ugyanakkor kötelezoen írja elo 
ilyen kérelem eloterjesztését, ha a jogszabálysérto döntés végrehajtása a közérdek súlyos sérelmével vagy 
elháríthatatlan kárral járna. 
Az elozoekbol kitunoen a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztésére a perben csak akkor 
kerülhet sor, 
- ha a kereset benyújtásával a közigazgatási határozat végrehajtására vonatkozó halasztó hatály a törvény 
erejénél fogva azért nem következett be, mert a közigazgatási szerv a határozatában azonnali végrehajtást 
rendelt el (BH1992. 9.) vagy 
- ha a vonatkozó törvény szerint a bírósági út nem jár a végrehajthatóságra halasztó hatállyal. 
A bíróság a határozat végrehajtását a per bármely szakában, s nem csak kérelemre, de hivatalból is 
felfüggesztheti. Ha a fél a keresetlevélben kéri a végrehajtás felfüggesztését, arról a bíróságnak nyolc napon 
belül döntenie kell [Pp. 330. § (3)]. 
A bíróság a végrehajtás felfüggesztése tárgyában végzéssel határoz, amely ellen fellebbezésnek van helye, 
ezért azt a bíróság indokolni köteles. 
Ha fél az azonnal végrehajthatóvá nyilvánított közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során kéri a 
határozat végrehajtásának felfüggesztését, a bíróságnak meg kell vizsgálnia, hogy a végrehajtást közérdek, 
illetve az ügyfél nyomós érdeke valóban indokolja-e, és megalapozott-e az azonnali végrehajtást elrendelo 
szerv hivatkozása ezekre a feltételekre. Vizsgálnia kell, hogy a fél keresetében hivatkozott jogszabálysértés az 
ügy érdemi eldöntésére milyen hatással lehet, továbbá, hogy a közigazgatási határozat esetleges végrehajtása 
milyen következményekkel jár. 
A közigazgatási határozatok felülvizsgálata iránti perekben a végso érdemi döntés többnyire csak hosszabb 
idot igénylo eljárásban hozható meg. A felülvizsgálni kért határozat végrehajtásának felfüggesztésérol 
hozandó döntés - akár helyt adó, akár elutasító - az ellenérdeku fél számára többnyire utóbb nehezen 
korrigálható következményekkel járhat. Ezért feltétlenül szükséges az e tárgyban hozott döntések meghozatala 
során az ügy körülményeinek gondos mérlegelése. 
Mindezekre figyelemmel a bíróság a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztését különösen akkor 
rendelheti el, ha 
a) a határozat azonnal végrehajthatóvá nyilvánítása jogszabályt sért, illetoleg 
b) ha a felfüggesztést különös méltánylást érdemlo vagy egyéb jelentos körülmények indokolják, vagy 
c) ha a végrehajtás a fél számára súlyos hátrányt eloidézo következményekkel járhat. 
Közvetlenül a bírósághoz benyújtott keresetlevél esetén a bíróság nyolc napon belül akkor határozhat a 
végrehajtás felfüggesztésérol, ha a fél keresetleveléhez a felülvizsgálni kért közigazgatási határozatokat is 
csatolja (KK 14. számú állásfoglalás II-III). 
A (4) bekezdést a Legfelsobb Bíróság KK 9. számú állásfoglalása nyomán a Pp.-t módosító 1995. évi LX. 
törvény 27. §-ának (1) bekezdése iktatta be. 
A közigazgatási perben beavatkozóként részt vevo jogállására a Pp. 57. §-a (1) bekezdésének második 
mondatában foglaltakat kell alkalmazni, tehát a beavatkozó cselekményei akkor is hatályosak, ha azok az 
általa támogatott fél cselekményeivel ellentétben állnak. 
Az idézett törvényhely közigazgatási perekben a beavatkozás lehetoségérol való tájékoztatást a bíróság 
kötelezettségévé teszi. A beavatkozásra csak az elso fokú ítélet meghozatalát megelozo tárgyalás 
berekesztéséig van lehetoség [Pp. 54. § (1)]. Ha a bíróság tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, és 



emiatt a beavatkozásra nem kerülhetett sor, ez olyan lényeges eljárási szabálysértés, amely miatt az elso fokú 
ítélet hatályon kívül helyezésére kerül sor a Pp. 252. § (2) bekezdése alapján. 
Természetesen nincs akadálya annak, hogy a Pp. 332. § (4) bekezdése alá nem sorolható esetekben a 
beavatkozásra az érdekelt részérol sor kerülhessen az általános szabályok szerint. 
BH2003. 304. Lényeges eljárási szabálysértés, ha a bíróság a közigazgatási eljárás ellenérdeku ügyfeleit nem 
értesíti a beavatkozás lehetoségérol (1952. évi III. tv. 252., 332. §). 
BH2002. 337. A közbeszerzési eljárásban kiszabott bírság végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelem 
elbírálása során vizsgálandó körülmények [1995. évi XL. tv. 52. § (1) bek., 55. § (6) bek., 59. § (1) bek., 90. § 
(2) bek., Pp. 332. § (3) bek.]. 
BH2000. 277. A végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelem akkor megalapozott, ha a felperes indokolt, 
gazdálkodási adatokkal igazolt kérelmet terjeszt elo [Pp. 332. § (3) bek., KK 14. sz.]. 
BH1999. 144. A közbeszerzési eljárásban - ha a felperes az ajánlatkérok megbízottjaként jár el - a bíróság 
köteles az ajánlatkéroket a beavatkozás lehetoségérol értesíteni [Pp. 327. § (1) bek., 332. § (4) bek., Áe. 3. § 
(4) bek., 1995. évi XL. tv. (Kbt.) 81. § (1) bek.]. 
BH1996. 284. A kárpótlási ügyben hozott jogeros határozat felülvizsgálatára a kárpótlásra jogosult 
lakóhelye szerinti megyei (fovárosi) bíróság illetékes, ha 1995. augusztus 29-ig a már benyújtott keresetlevél 
ügyében a bíróság nem tett intézkedést [1995. évi LX. tv. 30. § (5) bek., 33. § (5) bek., Pp. 124. § (1) bek., 128. 
§, 332. § (1) bek.]. 
BH1992. 609. I. A közigazgatási határozat azonnali végrehajtásának és a végrehajtás felfüggesztésének 
feltételei [1957. évi IV. tv. 63. § (2) bek., Pp. 332. § (3) bek.]. 
BH1990. 446. Államigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztésére államigazgatási jogkörben okozott 
kár megtérítése iránt indított perben nincs lehetoség [Pp. 332. § (3) bek.]. 

A per elbírálása tárgyaláson kívül 

333-334. § 

Mulasztás 

335. § Közigazgatási perben bírósági meghagyás kibocsátásának nincs helye. 
Közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perben a mulasztás általános szabályai alkalmazhatók, a 
bírósági meghagyás kibocsátásának nincs helye. 

Viszontkereset 

336. § A perben viszontkeresetnek nincs helye. 

KK 9. szám 

II. Ha az ellenérdeku felek mindegyike keresetet indít a közigazgatási 
határozat felülvizsgálata iránt, indokolt a perek egyesítése [Pp. 149. § (2) 
bekezdés]. 

III. A kisajátítás tárgyában hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata 
iránti perekben - amennyiben a határozatot mind a tulajdonos, mind a 
kisajátítást kéro keresettel támadja - a tulajdonos által indított perhez kell 
egyesíteni a kisajátítást kéro által indított pert. 

Nincs akadálya annak, hogy a bíróság a jogvitát egy perben döntse el. 



A § 1995. augusztus 29. napját megelozo rendelkezése a viszontkeresetet meghaladóan kizárta, hogy 
közigazgatási perben a felek egyezséget kössenek. Az eljárás szünetelésére akkor kerülhetett sor, ha a felek 
közös kérelmére azt a bíróság megengedte. Ilyen engedélyt a bíróság ugyanabban a perben csak egyszer 
adhatott. 
A törvény hatályos rendelkezése értelmében közigazgatási perben a viszontkereset eloterjesztése továbbra is 
kizárt, amit magyaráz az a tény, hogy a közigazgatási per tárgya annak eldöntése, hogy történt-e 
jogszabálysértés az alperesként perbe vont közigazgatási szerv részérol. 
A perek egyesítése folytán alperesi pozícióba került felperes keresete nem viszontkereset. Versenyjogi 
ügyekben a versenyfelügyeleti eljárást kezdeményezo fél a törvény rendelkezése folytán a per alperese lesz. 
Elofordulhat azonban, hogy a Gazdasági Versenyhivatal határozatát o is támadja. Ebben az esetben is a 
kezdeményezo fél keresetérol és nem viszontkeresetérol beszélhetünk. 
Az eljárás szünetelésére az általános szabályok (Pp. 137. §) az irányadóak. 
Az egyezségrol az Áe. is rendelkezik, amikor kimondja, hogy a közigazgatási szervnek a döntés elott meg kell 
kísérelnie az egyezség létrehozását, ha azt jogszabály elrendeli, vagy az ügy természete megengedi. Ha az 
egyezség megfelel a jogszabálynak és nem sérti a felek vagy mások jogos érdekét, a közigazgatási szerv az 
egyezséget jóváhagyja, illetoleg határozatba foglalja; ellenkezo esetben az eljárást folytatja [Áe. 38. § (1)-
(2)]. 
E törvényi rendelkezésekbol kitunik, hogy az államigazgatási eljárásban az egyezség létrehozásának 
harmadik feltétele, hogy az ügyben több fél szerepeljen, akik között az egyezség létrejöhet. Hatósági ügyben 
az eljáró közigazgatási szerv és az ügyfél között nincs helye egyezség kötésének. 
A közigazgatási perben azonban az egyezséget nem az államigazgatási eljárásra jellemzo alá- és 
fölérendeltségi viszonyban álló közigazgatási szerv és ügyfél köti, hanem az egymással mellérendeltségi 
viszonyban álló felperes (ügyfél) és alperes (közigazgatási szerv). A Pp. korlátozó rendelkezése hiányában az 
ilyen egyezségkötésnek nem lehet akadálya. A közigazgatási szerv csak a rá, vagy az eljárásra vonatkozó 
szabályok között köthet egyezséget, a kógens szabályok érvényesülését az egyezséggel sem ronthatja le. 
Mindig a konkrét ügy anyagi jogi és eljárás jogi szabályainak ismeretében lehet eldönteni, hogy egyezségnek 
helye van- e, illetoleg azt a bíróság jóváhagyhatja-e vagy sem. 
A közigazgatási perben kötött egyezség tartalma a keresettel támadott közigazgatási határozat módosítása. 
Miután a bíróság által jóváhagyott egyezségnek ugyanaz a hatálya, mint a bírói ítéletnek, ezért az egyezség 
ugyanazokat a tartalmi elemeket kell, hogy tartalmazza, mint a közigazgatási perben hozott ítélet. 
A egyezség ítéleti hatályából az is következik, hogy a közigazgatási perben hozott egyezséget is a 
közigazgatási perben hozott ítélet végrehajtására vonatkozó szabályok szerint kell végrehajtani, és arra a 
bírósági végrehajtás szabályai nem vonatkoznak. Természetesen kivétel ez alól a perköltség fizetésére 
vonatkozó rendelkezés. 
BH2003. 112. Az önkormányzat - a tulajdonában álló lakás bérleti jogának folytatása iránti kérelem 
elbírálása során - nem közigazgatási határozatot hoz, hanem bérbeadóként polgári jogi jognyilatkozatot tesz 
[Ptk. 193. §, Pp. 336. §, 1/1971. (II. 8.) Korm. r. 45. § (2) bek., 1/1971. (II. 8.) ÉVM r. 72. §, 1993. évi 
LXXVIII. tv. 32. § (1) bek. c) pont]. 
BH1993. 581. II. Közigazgatási perben viszontkeresetnek nincs helye (Pp. 336. §). 

Eljárás óvás, illetoleg  
 felügyeleti intézkedés esetében 

337. § (1) Ha a bíróság tudomást szerez arról, hogy a közigazgatási szerv felülvizsgálni kért határozata ellen az 
ügyész óvást nyújtott be, vagy pedig a felettes közigazgatási szerv a határozatnak felügyeleti úton való 
felülvizsgálata iránt intézkedett, a tárgyalást az óvás elbírálásáig, illetoleg a felügyeleti intézkedéssel elrendelt újabb 
határozat meghozataláig - legfeljebb azonban harminc napra - felfüggeszti. A harminc nap eltelte után a tárgyalást 
akkor is folytatni kell, ha a közigazgatási szerv érdemi határozatot még nem hozott. 

(2) Ha az óvás vagy a felügyeleti intézkedés, illetoleg a határozatnak hivatalból vagy kérelemre történt 
visszavonása vagy módosítása folytán hozott új közigazgatási határozat a kereseti kérelemben foglaltaknak eleget 
tesz, a bíróság a pert megszünteti, és a közigazgatási szervet a perköltség megfizetésére kötelezi. 

(3) Ha az óvás vagy a felügyeleti intézkedés folytán hozott új közigazgatási határozat a kereseti kérelemben 
foglaltak egy részének tesz csak eleget, a bíróság a pert csak ebben a részben szünteti meg, a tárgyalást pedig 
folytatja azokra a kereseti kérelmekre vonatkozóan, amelyek felol az új közigazgatási határozat egyáltalán nem, vagy 
nem a kereseti kérelemnek megfeleloen döntött. A felperes a keresetét az új közigazgatási határozatra tekintettel 



megváltoztathatja. A per részben való megszüntetése folytán a közigazgatási szervet terhelo költségek megfizetésérol 
a bíróság az eljárást befejezo határozatában dönt. 

(4) Ha a közigazgatási szerv az ügyészi óvással nem ért egyet, az ügyész az erre vonatkozó határozat közlésétol 
számított harminc napon belül keresettel fordulhat a bírósághoz. 

A § (1) bekezdése ügyészi óvás (Áe. 74. §) és felügyeleti intézkedés (Áe. 71. §) esetén teszi lehetové a 
tárgyalás felfüggesztését, de erre sor kerülhet az Áe. 61. §-a alapján is, amikor a határozat visszavonása vagy 
módosítása történik. Ez utóbbit a bíróság "saját hatáskörben való" módosításnak nevezi, és kissé kiterjesztoen 
értelmezve akkor is alkalmazza, ha az Áe. szerinti egy éves határido már eltelt. Ilyenkor általában maga az 
alperes kéri a per tárgyalásának a felfüggesztését annak érdekében, hogy határozatát felülvizsgálja. 
Ügyészi óvásra, a felettes szerv felügyeleti intézkedésére a peres eljárás során viszonylag ritkán kerül sor. Az 
ügyészi óvásról (Áe. 74. §) az ügyészségrol szóló 1972. évi V. törvény 14-15. §-a rendelkezik. Az ügyészi óvást 
a törvény értelmében határido nélkül lehet benyújtani. 
Az Áe. 71. §-a szerinti felügyeleti intézkedést a felettes államigazgatási szerv a határozat jogerore 
emelkedésétol számított egy éven belül kezdeményezheti. A határozat elleni perindítás esetén nem állt be az 
anyagi jogero, ennek pedig az a következménye, hogy az egy éves határido nem telt el, így a felettes szerv a 
felügyeleti intézkedést minden további nélkül megteheti. 
Az Áe. 61. §-a alapján a határozat módosítására vagy visszavonására bármelyik hatásköri szinten, tehát 
másodfokú eljárásban, de a bíróság elotti eljárásban is lehetoség van. Ennek azonban korlátja az Áe. 61. § 
(3) bekezdésében írt egyéves határido, amely a határozat közlésével veszi a kezdetét. 
Más a helyzet viszont az adóigazgatási eljárásban. Az adózás rendjérol szóló 1990. évi XCI. törvény 84. § (1) 
bekezdése értelmében az adóhatóság a határozat módosítását vagy visszavonását az adózó terhére a 
határozat közlésétol számított egy éven belül, az adózó javára az adó megállapításához való jog elévüléséig 
teheti meg. 
Adóügyben felügyeleti intézkedésre az Art. 85. § (1) bekezdése alapján kerülhet sor. A bekezdés harmadik 
mondatából kitunoen ha az adózó keresetlevelét eloterjesztette, nem kötelezo a felettes szerv felügyeleti 
intézkedése, s az erre irányuló kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja. Ez a Pp. 337. § (1) 
bekezdésének korlátozott alkalmazhatóságát jelenti. Viszont az alperes adóhatóság a tárgyalás adatai alapján 
- a felperes javára - korlátozás nélkül élhet az Art. 84. §-ában és a Pp. 337. § (2) bekezdésében írt jogával. 
Ha a tárgyalás felfüggesztésének idotartama alatt a felettes közigazgatási szerv a határozatot megváltoztatja 
vagy megsemmisíti, a bíróság a pert megszünteti és az alperest a felperes költségének megfizetésére kötelezi. 
Ha a felügyeleti intézkedés következtében a határozatot csak részben változtatták meg, az a keresetnek csak 
részben tesz eleget, a bíróság a pert e részében szünteti meg, és a kereset további részében a pert folytatja. A 
felperes ilyenkor keresetét megváltoztathatja. A részben történt megszüntetés esetében a perköltség viselésérol 
az eljárást befejezo határozatban kell dönteni [Pp. 339. § (3)]. 
A (4) bekezdés az óvással egyet nem érto közigazgatási szerv keresetindítási jogát és annak határidejét 
szabályozza. 
AEÉ 1993/11. Közigazgatási per során tett felügyeleti intézkedés esetén követendo eljárás (Pp. 337. § (2) 
bekezdés) 
AEÉ 1993/10. Közigazgatási per során tett felügyeleti intézkedés esetén követendo eljárás (Pp. 337. § (2) 
bekezdés) 

Bizonyítás 

338. § (1) A bizonyítási eljárással járó költségek elolegezésére a közigazgatási szervet nem lehet kötelezni, hanem 
reá a költségmentesség engedélyezése esetében irányadó szabályokat kell megfeleloen alkalmazni. 

(2) Közigazgatási perben szakértoként nem járhat el az a személy sem, akivel szemben a 325. § (1) bekezdésének 
a), b) és c) pontjában felsorolt kizáró ok áll fenn. 

A közigazgatási határozatok felülvizsgálata iránt indított perekben a bizonyításra vonatkozó általános 
szabályok, a Pp. 6. § (1) bekezdésében írt szabad bizonyítási rendszer és ennek alapján a bizonyítékok szabad 
mérlegelésének elve (Pp. 206. §) érvényesülnek. 
Az államigazgatási ügy érdemében hozott határozat felülvizsgálata iránti keresetében a fél nem csak anyagi, 
de eljárási jogszabálysértésre is hivatkozhat, és arra is, hogy a határozat meghozatalakor az alkalmazott 
jogszabályt tévesen értelmezték (KK 31. számú állásfoglalás) 
Eljárási jogszabálysértés miatt csak akkor van helye hatályon kívül helyezésnek, ha az eljárási 
jogszabálysértés jelentos, és a döntés érdemére is kihat, s a bírósági eljárásban nem orvosolható. Így kell 
eljárni akkor is, ha a felülvizsgált határozatot nem az annak meghozatalára jogosult közigazgatási szerv 



hozta. Lényeges és az ügy érdemére kiható eljárási szabálysértés, ha a közigazgatási szerv határozatában 
tényállást nem állapított meg és a határozatokból az sem állapítható meg, hogy a hatóság határozatát milyen 
jogszabályra alapította. Mérlegelési jogkörben hozott határozat esetén pedig lényeges eljárási szabálysértés, 
ha a határozatból nem állapíthatók meg a mérlegelés szempontjai, az hogy a hatóság mely tényeket vett 
figyelembe az adott döntés kialakításánál a felperes javára és melyeket a terhére. 
Az anyagi jogszabálysértést a bíróság csak akkor tudja megállapítani, ha a perben lefolytatja a felek által 
indítványozott és szükséges bizonyítást. Nem kelloen felderített, részben hiányos tényállás alapján hatályon 
kívül helyezésnek nincs helye, a bíróság a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítást köteles lefolytatni. 
A Pp. 164. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási perben is a felperesnek kell bizonyítania, hogy a keresettel 
támadott közigazgatási határozat jogszabálysérto [Áe. 72. § (1)], s neki kell megjelölnie azokat a tényeket, 
melyekre jogát alapozza, és az ennek bizonyítására szolgáló bizonyítékokat. Amennyiben ezt a kötelezettségét 
nem teljesíti, akkor a bizonyítatlanság az o terhére veendo figyelembe. 
A tényállás nem kello felderítése és hiányossága esetén az alperest is terhelheti bizonyítási kötelezettség, 
amelynek elmulasztása az o terhére esik. 
A törvény külön megengedo rendelkezése hiányában közigazgatási perben nincs helye a bizonyítás hivatalbóli 
elrendelésének [Pp. 164. § (2)]. Kérdéses azonban, hogy mi a helyes eljárás akkor, ha a közigazgatási ügy 
nem kelloen felderített, tényállása hiányos, de bizonyítási indítványt egyik fél sem tesz. A közigazgatási bírák 
értekezletén elhangzott álláspont szerint ilyenkor a bíróságnak a közigazgatási határozatot hatályon kívül kell 
helyeznie és a közigazgatási szervet új eljárásra kell köteleznie. Ez a vélemény abból indult ki, hogy ha a felek 
nem bizonyítottak, a bíróság - bár észleli a jogszabálysértést - hivatalból nem folytathat le bizonyítást, ezért a 
közigazgatási határozatot hatályon kívül kell helyeznie és az eljárt közigazgatási hatóságot új eljárásra kell 
köteleznie. Ezzel az állásponttal nem érthetünk egyet. A bizonyítási kötelezettség e perekben a felperesé, 
amennyiben pedig a jogszabálysértést nem bizonyította, annak a következményét neki kell viselnie. A 
bizonyítatlanságnak tehát a kereset elutasítása a következménye. Viszont ha a határozat megalapozatlan és 
ennek folytán jogszabályt sérto, hatályon kívül helyezésnek és új eljárásra való kötelezésnek van helye. Ennek 
nem mond ellent az a gyakorlat sem, amely szerint nem a kereset elutasításának, hanem a határozat hatályon 
kívül helyezésének és új eljárás elrendelésének van helye akkor, ha a közigazgatási perben a keresettel 
egyezoen bizonyítást nyert, hogy az alperes határozatában írtak - a jogszabályi hivatkozás és tényállás - 
jogszabályt sérto, azonban maga a határozat érdemi rendelkezése más jogszabályhely és tényállás alapján a 
jogszabálynak megfelel. Ennek ugyanis az az indoka, hogy a bíróság a közigazgatási szerv hatáskörét nem 
veheti át, márpedig ez történne az új tényállás és annak megfelelo jogszabály alkalmazásával történo kereset 
elutasítás esetén. 
A Pp. 164. §-ának hivatkozott rendelkezéseit - a KK 31. számú állásfoglalásban írtakkal szoros 
összefüggésben - értelmezve ezért a bizonyítási kötelezettség a jogszabálysértés megállapítása 
vonatkozásában a felperest terheli, ennek elmulasztása az o terhére esik. A tényállás hiányosságai esetén az 
alperest is terheli bizonyítási kötelezettség, amelynek elmulasztása az o terhére esik, és ha a felperes eleget 
tett bizonyítási kötelezettségének, az alperes mulasztása az alperes terhén marad. Ebbol következoen a 
tényállás nem kello felderítése miatti hatályon kívül helyezés és új eljárásra való kötelezés csak igen szuk 
körben foghat helyt. 
A közigazgatási határozatok felülvizsgálata iránti perekben gyakran olyan szakkérdések is felmerülhetnek, 
amelyek eldöntéséhez a bíróság szakértelemmel nem rendelkezik, ezért szakérto igénybevétele szükséges. A 
közigazgatási perekben eljáró szakértovel szemben további kizárási okokat állapít meg a (2) bekezdés 
rendelkezése. 
A bizonyítékok és a bizonyítás anyagának mérlegelésétol meg kell különböztetni a mérlegelési jogkörben 
hozott határozatokat. 
Mérlegelésrol akkor van szó, és a mérlegelési jogkör lényege az, ha a közigazgatási szerv több törvényes 
lehetoség közül választhat és "belátása szerint" dönt. 
Mérlegelési jogkörben hozott határozatról van szó, ha 
- a jogszabály csupán a döntés kereteit (a bírság alsó és felso határát) szabta meg, 
- többféle intézkedés közül választási lehetoséget biztosít (pl. bontás, átalakítás, fennmaradás), 
- "határozatlan jogi fogalmat használ" pl. indokolt esetben, kivételes méltányosságot érdemlo esetben stb. 
Az ilyen mérlegelési körében hozott határozat is jogszabálysértés esetén vizsgálható felül az Áe. 72. § (1) 
bekezdése alapján. 
A mérlegelésnél figyelembe veendo körülményeket, szempontokat a jogszabály általában meghatározza, de 
gyakran - a szempontok meghatározása nélkül - csak a mérlegelés lehetoségét biztosítja. Mindkét esetben a 



közigazgatási szernek kell határozatában indokolnia, hogy döntésénél a mérlegelésnél irányadó törvényi vagy 
általa figyelembe vett szempontok közül mit miért fogadott el, vagy mit miért vetett el. 
A klasszikus álláspont szerint a mérlegelés jogszabálysérto, ha 
- túllépte a mérlegelés jogszabályban meghatározott kereteit, 
- a határozat megalapozatlan, 
- a döntésnél mérlegelt tények nem felelnek meg a valóságnak, 
- az ügy érdemére kiható lényeges eljárási szabálysértés történt. 
A bírói gyakorlat a fentieket bovítve értelmezi. Jól bemutatható ez az adóbírsággal kapcsolatos gyakorlaton 
keresztül. Az adójogszabályok az adóbírság összegét -tól -ig keretek között határozzák meg. Az adóhatóság - 
amennyiben mérlegel - a bírság összegét a felso határ közelében határozza meg. A klasszikus álláspont szerint 
mérlegelése nem jogszabálysérto, hiszen az adózó javára és terhére szóló körülményeket egyaránt figyelembe 
vette, az, hogy nem "kello mértékben" vagy "kello súllyal" már nem a bíróság által felülvizsgálható 
mérlegelés. Ez az eljárás nem törvénysérto. 
Az ügyben eljáró bíróságot - különösen a felso határ közelében megállapított bírság esetében - ez arra 
készteti, hogy a bírság összegét mérsékelje. 
Osztjuk azt az álláspontot, hogy a bíróság a mérlegeléssel hozott határozatot - amennyiben nem valósul meg a 
fentebb írt szempontok valamelyike - nem mérlegelheti felül. Viszont a mérlegelés jogszabálysérto, ha a 
perben olyan többlet tényállás vagy újabb bizonyíték merül fel, amelyet a hatóság nem vett figyelembe. A 
mérlegelési szempontok önkényes, visszaélésszeru értékelése is alkalmas a jogszabálysértés megállapítására. 
Az Itv. 57. § k) pontja alapján a kárpótlási ügyekben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti per 
illetékmentes. Az egészségbiztosítási ellátással, nyugellátással, hozzátartozói nyugellátással kapcsolatos 
(1997. évi LXXX. törvény 61. §, 1997. évi LXXXI. törvény 81. §) perben a feleket költség- és illetékmentesség, 
míg a közigazgatási perekben az Itv. 62. § (1) bekezdésének g) pontja alapján tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti 
meg. 
A bizonyítási eljárással járó költségek elolegezésére azonban - függetlenül attól, hogy a per mely kedvezmény 
hatálya alá esik - a közigazgatási szervet nem lehet kötelezni, hanem rá a költségmentesség engedélyezése 
esetében irányadó szabályokat kell alkalmazni. 

Határozat 

339. § (1) Ha törvény ettol eltéroen nem rendelkezik, a bíróság a jogszabálysérto közigazgatási határozatot 
hatályon kívül helyezi és - szükség esetén - a közigazgatási határozatot hozó szervet új eljárásra kötelezi. 

(2) A bíróság a közigazgatási határozatot megváltoztathatja: 
a) az örökbefogadást engedélyezo, illetve az örökbefogadást elutasító, valamint a kiskorút örökbefogadhatónak 

nyilvánító, 
b) a kiskorú intézeti nevelésbevételét elrendelo, az intézeti nevelés megszüntetése iránti kérelmet elutasító, 
c) a szüloi felügyeleti jogokkal kapcsolatos, illetve a gyámot vagy gondnokot kirendelo, felmento vagy az 

elmozdítását kimondó, 
d) az anyakönyvi bejegyzés, valamint az állami népesség-nyilvántartásba személyi adat felvételének 

megtagadásáról, törlésérol, kijavításáról, kiegészítésérol vagy személyi adat közlésének, illetve közokiratba 
foglalásának megtagadásáról rendelkezo, 

e) 
f) a földhivatalnak ingatlanra vonatkozó jogok és tények bejegyzésérol rendelkezo, illetve ingatlanra vonatkozó 

jogok és tények bejegyzését elutasító, 
g) az adó-, vagy illetékkötelezettség megállapításáról vagy a külön jogszabály szerint ezzel egy tekintet alá eso 

más fizetési kötelezettségrol és az ezekhez kapcsolódó egyéb befizetésekrol hozott, 
h) a levéltári anyag általános levéltárban történo elhelyezését elrendelo, 
i) a kisajátítási ügyben hozott, 
j) a menekültként való elismeréssel kapcsolatban hozott, 
k) 
l) a fegyver nélküli katonai, illetve polgári szolgálat iránti kérelemrol dönto, 
m) az internálásban, a kitelepítésben, az orizetbevételben, valamint a közbiztonsági orizetben, illetve a 

Szovjetunióban fogvatartásban töltött idonek az igazolásával, továbbá a 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. §-ának 



(1) bekezdésében felsorolt személyek személyes szabadsága korlátozásának az igazolásával kapcsolatos rendelkezést 
tartalmazó, valamint 

n) a családi pótlékról rendelkezo, illetve a társadalombiztosítási, 
o) a vagyonátadó bizottságnak a vagyonátadás tárgyában hozott, 
p) lakás vagy lakrész igénybevételét elrendelo határozat bírósági felülvizsgálata során, továbbá 
q) ha törvény azt megengedi. 
(3) Ha a bíróság az eljárást csak részben szüntette meg [337. § (3) bekezdés], az eljárást befejezo határozatában a 

pervesztes felet a perköltségek megfizetésére annak figyelembevételével kötelezi, hogy a pernek a felülvizsgálni kért 
közigazgatási határozat hatályon kívül helyezése, visszavonása vagy módosítása folytán megszüntetett részében 
felmerült költségek a közigazgatási szervet terhelik. 

(4) 
A § rendelkezései a közigazgatási perben hozott érdemi határozat tartalmára vonatkozó alapveto szabályokat 
nevesítik. 
Az (1) bekezdés - az Áe. 73. § (1) bekezdésével összhangban - mondja ki, hogy fo szabályként a bíróság 
érdemi döntése közigazgatási perben a jogszabálysérto közigazgatási határozat hatályon kívül helyezése, 
emellett szükség esetén a közigazgatási szerv új eljárásra kötelezése lehet. Ha törvény azt megengedi, 
meghatározott esetekben a bíróságot a határozatot megváltoztató érdemi döntés meghozatalának joga is 
megilleti. 
A § (2) bekezdésében nevesített közigazgatási határozatokat meghaladóan ilyen rendelkezést tartalmaz 
például: 
- az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 14. § (5) bekezdése, 
- az igazságügyi szakértoi kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 44. § (5) bekezdése, 
- a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi 
XCIV. törvény 18. § (4) bekezdése, 
- a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény 29. § (3) bekezdése, 
- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény 7. § (5) bekezdése, 
- a vad védelmérol, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 18. § (6) 
bekezdése, 
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 26. § (7) bekezdése, 
- a szakképzésrol szóló 1993. évi LXXVI. törvény 31. § (2) bekezdése. 
Más tartalmú érdemi döntést ( pl. megállapító ítéletet ) a bíróság közigazgatási perben nem hozhat. 
Ha a bíróság az ügy érdemében határozott, a közigazgatási szervnél ugyanabban az ügyben azonos tényállás 
mellett nincs helye új eljárásnak. A közigazgatási szervet a bírósági ítélet és indokolása köti, annak tartalmát 
a megismételt eljárás és a határozathozatal során köteles figyelembe venni [Áe. 73. § (2)-(3)]. 
A per érdemében - a Pp. 212. § (1) bekezdésének irányadó rendelkezése értelmében - közigazgatási perben is 
ítélettel dönt a bíróság, így értelemszeruen akkor is, ha a határozatot hatályon kívül helyezi. 
A közigazgatási per határozatának hatályon kívül helyezése mellett a bíróság a közigazgatási szervet új 
eljárásra is kötelezheti. Miután a közigazgatási szerv a perben félként jár el, és nem a bíróságnak 
"alárendelt" szervként, ezért marasztalása csak kötelezés lehet, és a bíróság a közigazgatási szervet nem 
utasíthatja új eljárásra. Ez csak a felsobb fokú bíróságot illeti meg az alsóbb fokú bíróság határozatával 
szemben. Feltehetoen a jogeros ítéletekben elofordult téves megfogalmazás miatt egyes jogszabályok is az 
"utasítás" szóhasználatot nevesítik, mint például az Art. 86. § (1) bekezdése. 
Ha a közigazgatási határozat több rendelkezést tartalmaz, a kereset azonban csak egy vagy több, de nem az 
összes rendelkezés hatályon kívül helyezésére (megváltoztatására) irányul, az ítélet rendelkezo részének 
tartalmaznia kell, hogy a hatályon kívül helyezés a határozat keresettel támadott rendelkezéseire vonatkozik. 
(Pl. a bíróság az alperes határozatát a forgalmi adóról rendelkezo részében helyezte hatályon kívül, vagy az 
alperes határozatát a keresettel támadott részében helyezte hatályon kívül stb.). 
Elofordulhat az is, hogy a keresettel támadott határozat egyes rendelkezéseinek a keresettel nem támadott 
rendelkezéseivel való szoros összefüggése miatt, az utóbbiaknál is szükséges az új eljárás. Erre az ítéletben 
szintén utalni kell, ami célszeruen csak az indokolásban lehetséges. 
Nincs eljárásjogi akadálya annak, hogy a bíróság részben hatályon kívül helyezo (megváltoztató), 
meghaladóan pedig a keresetet elutasító ítéleti döntést hozzon. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha a 
közigazgatási határozatnak egymástól független, önállóan is elbírálható rendelkezései vannak. A kereset 
meghaladó elutasítást az ítélet rendelkezo részének kell tartalmaznia, és eljárási szabályt sért a bíróság, ha az 
ítélet indokolásában tér csak ki arra, hogy a kereset mely részeiben volt alaptalan. 



A bíróság érdemi döntése közigazgatási perben sem terjedhet túl a kereseti kérelmen (Pp. 215. §). Ez azt 
jelenti, hogy a bíróságnak a felperes által a keresetlevélben megjelölt jogszabálysértés körében kell 
vizsgálódnia, és ha a határozatot más vonatkozásban találja jogszabálysértonek, erre nem alapíthatja 
döntését. Ebbol következik, hogy a bíróság megsérti a kérelemhez kötöttség követelményét a közigazgatási 
határozat felülvizsgálata során, ha az ítéletében a kereseti kérelmen, ellenkérelmen vagy fellebbezésen 
túlterjeszkedo okra vagy jogszabályra alapítja döntését. 
A felperes a jogszabálysértés körében konkrét jogszabályi rendelkezés megsértését is megjelölheti, ez azonban 
nem jelenti azt, hogy ehhez a megjelöléshez (a paragrafus pontos megjelöléséhez) kötve van a bíróság. 
Különösen akkor nincs kötve a bíróság a fél nyilatkozatához, ha az tévedésen alapul, illetoleg nem fedi a fél 
valóságos akaratát. Nem akadálya a felülvizsgálatnak az, ha a fél a keresetlevélben nem jelöli meg azt a 
konkrét jogszabályhelyet, amelyre a keresetet alapítja. 
Ha a felperes jogszabálysértésre hivatkozva a közigazgatási határozat felülvizsgálatát kéri, ezzel 
értelemszeruen a közigazgatási határozat indokolási részét is támadja. Nem kizárt az sem, hogy a felperes 
keresetlevelében kizárólag a határozat indokolási részének felülvizsgálatát kérje. 
A közigazgatási perben a kereseti kérelem nem általában vonatkozik a közigazgatási határozat 
felülvizsgálatára, hanem meghatározott irányú felülvizsgálatot kér a felperes. Nem lehet tehát a kereset 
korlátait a határozat megváltoztatásának vagy hatályon kívül helyezésének kérelmezésére szukíteni. 
A kereseti kérelemhez kötöttség nem érvényesül a tekintetben, hogy a felperes hatályon kívül helyezést vagy 
megváltoztatást kér, mert a per tárgya a közigazgatási szerv döntésének felülvizsgálata (KK 34. számú 
állásfoglalás). 
A közigazgatási határozatok felülvizsgálata iránt indított perekben a perköltség viselésérol a bíróság az 
általános szabályok szerint dönt. 
A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás - ha törvény másként nem rendelkezik és a 
határozat nem adó-, illeték-, adójellegu, társadalombiztosítási járulék- vagy vámkötelezettséggel kapcsolatos 
- tételes illeték alá esik, melynek összege 1999. január 1. napjától 10 000 Ft. Eltéro rendelkezés az irányadó a 
kisajátítási kártalanítási határozat jogalap tekintetében történo felülvizsgálat esetére, mely pernek az illetéke 
6000 Ft [Itv. 43. § (3)-(4)]. 
Az adó-, illeték-, adójellegu, társadalombiztosítási járulék, vagy vámkötelezettséggel kapcsolatos perekben a 
kereseti illeték a per tárgya értékének 6%-a, de legalább 5000 Ft, és legfeljebb 750 000 Ft. E perekben a 
bírság, a késedelmi pótlék összege, mint járulék, a perérték számításánál figyelmen kívül marad - kivéve, ha a 
per tárgya önállóan a bírság vagy késedelmi pótlék. 
Amennyiben a per tárgyának értéke megállapítható, az ügyvédi (és jogtanácsosi) munkadíjat a 12/1991. (IX. 
29.) IM rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontja alapján kell megállapítani. A meg nem határozható perértéku 
ügyekben a munkadíj a rendelet 1. § (1) bekezdésének d) pontja szerint maximum 5000 Ft. Különösen 
bonyolult ügyben a munkadíj 50%-kal emelheto. 
Az adó, vám, illeték és jövedéki ügyekben, ahol gyakran igen magas a per tárgyának értéke, a munkadíj 
meghatározására irányadóak a BH1996. 6. eseti döntésben kifejtettek. 
Abban az esetben viszont, amikor az államigazgatási szervet nem ügyész vagy jogtanácsos képviseli, ügyvédi 
munkadíj nem állapítható meg részükre. 
BH2002. 335. II. A közigazgatási szerv tényállástisztázási kötelezettsége [Pp. 339. § (1)-(2) bek., 1957. évi 
IV. tv. 16. § (2) bek., 26. § (1) és (4) bek., 43. § (1) bek. c) pont, KK 31. áf., .... 57. § (2) bek.]. 
BH2002. 281. A munkaképesség-csökkenés mértéke megállapításának szempontjai a társadalombiztosítási 
perekben [Pp. 339. § (2) bek. g) pont, 341. § e) pont, KK 31. sz.]. 
BH2002. 168. A rendorhatóságnak a Btk. 187. §-a (1) és (2) bekezdésébe ütközo cselekmény miatt folytatott 
eljárást megszünteto határozatára, és az ez ellen benyújtott panaszra a büntetoeljárásra vonatkozó 
jogszabályok irányadóak; a panaszt elutasító határozat közigazgatási per keretében nem vizsgálható felül 
[1957. évi IV. tv. (Áe.) 3. § (3) bek., 72. § (1) és (2) bek., Pp. 339. §, 23/1994. (X. 26.) BM r. 2. § (2) bek., 4. § 
(1) bek.]. 
BH2001. 95. A felettes szerv az elsofokú közigazgatási határozatot és az azt megelozo eljárást csak az eljárási 
szabályoknak megfeleloen benyújtott fellebbezés kapcsán vizsgálhatja meg [Áe. 16. § (3) bek., 39. §, 40. §, 45. 
§ (1) bek., 62. § (1)-(2) bek., 66-67. §, 72. § (1) bek., Pp. 71. §, 339. § (1) bek.]. 
BH2000. 573. A munkaszolgálat ideje alatt bekövetkezett eltunés ténye, illetve az életvesztés önmagában még 
nem teszi lehetové az egyösszegu kárpótlás iránti kérelem teljesítését [1997. évi XXIX. tv. 2. § (1) bek. c) és d) 
pont, 2/B. § (1)-(2) bek., 103/1997. (VI. 13.) Korm. r. 1. § (3) bek., Pp. 339. § (1) bek., Áe. 72. § (1) bek.]. 
BH2000. 231. Különváltan élo házastársa katonai szolgálata eloli menekülése nem alapozza meg a házastárs 
menekülti státusát [1997. évi CXXXIX. tv. 2. § a) pont, 3. § (1) bek., Pp. 339. § (1) bek.]. 



BH2000. 179. Háborús buntett miatt történt elítélés folytán végrehajtott szabadságvesztés miatt akkor sem jár 
kárpótlás, ha az elítélésrol hozott ítéletet törvényességi határozatával a Legfelsobb Bíróság törvénysértové 
nyilvánította, és a terheltet a vád alól buncselekmény hiányában felmentette [Be. 384-385. §, 1990. évi XXVI. 
tv. 1-3. §, 1992. évi XXXII. tv. preamb. 3. § (1) bek. a) pont, Pp. 339. § (2) bek. q) pont]. 
BH1999. 339. Az értékek letétbe helyezése és elvesztése miatt bekövetkezett tulajdoni sérelem esetén is csak a 
törvényben eloírt részleges kárpótlás illeti meg a jogosultat [1992. évi XXIV. tv. 1. § (1) bek., 3. §, Áe. 72. §. 
Pp. 339. §] 
BH1997. 562. A mozgáskorlátozottság tekintetében az Országos Orvosszakértoi Intézet által adott 
szakvéleménnyel kapcsolatban a bíróság orvos szakértoi bizonyítást rendelhet el [179/1993. (XII. 29.) Korm. 
r. 1. § (3) bek. és 15. § (2) bek., Pp. 6. § (1) bek., 177. §, 182. §, 275/A. §, 339. § (1) bek.]. 
BH1996. 395. A részaránytulajdon kiadásával kapcsolatos határozat tartalma [1993. évi II. tv. (Ftv.) 7. § (3) 
bek., 10. §, 1957. évi IV. tv. (Áe.) 66. §, 72. § (1) bek., 73. § (1) bek., Pp. 339. § (1) bek.]. 
BH1994. 282. I. A közigazgatási határozat meghozatalakor hatályos jogszabályok szerint kell elbírálni a 
határozat jogszeruségét [Pp. 339. §]. 
BH1994. 52. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben a bíróság a kártalanítási 
igényrol nem dönthet [Pp. 339. §, 1991. évi XXXII. tv. 9. § (1)-(2) bek., 14. § (4) bek.]. 
BH1993. 769. Az utóbb alkotmányellenesnek minosített jogszabályok téves alkalmazása a bírósági eljárásban 
[Pp. 275/A. § és 339. § (1) bek., 38/1992. (VI. 22.) AB hat., 45/1983. (XI. 20.) MT, 45/1983. (XI. 20.) PM r., 
36/1987. (IX. 29.) MT r. 8. § (2) bek.]. 
BH1993. 706. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben a bíróság a kártalanítási 
igényrol nem dönthet [Pp. 339. §. 1991. évi XXXII. tv. 9. § (1)-(2) bek., 14. § (4) bek.]. 
BH1993. 581. I. A kisajátítási határozat felülvizsgálata közigazgatási per, a keresetet tehát - 1990. március 
15-e óta - a közigazgatási szerv ellen kell megindítani, s a kisajátítást kéronek is perben kell állnia. Ha a 
kisajátítást kéro vitatja a megállapított kártalanítási összeget, a kisajátítást elrendelo hatóságnak akkor is 
perben kell állnia [Pp. 328. §, 339. § (2) bek. i) pont, 1990. évi XXII. tv 28. §, 1991. évi XX. tv 54., 55. §, 
1976. évi 24. tvr. 18. § (1) bek., 19. §]. 
BH1992. 666. I. Ha a közigazgatási szerv ellenérdeku felek vitájában dönt, a határozat bírósági 
felülvizsgálata iránti perben nem mellozheto mindkét fél perben állása [Pp. 54. § (1) bek., 57. § (1) bek., 327. 
§ (1) és (2) bek., 339. § (2) bek., PK 143. sz.]. 
BH1980. 490. A munkáltató terhére óvórendszabálysértés miatt kibocsátott fizetési meghagyás 
megalapozottságát a bíróságnak a peres felek egymás közötti viszonyában a kívülálló harmadik személy 
felelosségének vizsgálata nélkül kell elbírálnia és kizárólag abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a 
dolgozó üzemi balesete a munkáltató óvórendszabálysértésére vezetheto-e vissza [1975. évi II. tv. 108. §, Pp. 
339. § (2) bek., 341. § d) pont, MK 106. sz.]. 
BH1979. 296. Államigazgatási határozat megtámadása iránti perben a bíróság érdemben általában nem 
rendelkezhet, hanem az államigazgatási hatóság jogszabálysérto határozatának hatályon kívül helyezése 
mellett, az államigazgatási hatóságot kötelezi új eljárásra [Pp. 339. § (2) bek., 1/1971. (II. 8.) Korm. sz. r. 82. 
§ (1) bek. c) pont]. 
BH1978. 501. Az 1944. július 1-e elott háztartási alkalmazottként munkaviszonyban töltött idot csak egykori 
okirati bizonyíték vagy helyszíni vizsgálat alapján lehet szolgálati idoként figyelembe venni. A 
társadalombiztosítási szerv - ha okirati bizonyíték nem áll rendelkezésre - a helyszíni vizsgálatot akkor is 
köteles lefolytatni, ha a vizsgálat keretében csak tanúk meghallgatására van lehetoség [1975. évi II. tv. 8. §, 
Pp. 152. § (1) bek., 339. § (2) bek., 17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 110. § (3) bek., 112. §, 256. § (1) bek. b) pont, 
MK 106. sz.]. 
BH1978. 404. A bíróság a társadalombiztosítási szerv visszafizetésre (megtérítésre) kötelezo határozatának 
megtámadása iránt indított perben köteles a marasztalás összegének megállapításához szükséges bizonyítást 
lefolytatni: csupán az összegszeruség tisztázása céljából a bíróság a társadalombiztosítási szerv határozatát 
nem helyezheti hatályon kívül és nem kötelezheti e szervet új eljárásra [Pp. 339. § (2) bek., 341. § d) pont, 
1975. évi II. tv. 106. § (2) bek., MK 106. sz.]. 
FPK 1995/42. Arcüregfeltáró mutét során az orrban "felejtett" tampon következtében fellépo 
egészségkárosodásért a kórház kártérítési felelosséggel tartozik. [Pp 339. § (1) bek., 348. § (1) bek.], (41. Pf. 
22.136/1994/3.) 

Fellebbezés. Perújítás. Felülvizsgálat 

340. § (1) A bíróság ítélete ellen fellebbezésnek - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - nincs helye. 



(2) A bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van helye, ha a közigazgatási pert olyan határozat bírósági 
felülvizsgálata iránt indították, amelyet olyan szerv hozott egyfokú eljárásban, amelynek illetékessége az egész 
országra kiterjed, és e határozatot a bíróság a törvény alapján megváltoztathatja. 

(3) A 337. § (2) bekezdését a fellebbezési eljárásban is megfeleloen alkalmazni kell. 
(4) 

Fellebbezés 
Az 1997. évi LXXII. törvény 29. §-a alapvetoen megváltoztatta a közigazgatási perekben hozott ítélet elleni 
jogorvoslat szabályait. A módosítást az a tény indokolta, hogy ezekben az ügyekben az elbírálás négy, vagy öt 
fokú volt (a közigazgatásban egy vagy ketto, a bírói szakban három), amely az ügyek elintézésének 
idotartamát nem kívánatos mértében meghosszabbította. 
Az 1997. évi LXXII. törvénynek a hatálybalépést szabályozó - és az 1998. évi LXXI. törvénnyel módosított - 
34. § (1) és 35. § (1) bekezdése értelmében e módosított rendelkezéseket az 1999. január 1. napja után indult 
ügyekben kell alkalmazni, azaz azokban a perekben, amelyekben a keresetlevél eloterjesztésére a 
hatálybalépést követoen került sor. Ezt támasztja alá a Legfelsobb Bíróság 1/1998. Polgári jogegységi 
határozata, amely bár a Pp. 259/A. § alkalmazásával kapcsolatos, de megállapítása általános érvényu a 
"hatálybalépést követoen indult ügyek" értelmezésére. Éppen ezért nem oszthatjuk azt az álláspontot, mely 
szerint "értelemszeruen az 1999. január 1-je után hozott ítéletekre kell e szabályt alkalmazni" (Polgári 
eljárásjog - Kommentár a gyakorlat számára, hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest 1997. D/142. 
7.pótlap). 
A módosítás a közigazgatási perekben hozott végzés elleni fellebbezés szabályait - ahol egyébként a törvény 
az általános szabályoktól (Pp. 257-259. §) eltérést korábban sem szabályozott - nem érintette, hiszen e körben 
(pl. permegszünteto, a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító végzés stb.) nincs indok az általános 
szabályoktól való eltérésre, mivel a bíróság alapvetoen eljárási jellegu hibája ugyanolyan, mint a többi 
perben. 
Az ítélet esetében azonban fo szabályként a fellebbezés joga kizárt. 
Fellebbezésnek csak akkor van helye, ha a (2) bekezdésben meghatározott hármas, együttes elofeltételek 
fennállnak: így akkor, ha a perben felülvizsgált határozatot 
1. az egész országra kiterjedo illetékességu közigazgatási szerv 
2. egy fokú eljárásban hozta, és 
3. a bíróság a törvény rendelkezése alapján jogosult annak megváltoztatására [Pp. 339. § (2)]. 
Azokban az esetekben, amikor az elso fokú ítélet elleni fellebbezés megengedett, a fellebbezésre és a 
másodfokú eljárásra - a Pp. 324. § (1) bekezdése alapján - a Pp. 233-256/A. §-ainak a rendelkezései az 
irányadóak, miután 1999. január 1-jétol a törvény a közigazgatási perekre nézve e körben eltérést nem 
szabályoz, kivéve a permegszüntetést. Erre ugyanis nemcsak a Pp. 251. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, 
de akkor is sor kerül, ha a Pp. 337. § (2) bekezdésében nevesített tény (óvás, felügyeleti intézkedés, 
visszavonás vagy módosítás folytán hozott új közigazgatási határozat a kereseti kérelemben foglaltaknak 
eleget tesz) a másodfokú eljárásban következik be. A § (3) bekezdésében elhelyezett e törvényi rendelkezés 
teljes egészében azonos a módosítást megelozo (1) bekezdés második mondatával. 
Értelemszeruen nem alkalmazhatóak a közigazgatási perekben a Pp. 256/B-256/D. §-aiban szabályozott, és 
kizárólag vagyonjogi perekre irányadó rendelkezések. 
Minden olyan közigazgatási perben, amely 1999. január 1. napja elott indult, továbbra is a módosítást 
megelozo eljárási szabályok az irányadóak a fellebbezésre és másodfokú eljárásra. E körben a törvény az 
általános szabályoktól eltérést kizárólag a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálása körében nevesített. 
Az (1) bekezdés korábbi szabálya értelmében - a Pp. 256/A. § (1) bekezdésében szabályozott korlátozásoktól 
eltéroen - a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálására csak akkor nem kerülhet sor, ha bármelyik fél 
tárgyalás tartását kérte. A feleket a tárgyaláson kívüli elbírálás lehetoségérol tájékoztathatja az elsofokú 
bíróság, de a másodfokú bíróság is. A lényeg az, hogy a felek tudják: a másodfokú bíróság a fellebbezést 
tárgyaláson kívül kívánja elbírálni, és bármelyikük kérheti a tárgyalás tartását. Amennyiben a felek egyike 
sem kéri a tárgyalás tartását, a tárgyaláson kívüli elintézésnek nincs akadálya. A bíróság azonban a felek 
tárgyalás tartását nem kéro nyilatkozatához nincs kötve, s ennek ellenére is elrendelheti a tárgyalás kituzését. 
Felülvizsgálat 
A közigazgatási perekben hozott jogeros ítélet, valamint a jogeros végzés ellen az általános szabályok (XIV. 
Fejezet) szerint van lehetoség felülvizsgálatra. 
A 2001. évi CV. törvény 2002. január 1. napjától - az új, és általános érvényu felülvizsgálati szabályokkal 
való összhang megteremtése érdekében - már nem tartotta fenn a § korábbi (4) bekezdésének rendelkezését. 
Az átmeneti rendelkezésekre figyelemmel azonban e korábbi szabály az irányadó azokban az ügyben, 



amelyekben a jogeros határozat meghozatalára 2002. január 1. napja elott került sor, ezért kitérünk az abban 
foglalt szabályra. 
E törvényhelynek a Legfelsobb Bíróság soron kívüli eljárását eloíró szabályát az 1998. évi LXXI. törvény 
iktatta be, 1999. január 1-jei hatállyal. A törvény értelmében a soron kívüli eljárás kötelezettsége csak 
- a közigazgatási perben hozott, 
- a felet kétmillió forintot meghaladó összegben marasztaló 
ítélet ellen eloterjesztett felülvizsgálati kérelem elbírálása során terhelte a Legfelsobb Bíróságot. A törvényi 
együttes elofeltételekbol következoen nincs soron kívüli eljárási kötelezettség, ha a jogeros ítélet a keresetet 
elutasította - függetlenül attól, hogy a támadott közigazgatási határozat kétmillió forintot meghaladó összeg 
megfizetésére kötelezte a felperest. 
Kérdéses volt, hogy az ítéleti kötelezés számításakor a járulékok (bírság, pótlék) figyelmen kívül maradnak-e, 
vagy sem. A törvényi szóhasználatból (összeg) a gyakorlat azt a következtetést vonta le, hogy a számítást nem 
a pertárgy értékére vonatkozó szabályok megfelelo alkalmazásával kell végezni, ezért e körben nem 
alkalmazható a járulékok figyelmen kívül hagyását rendelo Pp. 25. § (4) bekezdése. 
A felülvizsgálattal kapcsolatos további sajátos szabályokat a Pp. 340/A. §-a tartalmazza. 
BH2003. 219. II. A megismételt közigazgatási eljárásban az új hatásköri szabályok szerint kell eljárni [Pp. 
340. § (2) bek., 1957. évi IV. tv. 7. §]. 

340/A. § (1) A 271. § (1) bekezdésének a) pontja közigazgatási perben nem alkalmazható, ha az ítélet ellen a 340. 
§ alapján fellebbezésnek nincs helye. 

(2) 
(3) Ha a jogeros határozat ellen a fél perújítással élt, az elsofokú bíróság, ha pedig a határozat ellen felülvizsgálati 

kérelmet nyújtottak be, a Legfelsobb Bíróság errol - az eljárás felfüggesztésérol való döntés érdekében - értesíti az 
eljáró közigazgatási szervet. 

(4) A perújítás, illetve a felülvizsgálati kérelem elbírálását követoen, ha a bíróság a határozatot megváltoztatta, a 
közigazgatási szerv a határozatnak megfeleloen a közigazgatási eljárást tovább folytatja, vagy megszünteti. 

A Pp. 271. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében az elso fokon jogerore emelkedett ítélet ellen 
felülvizsgálatnak csak akkor van helye, ha azt törvény lehetové teszi. Ilyen eltéro rendelkezés az irányadó az 
(1) bekezdés értelmében mindazokra a közigazgatási perekre, amelyekben az ítélet elleni fellebbezés kizárt 
[Pp. 340. § (1)]. Ezekben a perekben az egységes jogalkalmazást biztosító felülvizsgálat megengedése 
nélkülözhetetlen. A törvényi megfogalmazásból egyértelmuen kitunik, hogy azokban a közigazgatási perekben, 
ahol az ítélet elleni fellebbezés megengedett [Pp. 340. § (2)], a Pp. 271. § (1) bekezdésének a) pontjában 
foglaltak változatlanul irányadóak. 
E módosított szabályt - a fellebbezési jog kizárására vonatkozó új rendelkezésekkel azonosan - csak az 1999. 
január 1. után indult ügyekben lehet alkalmazni. 
A 2001. évi CV. törvény 2002. január 1. napjával hatályon kívül helyezte a (2) bekezdés azon korábbi 
szabályát, amely kizárta a felülvizsgálat engedélyezésével kapcsolatos megelozo szabályoknak [Pp. 271. § 
(3)-(5)] a közigazgatási perekben történo alkalmazását. Ennek indoka - amellett, hogy a hivatkozott 
engedélyezési szabályokat 2000. január 1-jei hatállyal már az 1999. évi CX. törvény 47. §-a hatályon kívül 
helyezte - a felülvizsgálati eljárás új általános rendjével való összhang megteremtése volt. 
A (3) bekezdésben helyezte el a jogalkotó az 1999. január 1. napját megelozoen hatályos Pp. 340. § (2) 
bekezdésének rendelkezését - tartalmi változtatás nélkül -, amely perújítási kérelem esetén az elsofokú 
bíróságra, felülvizsgálati kérelem esetén a Legfelsobb Bíróságra nézve ír elo értesítési kötelezettséget annak 
érdekében, hogy a közigazgatási szerv az eljárása felfüggesztésérol dönthessen. 
Bár a törvény e kötelezettség alól kivételt nem tesz, nyilvánvalóan nincs szükség az értesítésre akkor, 
- ha a jogeros ítélet rendelkezése alapján a közigazgatási szerv elott nem folyik (nem folyhat) eljárás. Így 
például, ha a jogeros ítélet a határozatot - új eljárásra utasítás nélkül - hatályon kívül helyezte, vagy a 
bíróság a határozatot megváltoztatta és megállapította, hogy a kötelezettség a felperest nem terheli, 
- ha a közigazgatási szerv terjesztett elo perújítási-, vagy felülvizsgálati kérelmet. 
A § (4) bekezdés rendelkezése csak az eljárásjogi törvényben új szabály. E törvényhely ugyanis részlegesen, 
és korlátozott tartalommal "megismétli" az Áe. 73. § (3) bekezdésének általános érvényu rendelkezését. 

Társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata 

341. § A társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránt indított perekre ennek a fejezetnek a rendelkezéseit a 
következo eltérésekkel kell alkalmazni: 



a) a határozat ellen a keresetet a társadalombiztosítási jogszabályokban meghatározott határido alatt kell 
megindítani, 

b) a keresetet az elso fokú társadalombiztosítási szerv ellen kell megindítani akkor is, ha a felülvizsgálandó 
határozatot a másodfokon eljáró szerv hozta, 

c) a betegségi és az anyasági ellátással kapcsolatos keresetet a munkáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes 
társadalombiztosítási igazgatóság (kirendeltség) ellen kell megindítani akkor is, ha az elso fokú határozatot nem ez a 
szerv hozta, 

d) illetékes az a munkaügyi bíróság, amelynek területén a társadalombiztosítás helyi szervének székhelye van, 
e) a bíróság a társadalombiztosítási határozatot megváltoztathatja, 

MK 146. szám 

Ha a rokkantsági nyugdíjat igénylo az igényét elbíráló és azt elutasító 
társadalombiztosítási határozat meghozatalakor még nem volt rokkant, ezt 
követoen azonban egészségi állapota rosszabbodása folytán rokkanttá vált, a 
határozat felülvizsgálata iránt indított perben hozott ítéletével a bíróság 
jogszabálysértés hiányában akkor jár el helyesen, ha a keresetet elutasítja. 

MK 145. szám 

A bíróság a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj 
állapotváltozás miatt történt módosítása vagy megszunése tárgyában hozott 
társadalombiztosítási határozat végrehajtásának felfüggesztését az eljárás 
folyamán bármikor elrendelheti. 

MK 150. szám 

Az özvegyi nyugdíj egyenlo arányú megosztásának megváltoztatása végett az 
özvegyi nyugdíjra jogosult által a másik (többi) jogosult ellen indított pert 
nem a közigazgatási per bírósága elott kell megindítani. 

f)-g) 
Az e §-ban tételesen nevesített eltéréseket meghaladóan a társadalombiztosítási határozat felülvizsgálatára is 
a közigazgatási perekben érvényesülo szabályokat kell alkalmazni. 
E perekben a keresetet az elso fokú társadalombiztosítási szerv ellen kell megindítani akkor is, ha a 
felülvizsgálandó határozatot a másodfokon eljáró szerv hozta [Pp. 341. § b)] A rendelkezésnek az az indoka, 
hogy a nyugellátással, baleseti nyugellátással kapcsolatban a nyugdíjbiztosító igazgatóság által hozott elso 
fokú határozatot ugyanannak a szervnek a vezetoje, illetve vezeto helyettese bírálja el. Hasonló a helyzet a 
vasutak igazgatási szerveinek nyugellátással kapcsolatos határozathozatala során, és akkor is, ha elso fokon 
az egészségbiztosítási pénztár, illetoleg kirendeltség szakágazati egysége, vagy a Vasutas 
Társadalombiztosítási Igazgatóság jár el. Itt tehát nem a szerv vezetojét kell perbe vonni, hanem az elso fokú 
határozatot hozó társadalombiztosítási szervet. 
A betegségi és anyasági ellátással kapcsolatos perindítás esetén a c) pont azért írja elo az illetékes 
társadalombiztosítási igazgatóság (kirendeltség) alperesként történo perbevonását, mert mentesíteni kívánja 
a társadalombiztosítási feladatokat ellátó kifizetohelyet, illetoleg a TÁH-t az alperesként való perbeállás 
nehézségei alól. 
Az 1999. évi CX. törvény 52. §-a 2000. március 1. napjától hatályos új rendelkezése alapvetoen 
megváltoztatta a társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálatának bírósági fórumrendszerére vonatkozó 



korábbi szabályokat. A törvény új rendelkezéseit a hatálybalépését követoen indult ügyekben kell alkalmazni, 
melynek értelmében e perek a társadalombiztosítás helyi szervének székhelye szerint illetékes munkaügyi 
bíróság hatáskörébe kerülnek. A korábbi szabály ezekben a perekben a megyei bíróság székhelyén muködo 
helyi bíróság, Budapest területén pedig a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét mondta 
ki. Miután e rendelkezéseket a 2000. március 1. napján folyamatban lévo ügyekben továbbra is alkalmazni 
kell, annak helyes értelmezésével kapcsolatban utalunk a KK 28. számú állásfoglalásban foglaltakra. Ebben a 
Legfelsobb Bíróság kimondta, hogy 
- a társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránti perben a társadalombiztosítás helyi szervének 
székhelye szerinti megyei bíróság székhelyén lévo helyi bíróság illetékes az eljárásra. 
- a Fovárosi és Pest megyei társadalombiztosítási szerv által hozott határozatok felülvizsgálatára a 
Budakörnyéki Bíróság illetékes, ha a társadalombiztosítási szerv Pest megyei illetékessége körében jár el. 
Hatáskörrel kapcsolatos jogértelmezést tartalmaz a Legfelsobb Bíróság hatásköri összeütközést feloldó Kk. I. 
25.675/1994/2. számú határozata, amelyben eljáró bíróságul a Pesti Központi Kerületi Bíróságot jelölte ki. 
Az irányadó tényállás szerint a felperes keresetében a Magyar Honvédség Pénzügyi Számító- és 
Nyugdíjmegállapító Központja határozatának felülvizsgálatát kérte. Keresetét a Fovárosi Munkaügyi 
Bírósághoz nyújtotta be. Ez a bíróság a Pp. módosításáról szóló 1992. évi LXVIII. törvény 30. § (1) 
bekezdésére hivatkozással az iratokat a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak küldte meg. A Pesti Központi 
Kerületi Bíróság végzésével hatáskörének hiányát megállapítva, a Pp. 23. § (1) bekezdésének f) pontjára 
hivatkozással az iratokat a Fovárosi Bírósághoz tette át. Álláspontja szerint az elso fokú közigazgatási 
határozatot hozó szerv illetékessége az egész országra kiterjed. A Fovárosi Bíróság jogeros végzésével 
hatáskörének hiányát megállapította. 
A Legfelsobb Bíróság kiemelte, hogy a Pp. módosításáról szóló 1992. évi LXVIII. törvény 31. § (1) 
bekezdésének helyes értelmezése szerint a munkaügyi bíróság hatáskörének megvonása és a közigazgatási 
perek általános szabályainak alkalmazása nem jelent egyben a helyi és a megyei bíróságok között hatáskör 
módosulást. A Pp. 341. §-ának korábban hatályos d) pontja szerint a társadalombiztosítási határozatok 
felülvizsgálata iránt indított perekre a munkaügyi bíróság hatáskörét és illetékességét mondta ki. Az 1993. 
január 1-jén hatályba lépett 1992. évi LXVIII. törvény 30. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ahol a 
jogszabály társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránt indított perekre munkaügyi bíróságot említ, 
azon a Pp. 326. §-ában megjelölt - a megyei bíróság székhelyén lévo - helyi bíróságot kell érteni. A Pp. 23. § 
(1) bekezdés f) pontja alapján megyei bíróság hatáskörébe azok a perek tartoznak, amelyekben a bíróság által 
felülvizsgálható közigazgatási határozatot hozó elso fokú közigazgatási szerv illetékessége az egész országra 
kiterjed. A Pp. 341. § d) pontja korábban is kivételt jelentett a közigazgatási perekre vonatkozó hatásköri 
szabályok alól, ez a helyzet a módosítással sem változott. A társadalombiztosítási határozat bírósági 
felülvizsgálata iránti per elbírálására tehát a munkaügyi bíróság helyett továbbra is a helyi bíróságoknak van 
hatásköre. 
BH2002. 281. A munkaképesség-csökkenés mértéke megállapításának szempontjai a társadalombiztosítási 
perekben [Pp. 339. § (2) bek. g) pont, 341. § e) pont, KK 31. sz.]. 
BH2000. 332. A perindításkor hatályos jogszabályok szerinti bírósághoz kell a keresetet benyújtani. Táppénz 
és anyasági ellátások visszafizetésére kötelezo határozat felülvizsgálata iránti perre a munkáltató 
székhelyváltozása a késobbiekben nem hat ki [Pp. 64. § (2) bek., 341. §, 89/1990. (V. 1.) MT r. 328. § (2) 
bek.]. 
BH2000. 183. Az 1998. december 3-án folyamatban lévo, társadalombiztosítási járulékügyben hozott 
határozatok felülvizsgálata iránti perek a Pp. 341. §-ának d) pontja alapján illetékes helyi bíróság 
hatáskörébe tartoznak [1990. évi XCI. tv. 3. § (1) bek. a) pont, 86. § (1) bek., 97. § z) pont, Pp. 23. § (1) bek. 
f) pont, 341. §, 11/1999. (II. 1.) Korm. r. 3-5. §]. 
BH1999. 396. II. Az alperesi jogutódlás nem hat ki az 1998. december 31. elott indult társadalombiztosítási 
perben eljáró bíróság hatáskörére (Pp. 14., 18., 23. és 341. §). 
BH1997. 615. Valamennyi társadalombiztosítási perben az a bíróság illetékes, amelynek területén a 
társadalombiztosítás helyi szervének székhelye van [Pp. 341. § d) p.]. 
BH1997. 461. A társadalombiztosítási határozat felülvizsgálatára a helyi bíróságnak van hatásköre, még 
akkor is, ha az elsofokú határozatot hozó közigazgatási szerv illetékessége az egész országra kiterjed [Pp. 
341. §, 326. § és 23. § (1) bek. f) p.]. 
BH1995. 374. A társadalombiztosítási határozat bírósági 4 felülvizsgálatára a munkaügyi bíróság helyett a 
helyi bíróságnak van hatásköre [Pp. 341. § d) pont]. 
BH1993. 582. A társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perre a helyi bíróságnak van 
hatásköre [Pp. 326. §, 341. § d) pont, 1992. évi LXVIII. tv. 3. § (1) bek., 91/1993. (VI. 9.) Korm. r.]. 



BH1991. 177. Az igazolási kérelem eloterjesztésének objektív határideje hat hónap, amelynek eltelte után 
igazolási kérelmet eloterjeszteni nem lehet. Ha a fél jogosult volt a keresetlevélnek a megtámadott határozatot 
hozó szervnél történo benyújtására, a keresetlevél eloterjesztése idopontjának az itt történt benyújtás 
idopontját kell tekinteni. Ha a fél a keresetlevélben igazolási kérelmet is eloterjesztett, a keresetlevél 
benyújtásának idopontjához képest kell vizsgálni, hogy az igazolási kérelem eloterjesztése az objektív 
határidon belül történt-e [Pp. 107. § (1) bek., 109. § (4) bek., 330. § (1) bek., 341. §, 1975: II. tv. 117. §]. 
BH1986. 391. Ha a társadalombiztosítási határozat megtámadása iránti per elso tárgyalását a felperes 
mulasztotta el, a munkaügyi bíróság a pert csak az alperes kérelmére szüntetheti meg [Pp. 136. § (1) bek., 
157. § d) pont, 159. § (1) bek., 324., 341. §]. 
BH1986. 298. A munkaügyi bíróság a társadalombiztosítási határozat megtámadása iránt indított pert az 
érdemi tárgyalás megkezdése után a felperesnek a keresetétol való elállása esetén csak akkor szüntetheti meg, 
ha az elálláshoz az alperes hozzájárult [Pp. 157. § e) pont, 160. § (1) bek., 324. §, 341. §, 356. § (2) bek.]. 
BH1985. 84. Az özvegyi nyugdíj más arányú megosztása végett indított per az általános hatásköru bíróság 
hatáskörébe tartozik [1972. évi IV. tv. 3. § c) pont, Pp. 45. § (2) bek., 341. §, MKT-PKT 1. sz.]. 
BH1980. 490. A munkáltató terhére óvórendszabálysértés miatt kibocsátott fizetési meghagyás 
megalapozottságát a bíróságnak a peres felek egymás közötti viszonyában a kívülálló harmadik személy 
felelosségének vizsgálata nélkül kell elbírálnia és kizárólag abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a 
dolgozó üzemi balesete a munkáltató óvórendszabálysértésére vezetheto-e vissza [1975. évi II. tv. 108. §, Pp. 
339. § (2) bek., 341. § d) pont, MK 106. sz.]. 
BH1978. 404. A bíróság a társadalombiztosítási szerv visszafizetésre (megtérítésre) kötelezo határozatának 
megtámadása iránt indított perben köteles a marasztalás összegének megállapításához szükséges bizonyítást 
lefolytatni: csupán az összegszeruség tisztázása céljából a bíróság a társadalombiztosítási szerv határozatát 
nem helyezheti hatályon kívül és nem kötelezheti e szervet új eljárásra [Pp. 339. § (2) bek., 341. § d) pont, 
1975. évi II. tv. 106. § (2) bek., MK 106. sz.]. 

XXI. FEJEZET 

A sajtóhelyreigazítási eljárás 

342. § (1) Sajtóhelyreigazítást (1959. évi IV. törvény 79. §-a) a közlemény megjelenésétol, illetoleg a közvetítéstol 
számított harminc napon belül lehet írásban kérni a sajtótól. A helyreigazítást az érintett személyen kívül az illetékes 
miniszter (országos hatásköru szerv vezetoje) is kérheti, ha a valótlan tartalmú közlemény a közérdeket sérti. 

(2) A határidoben kért helyreigazítás közlését csak akkor lehet megtagadni, ha a helyreigazítási kérelemben 
eloadottak valósága nyomban megcáfolható. 

(3)-(4) 
A Pp. XXI. fejezetében közölt különös szabályok, kizárólag a Ptk. 79. §-ában rögzített személyiségi 
jogsérelemre alapított perekben alkalmazhatók. 
Ilyen eljárásnak akkor van helye, ha a személyhez fuzodo jogot sajtó útján, valótlan tény állításával, 
híresztelésével vagy való tény hamis színben való feltüntetésével sértették meg. Ez megvalósulhat képi úton is, 
pl. fénykép, alaprajz, ábra stb. közlésével (BH1992. 456.). 
- Vélemény, értékítélet, bírálat, következtetés alapján nincs helye sajtó-helyreigazításnak, kivéve ha ezek 
valótlan tényállításon alapulnak, valótlan tényállítást fejeznek ki, illetve a valóságot hamis színben tüntetik fel 
(BH1982. 89.). 
- Nincs helye sajtó-helyreigazításnak, ha a sajtószerv valamely bünteto eljárás jogeros befejezése elott a 
valóságnak megfeleloen tájékoztatta olvasóit a vádirat tartalmáról, a nyilvános tárgyalásról, vagy a nem 
jogeros bünteto bírósági ítéletrol. Ha a bünteto eljárás nem vezet elmarasztalásra, a sajtószerv az érintett 
személy kívánságára köteles az olvasókat errol is tudósítani (PK 14. számú állásfoglalás, II-III.). 
1. Sajtó-helyreigazítási kérelem eloterjesztésére a Ptk. 79. §-ának (1) bekezdésében szabályozott sérelem 
esetén - a Legfelsobb Bíróság PK 13. számú állásfoglalásához fuzött indokolásból is kitunoen - az jogosult 
- akit a sajtóközleményben név szerint megjelöltek 
- akire a sajtóközlemény nevének megjelölése nélkül vonatkozik, ha annak tartalmából személye valamilyen 
módon felismerheto. 
Kérelemmel nemcsak a természetes, hanem a jogi személy is élhet, továbbá az olyan szervezet, amely - jogi 
személyiség nélkül - közös név alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, s ekként perben állhat és 
perelheto (BH1980. 83.). Így sajtó-helyreigazítást korlátolt felelosségu társaság is követelhet (BH1993. 22.). 



A Ptk. 85. §-ának (1) bekezdésébol következoen - miszerint a személyhez fuzodo jogokat csak személyesen 
lehet érvényesíteni - az arra jogosult a sajtó-helyreigazítási kérelmet is csak saját nevében nyújthat be. 
Amennyiben a sajtóközlemény többeket sért, az érintettek közül bárki kérheti a helyreigazítást, de a fentieknek 
megfeleloen csak saját nevében. 
Nem igényelhet sajtó-helyreigazítást a jogi személy az alkalmazottja, tagja vagy a tisztségviseloje nevében, ha 
a sérelmezett közlés kizárólag ezek valamelyikére vonatkozik. Így, a sajtóközleménnyel érintett csak 
személyesen kérhet helyreigazítást akkor is, ha a sérelem munkakörével, feladatkörével kapcsolatos. Ha a 
közlemény a nem természetes személyt, és az alkalmazottját, tagját stb. egyaránt sérti, a helyreigazítást 
valamennyi érintett követelheti. 
A személyes igényérvényesítés alól a Pp. és a Ptk. csak néhány kivételt enged. Így akkor, ha a valótlan 
tartalmú közlemény közérdeket sért. Ilyen esetben az illetékes miniszternek is jogában áll sajtó-helyreigazítási 
kérelemmel élni. Ez azonban az érintett fellépését nem gátolja. Ugyanazon okból tehát mind o, mind az 
illetékes miniszter jogosult a helyreigazítás igénylésére [Pp. 342. §-ának (1)]. 
Az ügyvédet ért sérelem esetén, közérdekbol az igazságügyminiszter indíthat sajtó-helyreigazítási eljárást 
(BH1980. 83.). 
- A cselekvoképtelen személy jogainak védelmében törvényes képviseloje, az ismeretlen helyen távollévo 
személyhez fuzodo jogok védelmében pedig hozzátartozója vagy gondnoka járhat el [Ptk. 85. §-ának (2)]. 
Amennyiben a Ptk. 79. §-ának (1) bekezdése szerint jogvédelemre jogosult személy már nem él, kegyeleti jog 
megsértése címén - a Ptk. 85. §-ának (3) bekezdése alapján - hozzátartozója vagy a végrendeleti juttatásban 
részesített léphet fel, de csak a személyiségi jogvédelem általános szabályai szerint. Ha pedig a közlés 
közérdekbe is ütközik, a jóhírnév sérelme miatt az igényérvényesítésre az ügyész is jogosult. 
2. A helyreigazítás kötelezettje a Pp. 343. §-ának (1) bekezdésében jelölt sajtószerv. 
3. A jogosultnak a helyreigazítást írásban kell kérnie. 
A nyilatkozatban meg kell jelölni, hogy 
- a sajtóban közzétett alkotás mely tényállításai valótlanok, illetve a való tényeket hamis színben feltüntetok ( 
BH1992. 308.). 
- Közölni kell, a helyreállító közlemény tartalmát is. A jogosult ekként a válaszlevele közzétételét is kérheti. 
(PK 15. számú állásfoglalás I.). 
4. A sajtó-helyreigazítás iránti kérelem eloterjesztésének határideje harminc nap. A bírói gyakorlatban ez a 
határido anyagi jogi határidoként érvényesül. Ekként 
- a helyreigazítási kérelemnek 30 napon belül meg kell érkeznie a sajtóhoz; 
- e határido elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye; 
- a késedelmes eloterjesztés az igényérvényesítés jogának elvesztésével jár (PK 13. számú állásfoglalás II.). 
A helyreigazítási kérelem megküldésére nyitva álló határido azon a napon nyílik meg, amikor a közlemény 
megjelent, illetve amikor a közvetítésre sor került. 
A sajtó-helyreigazítási határido számítása szempontjából a megjelenés napjának meghatározásánál 
elsodlegesen azt az idoadatot kell figyelembe venni, amelyet a közleményt tartalmazó lap feltüntet. Korábbi 
napot csak abban az esetben lehet a határido kezdo napjának venni, ha bizonyítják, hogy az igénylo a korábbi 
tényleges megjelenésrol - a keltezést megelozo terjesztésrol - tudomást szerzett. Ha viszont a sajtótermékben 
feltüntetett adatokból kituno megjelenésénél késobb történt a lap terjesztése, az igény-bejelentési határido 
kezdete arra a - szükség szerint bizonyítással felderítendo - napra esik, amikor a terjesztett sajtótermék az 
olvasó számára hozzáférhetové vált (BH1986. 22.). 
A határidobe a kezdo nap nem számít bele [1960. évi 11. törvényereju rendelet 3. § (1)]. 
Ha a határido utolsó napja munkaszüneti nap, az a következo munkanapon jár le [1960. évi 11. törvényereju 
rendelet 3. § (3)]. 
5. Az érintett sajtószerv a helyreigazítás közzétételére 
- napilap esetében az erre irányuló igény kézhezvételét követo nyolc napon belül 
- folyóirat, illetoleg filmhíradó esetében a legközelebbi számban, azonos módon 
- rádió, illetoleg televízió esetében pedig - ugyancsak nyolc napon belül - a sérelmes közléssel azonos 
napszakban köteles [Ptk. 79. § (2)]. 
Ezt csak akkor tagadhatja meg, ha a helyreigazítási kérelemben eloadottak valósága nyomban megcáfolható 
[Pp. 342. § (2)]. 
A fentiekbol következoen a közzététel idopontja attól függ, hogy az írott sajtó illetve az adott musorszolgáltató 
folyamatosan vagy idoszakosan muködik-e. 
- Folyamatos muködés esetén, a sajtó-helyreigazítási kérelem kézhezvételétol számított nyolc napon belül a 
közzététel minden esetben kötelezo, ha annak egyéb törvényes feltétele is fennáll. 



A sajtó-helyreigazítási közlemény közzétételének kötelezettsége az igény kézhezvételét követo nyolc napon 
belül terheli a napilapot akkor is, ha az igény a napilap havonta megjeleno mellékletében közzétett közlemény 
helyreigazítására irányul (BH1990. 469.). A jogosult azonban ilyenkor azt is követelheti, hogy a 
helyreigazítás a mellékletben is jelenjék meg. 
- Ha a megjelenés illetve musorsugárzás idoszakos, a következo lapszámban, illetve musorban kell közzé tenni 
a helyreigazítást. Abban az esetben, ha a sajtó-helyreigazítási kérelem a lapzárta után érkezik, a 
helyreigazítást a szerkesztoség nem a lapzárta után közvetlenül megjeleno, hanem a rá következo lapszámban 
köteles közölni (BH1991. 390.). 
A jogszabály nem zárja el a feleket attól, hogy a sajtó-helyreigazítás közlésének idopontjában 
megállapodjanak (BH1985. 423.). 
6. A sajtó-helyreigazítás keretében közzétett közlemény akkor tölti be a rendeltetését, ha annak tartalmából 
világosan kitunik, hogy a közlemény mely tényállításai valótlanok, melyek azok a tényállítások, amelyeket a 
közlemény hamis színben tüntet fel, továbbá - az érdekelt kérelmére - az is, hogy melyek a való tények 
(BH1978. 33.). A helyreigazítás közlésének általában nem megfelelo módja az, ha olyan megjegyzéseket vagy 
egyéb nyilatkozatokat is fuznek hozzá, amelyek a közlemény sérelmezett tartalmát erosítik meg (BH1983. 151. 
III.). Nem tekintheto megfelelo sajtó-helyreigazításnak, ha a jogosult közzétett válaszlevele a hozzá fuzött 
újságírói kommentár folytán nem éri el célját, elveszti helyreigazító jellegét (BH1997. 174.). 
A jogszeruség feltétele az is, hogy a közreadására határidoben, megfelelo módon kerüljön sor. Ez akkor áll 
fenn - a Ptk. már idézett rendelkezése értelmében -, ha a napilap, folyóirat a sérelmezettel azonos módon, a 
rádió és a televízió pedig azonos napszakban teszi közzé a helyreigazítást. Az azonos módon való 
megjelentetés akkor állapítható meg, ha a közlésre ugyanabban a rovatban, vagy ugyanazon az oldalon, 
azonos tördeléssel és betutípussal kerül sor (BH1992. 388.), illetve ha a rádió vagy a televízió azt, 
ugyanabban a musorban közvetíti. A "szerkesztoi üzenetek" között történt közlés nem tekintheto megfelelo 
helyreigazításnak (BH1978. 33.). 
Az érintettek a közlés módjában is megállapodhatnak (BH1983. 151). 
BH1998. 236. Hónap feltüntetésével forgalmazott idoszaki lap esetén vélelem szól amellett, hogy az újság a 
kérdéses hónapban jelent meg. A megjelenés közelebbi idopontjára utaló egyéb adat hiányában a hónap 
utolsó napját lehet a megjelenés idopontjának tekinteni [Pp. 164. § (1) bek., 342. § (1) bek., 343. § (4) bek.]. 
BH1993. 686. A bizonyítási teher szabályai sajtó-helyreigazítási perben [Pp. 342. § (2) bek., 345. § (2) bek., 
Ptk. 79. § (1) bek., PK 14. és 15. sz.]. 
BH1993. 294. Sajtó-helyreigazítási és egyéb személyhez fuzodo jog megsértésével kapcsolatos igény 
elhatárolási és hatásköri kérdései [Ptk. 75-78. §, 79. §, 84. § (1) bek., Pp. 23. §, 48. §, 342-346. §, 1992. évi 
LXVIII. tv. 4. §, 29. § (3) bek.]. 
BH1993. 159. A sajtó-helyreigazítás elrendelése iránt csak akkor lehet pert indítani, ha az igényt érvényesíto 
a helyreigazítást elozetesen írásban, a helyreigazítani kért tényállítások megjelölésével, az eloírt 
harmincnapos határidon belül a sajtószervtol kéri [Ptk. 79. §, Pp. 342. § (1) bek., PK 13. sz.]. 
BH1993. 22. Korlátolt felelosségu társaság is érvényesíthet sajtó-helyreigazítási igényt jó hírnevét sérto, 
valótlan tényállítások közlése esetén [Ptk. 75. § (2) bek., 78. §., 79. § (1) bek., Pp. 342. § (2) bek., 345. § 82) 
bek., PK 12., PK 13., PK 14. sz.]. 
BH1992. 689. Sajtóhelyreigazítási perben a sajtóközlemény kifogásolt tényállításának valóságát a sajtószerv 
köteles bizonyítani [Ptk. 79. § (1) bek., Pp. 342. § (2) bek., 345. § (2) bek.]. 
BH1992. 308. A sajtóhoz címzett helyreigazítási kérelembol ki kell tunnie annak, hogy a jogosult a kifogásolt 
sajtóközlemény mely tényállásának helyreigazítását igényli [Ptk. 79. §, Pp. 342. § (1) bek., PK 13. sz.]. 
BH1992. 109. Tényállítások valóságának vizsgálata jogerosen be nem fejezett államigazgatási eljárásról 
szóló sajtóközlemény helyreigazítása iránt indult perben [Pp. 342. § (2) bek., 345. § (2) bek., Ptk. 79. § (1) 
bek.]. 
BH1992. 108. Az "informátor" tanúvallomásának értékelése a sajtó-helyreigazítási perben [Pp. 166. § (1) 
bek., 167. §, 206. §, 342. § (2) bek., 345. § (2) bek., Ptk. 75. § (1) bek., 78. §, 79. §]. 
BH1991. 196. Sajtó-helyreigazítási perben csak a közlemény megjelenésétol számított harminc napon belül a 
sajtószervhez megérkezett írásbeli kérelemben megjelölt tényállítások helyreigazítását lehet kérni [Pp. 342. § 
(1) bek., 345. § (3) bek., PK 13. sz., PK 15. sz.]. 
BH1990. 468. A sajtójogi felelosség nem kerülheto meg úgy, hogy a valótlan állítás közlése a riportalanytól 
szerzett értesülésre hivatkozva történik [Ptk. 79. §, Pp. 342. § (2) bek., 345. § (2) bek., PK 14. sz.]. 
BH1986. 22. A sajtó-helyreigazítási határido szempontjából azt a (szabad) szombatot is munkaszüneti napnak 
kell tekinteni, amikor a munka szünetel [Pp. 342. § (1) bek., Ptk. 79. §, 34/1975. (XII. 10.) MT sz. r. 1. § (2) 
bek., PK 433. sz.]. 



BH1983. 354. IV. Sajtó-helyreigazítási perben a bizonyítás a sajtószervet terheli a tekintetben, hogy a közlés 
a valóságnak megfelel, illetoleg a közölt tényeket nem tünteti fel hamis színben [Ptk. 79. §, Pp. 342. § (2) bek., 
345. § (2) bek.]. 
BH1983. 151. IV. A közlemény közzétételének módjával kapcsolatos esetleges megállapodást a bíróságnak a 
helyreigazítás szövegének megállapításánál figyelembe kell vennie [Ptk. 79. §, Pp. 342. §, 343. § (4) bek., 
345. § (3) bek.]. 
BH1983. 15. A sajtó-helyreigazításra irányuló igény érvényesítésének anyagi jogi elofeltétele a peres eljárást 
megelozo igényérvényesítés a kifogásolt közleményt megjelenteto, illetoleg közvetíto szervvel szemben. Ezért a 
helyreigazítási kérelemnek az eloirt harminc napos határidon belül kell megérkeznie a címzetthez [Ptk. 79. §, 
Pp. 342. § (1) bek., 105. § (4) bek.]. 
BH1978. 33. I. A helyreigazítás tartalmából világosan ki kell tunnie annak, hogy a közleménynek, mely 
tényállításai valótlanok, melyek azok a tényállítások, amelyeket a közlemény hamis színben tuntet fel, továbbá 
- az érdekelt kérelmére - annak is, hogy melyek a való tények [Pp. 342. §. (4) bek.]. 
BH1978. 33. II. A "Szerkesztoi üzenetek" között történt közlés nem tekintheto megfelelo helyreigazításnak 
[Pp. 342. § (3) bek.]. 
BH1978. 32. I. Sajtóhelyre-igazítás iránt perindításra az jogosult, akinek a személyére a sajtóközlemény 
valamilyen módon utal. Ehhez nincs szükség az érintett személy nevének a feltüntetésére; elegendo, ha a cikk 
tartalmából az érintett személy felismerheto [Pp. 342. § (1) bek.]. 
BH1978. 32. II. A sajtóközlemény kifogásolt tényállításának valóságát a sajtószerv köteles bizonyítani [Pp. 
342. § (2) bek., 345. § (2) bek.]. 
BH1978. 32. III. A helyreigazításnak az érdekelt kérelmére tartalmaznia kell azt is, hogy melyek a való tények 
[Pp. 342. § (4) bek., 345. § (3) bek.]. 
BH1978. 31. III. Valótlan tény híresztelése esetén is helye van a sajtóhelyreigazításnak, tehát az olyan 
közleménnyel szembenuis, amely híven közli más személy valótlan tényállítást tartalmazó állítását. Ez 
azonban nem vonatkozik a hivatalos iratok (büntetobírósági ítélet, vádirat) tartalma alapján történo 
tudósításra. A sajtó jogosult a bünteto ügy jogeros befejezése elott is tájékoztatni az olvasóit a vádirat 
tartalmáról, illetoleg a büntetobírósági eljárásról. [Pp. 342. § (1) bek.]. 

343. § (1) Ha a sajtó a helyreigazítási kötelezettségét határidoben nem teljesíti, a helyreigazítást igénylo fél az 
idoszaki lap szerkesztosége, a rádiózásról és televíziózásról szóló törvény szerinti musorszolgáltató, illetoleg a 
Magyar Távirati Iroda ellen keresetet indíthat. 

(2) Az I-XIV. fejezet rendelkezéseit a sajtóhelyreigazítási perekben az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. A sajtóhelyreigazításra irányuló keresetet más keresettel összekapcsolni vagy egyesíteni nem lehet. 

(3) A keresetet a közlési kötelezettség utolsó napjától számított tizenöt nap alatt kell megindítani. A határido 
elmulasztása esetén igazolásnak (106-110. §) van helye. Az (1) bekezdésben megjelölt szerv félként jár el akkor is, 
ha egyébként nincs perbeli jogképessége (48. §). 

(4) A keresetlevélben határozottan meg kell jelölni az igényelt helyreigazító nyilatkozat tartalmát, igazolni kell, 
hogy a felperes a helyreigazítást törvényes határidoben igényelte, és a napilap, folyóirat (idoszaki lap) esetében - 
amennyiben az rendelkezésre áll -, csatolni kell a kifogásolt közleményt tartalmazó lappéldányt. 

PK 13. szám 

I. Sajtóhelyreigazítást az kérhet, akinek a személyére a sajtóközlemény - 
nevének megjelölésével vagy egyéb módon - utal, vagy akinek a személye a 
sajtóközlemény tartalmából felismerheto. 

II. Sajtóhelyreigazítás elrendelése iránt csak akkor lehet pert indítani, ha a 
helyreigazítást kéro irat az eloírt harmincnapos határidon belül megérkezik a 
sajtószervhez. E határido elmulasztása esetén nincs lehetoség igazolásra. A 
perben csak az írásban közölt kérelemben megjelölt tényállítások 
helyreigazítását lehet kérni. 



A) Ha a sajtó a helyreigazítási kötelezettségének határidoben nem vagy nem megfeleloen tesz eleget, a 
helyreigazításra jogosult személy ennek érdekében peres eljárást kezdeményezhet. 
Az igényérvényesítésnek azonban anyagi jogi elofeltétele a pert megelozo fellépés, a kifogásolt közleményt 
megjelenteto illetoleg közvetíto szervvel szemben (BH1983. 15.). Sajtó-helyreigazítás elrendelése érdekében 
tehát jogszeruen csak akkor lehet keresettel élni, ha az igényt érvényesíto a helyreigazítást elozetesen írásban, 
a helyreigazítani kért tényállítások megjelölésével, az eloírt harminc napos határidon belül, a sajtószervtol 
kérte (PK 13. számú állásfoglalás II. pont, BH1993. 159.). A helyreigazítási kérelem benyújtására megszabott 
határido elmulasztása, illetve az erre irányuló kérelem tartalmi hiányosságai, nem adnak alapot a Pp. 130. §-
ának (l) bekezdés h) pontjában , illetve a Pp. 157. §-ának (1) bekezdés a) pontjában írtak alkalmazására. A 
keresetet érdemi határozattal, azaz ítélettel kell ilyenkor elutasítani (BH1993. 159.). 
A sajtó-helyreigazítás iránti jog elvesztése nem jelenti egyben a sérelmezett sajtóközleménnyel okozott 
személyiségi jogsérelem bíróság elotti orvoslási lehetoségének hiányát. A fél ugyanis ilyen esetben az 
általános szabályok szerint igényelheti a bíróságtól a személyiségi jogvédelmet. 
B) A keresetet a jogosult az idoszaki lap (napilap, folyóirat) szerkesztosége, a rádiózásról és televíziózásról 
szóló törvény (1996. évi I. törvény) szerinti musorszolgáltató, illetoleg a Magyar Távirati Iroda 
(hírügynökség) ellen nyújthatja be. E szervezetek félként járhatnak el akkor is, ha egyébként nincs perbeli 
jogképességük [Pp. 343. § (3)]. 
Az 1986. évi II. törvény 7. és 8. §-ából következoen az idoszaki lap alapítója és kiadója egyaránt sajtószervnek 
minosül. A fenti törvényhely alkalmazásában sajtószervnek kell továbbá tekinteni az önálló jogi 
személyiséggel nem rendelkezo szerkesztoséget is, aki ekként csak a helyreigazítási kötelezettség körében 
marasztalható. 
C) A keresetben csak az írásban közölt, és a közlemény megjelenésétol számított harminc napon belül a 
sajtószervhez megérkezett kérelemben megjelölt tényállítások helyreigazítását lehet kérni. (PK 13. számú 
állásfoglalás II.; BH1991. 1996.). Mivel a jogosult helyreigazító közleményként válaszlevelének közzétételét is 
kérheti, olyankor, amikor a sajtó azt nem közli le, e válaszlevél tartalmi körén belül igényelheto a keresetben 
a helyreigazítás (PK 15. számú állásfoglalás I.; BH1983. 151.). Sajtó-helyreigazítás címén a sajtóközlemény 
kiegészítése nem igényelheto (BH1989. 316.). 
A kereset más igényekkel nem kapcsolható össze. 
Ha tehát a sajtó-helyreigazítás iránti keresetben a kívánt feltételek fennállása mellett a fél, a fentieken túl 
mást - például kártérítést - is kér, a bíróság nem mellozheti a felperes nyilatkozatának beszerzését a 
tekintetben, hogy a kérelme pontosan mire irányul. Nevezetesen: az eredeti keresetét kívánja-e fenntartani 
vagy annak szukítésével a sajtó-helyreigazítási eljárás lefolytatását kívánja (BH1993. 294.). Nincs egyébként 
akadálya annak sem, hogy a jogosult a személyiségi jog megsértése miatt és sajtó-helyreigazítás iránt 
ugyanazon tényállás alapján és sérelem okán egyidoben két pert indítson, azonos értéku jogkövetkezményeket 
azonban mindkettoben nem követelhet (BH1996. 525.). 
Ha a sérelmes sajtóközlemény több személyt érint, a jogosultak együttesen is benyújthatják keresetüket. 
Közöttük ilyenkor a Pp. 51. §-ának b) pontjában szabályozott pertársaság jön létre. 
A sajtó-helyreigazítás iránti keresetben meg kell jelölni 
- a kívánt helyreigazítás - szövegszeruen rögzített - tartalmát, 
- pontosan feltüntetve a tudósítás kifogásolt részét. 
Ahhoz csatolni kell a helyreigazítást kéro levél másolatát, az elküldését igazoló okiratot (ajánlott 
feladóvevényt), és ha az állított jogsértés írott sajtó útján valósult meg, a lap vonatkozó teljes példányát. 
D) A keresetet a közlési kötelezettség utolsó napjától számított 15 nap alatt kell megindítani. E határido 
számítására a perrendtartás eloírásai az irányadók. 
"Ha tehát a sajtószerv, az elozetes kérelem alapján a helyreigazítást megfelelo módon nem közli, a 
helyreigazítás elrendelése iránt a keresetlevelet, a közlési kötelezettségre a Ptk. 79. §-ának (2) bekezdésében 
eloírt határido utolsó napját követo 15 nap alatt kell a bírósághoz benyújtani." [PK 13. számú állásfoglalás; 
Pp. 103. § (2)]. 
A kezdo nap meghatározása körében a bíróságnak nem csak azt kell vizsgálnia, hogy melyik az a szám, amely 
a sajtóhoz címzett helyreigazítási kérelem megérkezését követoen megjelent, de azt is, hogy melyik számban 
volt elso ízben lehetoség a közlésre. 
Mivel a jogszabály nem zárja el a feleket attól, hogy a sajtó-helyreigazítás közlésének idopontjában 
megállapodjanak, a perindítás határideje ez esetben a vállalt kötelezettség elmulasztásától kezdodik 
(BH1985. 423.). 



A sajtó-helyreigazítási per megindítására eloírt tizenöt napos perindítási határido elmulasztásának 
jogkövetkezményeit nem lehet alkalmazni, ha a keresetlevelet legkésobb a határido utolsó napján ajánlott 
küldeményként postára adták [PK 13. számú állásfoglalás III.; Pp. 105. § (4)]. 
Amennyiben a határido utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határido csak az ezt követo legközelebbi 
munkanapon jár le [Pp. 103. § (4)]. 
BH2004. 7. A sajtóhelyreigazítási perben a felperessel szemben nem alkalmazható a tárgyalás 
elmulasztásának jogkövetkezménye, ha a tárgyalás távollétében való megtartását kérte [Ptk. 79. §, Pp. 3. § 
(2) bek., 136. §, 151. § (1) bek., 251. § (1) bek., 270. § (2) bek. ba) pont, 343. § (2) bek., 344. § (3) bek., 345. § 
(1) bek.]. 
BH1999. 357. Sajtó-helyreigazítási közlemény ismételt közzétételére irányuló igény elbírálása [Ptk. 79. § (1) 
bek., Pp. 343. § (1) és (3) bek., PK 12. és 15. sz.]. 
BH1998. 236. Hónap feltüntetésével forgalmazott idoszaki lap esetén vélelem szól amellett, hogy az újság a 
kérdéses hónapban jelent meg. A megjelenés közelebbi idopontjára utaló egyéb adat hiányában a hónap 
utolsó napját lehet a megjelenés idopontjának tekinteni [Pp. 164. § (1) bek., 342. § (1) bek., 343. § (4) bek.]. 
BH1997. 174. Nem tekintheto megfelelo sajtó-helyreigazításnak, ha a jogosult közzétett válaszlevele a hozzá 
fuzött újságírói kommentár folytán nem éri el célját, elveszti helyreigazító jellegét [Ptk. 79. § (1) bek., Pp. 
343. § (1) bek., 1986. évi II. tv. 19. § (4) bek., PK 14. sz. állásfoglalás II. pont]. 
BH1996. 525. Az érvényesített jog különbözosége miatt sem anyagi jogi, sem eljárási jogi akadálya nincs 
annak, hogy a sajtóban elkövetett jogsértés jellegétol függoen a sértett fél a sajtó helyreigazítással egyidejuen 
vagy utóbb egyéb személyhez fuzodo joga megsértése miatt is jogvédelmet igényeljen. A sajtó helyreigazításra 
kötelezo ítéletnek - ugyanazon ténybeli alap esetén - legfeljebb az elégtételadás módjának megválasztása 
körében lehet jelentosége [Ptk. 78. § (2) bek., 79. § (1) bek., 84. § (1) bek., Pp. 343. § (2) bek., 1986. évi II. tv. 
(St.) 19. § (3) bek.]. 
BH1996. 248. I. Sajtó-helyreigazításra irányuló keresetet más keresettel nem lehet összekapcsolni [Pp. 343. § 
(2) bek., Ptk. 80. §]. 
BH1993. 294. Sajtó-helyreigazítási és egyéb személyhez fuzodo jog megsértésével kapcsolatos igény 
elhatárolási és hatásköri kérdései [Ptk. 75-78. §, 79. §, 84. § (1) bek., Pp. 23. §, 48. §, 342-346. §, 1992. évi 
LXVIII. tv. 4. §, 29. § (3) bek.]. 
BH1991. 353. Közérdeku célra fordítandó bírság kiszabásának anyagi jogi és eljárásjogi kérdései [1986. évi 
II. tv. 7-10. §-ai, 19. § (4)-(5) bek., Ptk. 79. § (1) bek., Pp. 23. § (1) bek. e) pont, 343. § (1)-(2) bek.]. 
BH1989. 316. Sajtóhelyreigazítás címén a sajtóközlemény kiegészítését nem lehet kérni [Pp 343. § (4) bek.]. 
BH1986. 272. II. Minthogy a bíróság döntése nem terjedhet túl a kereseti kérelmen, s mert a 
sajtóhelyreigazítás iránti keresetet nem lehet más keresettel összekapcsolni vagy egyesíteni, a bíróság a 
sajtóhelyreigazítás iránt indított perben nem határozhat a személyhez fuzodo jogok megsértésének egyéb 
jogkövetkezményei iránt támasztott igény tekintetében [Pp. 343. § (2) bek., 215. §]. 
BH1985. 423. A jogszabály nem zárja el a feleket attól, hogy a sajtó-helyreigazítás közlésének idopontjában 
megállapodjanak. A perindítás határideje ez esetben a vállalt kötelezettség elmulasztásától kezdodik [Ptk. 79. 
§, Pp. 343. § (3) bek.]. 
BH1983. 151. IV. A közlemény közzétételének módjával kapcsolatos esetleges megállapodást a bíróságnak a 
helyreigazítás szövegének megállapításánál figyelembe kell vennie [Ptk. 79. §, Pp. 342. §, 343. § (4) bek., 
345. § (3) bek.]. 
BH1983. 121. Sajtó-helyreigazítási perben a bíróság elso fokon egy hivatásos bíróból mint elnökbol és két 
népi ülnökbol álló háromtagú tanácsban ítélkezik [Pp. 11. § (1) és (2) bek., 343. § (1) és (2) bek.] 
BH1980. 83. II. Az ügyvédeket ért sérelem esetén közérdekbol az igazságügyminiszter indíthat sajtó-
helyreigazítási eljárást [Ptk. 79. §, 85. § (1) bek., Pp. 342. 343. §]. 
BH1978. 34. Ha sajtó-helyreigazítási perben az elso tárgyaláson egyik fél sem jelenik meg, az eljárás 
megszüntetésének van helye. A megszüntetés azonban ilyen esetben is a tárgyalás elmulasztásához 
kapcsolódik. Nem lehet azért megszüntetni a pert, ha megállapítható, hogy az idézés nem volt szabályszeru, 
vagy ha a felperes még a tárgyalás megtartása elott érkezett beadványában kérte a tárgyalásnak távollétében 
való megtartását. A mulasztás következményeinek az alkalmazásához sajtó-helyreigazítási perben is szükség 
van arra, hogy a mulasztás objektíve megvalósuljon. [Pp. 343. § (2) bek., 345. §]. 

344. § (1) A perre az a bíróság illetékes, amelynek területén az idoszaki lap szerkesztosége, a hírügynökség vagy a 
rádió-, illetve a televíziótársaság székhelye található. A bíróság illetékességét a rádió- vagy televíziótársaság helyi 
stúdiójának székhelye is megalapítja. 



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

(3) A perben igazolásnak, viszontkeresetnek és szünetelésnek nincs helye. 
A sajtó- helyreigazítási per elbírálása az általános szabályok szerint, a helyi bíróságok hatáskörébe tartozik. 
Az illetékesség tekintetében azonban a perrendtartás sajátosan rendelkezik amikor kimondja, hogy a 
budapesti székhelyu sajtószervvel szemben indított jogvitában a budapesti kerületi bíróságok közül, csak a 
Pesti Központi Kerületi Bíróság jogosult eljárni, egyebekben azonban megye-székhely szerinti illetékességrol 
nem szól. 
2003. január 1. napjától kezdodo hatállyal e pereket a törvény a megyei bíróság elso fokú hatáskörébe utalja 
[Pp. 23. § (1) j)]. Ugyanekkor lép hatálya a § (1) bekezdésének módosított törvényi szabálya, amelyben a 
jogalkotó a törvényi szóhasználatban is igazodik a sajtó területén kialakult új szervezeti formákhoz. 
BH2004. 7. A sajtóhelyreigazítási perben a felperessel szemben nem alkalmazható a tárgyalás 
elmulasztásának jogkövetkezménye, ha a tárgyalás távollétében való megtartását kérte [Ptk. 79. §, Pp. 3. § 
(2) bek., 136. §, 151. § (1) bek., 251. § (1) bek., 270. § (2) bek. ba) pont, 343. § (2) bek., 344. § (3) bek., 345. § 
(1) bek.]. 
BH1993. 294. Sajtó-helyreigazítási és egyéb személyhez fuzodo jog megsértésével kapcsolatos igény 
elhatárolási és hatásköri kérdései [Ptk. 75-78. §, 79. §, 84. § (1) bek., Pp. 23. §, 48. §, 342-346. §, 1992. évi 
LXVIII. tv. 4. §, 29. § (3) bek.]. 
BH1990. 61. A fellebbezési határido elmulasztása esetén eloterjesztett igazolási kérelem elbírálásának 
szempontjai [Pp. 106. § (9) bek., 109. § (1) bek., 237. §, 344. § (2) bek.]. 

345. § (1) Az elso tárgyalás megtartásának nem akadálya az, ha a felperes vagy az alperes nem jelenik meg. Ha 
azonban egyik fél sem jelenik meg az elso tárgyaláson, az eljárást meg kell szüntetni. Sajtóhelyreigazítási perben 
bírósági meghagyást nem lehet kibocsátani. 

A sajtó-helyreigazítási perben tartott tárgyalás elmulasztásának jogkövetkezményei az általános szabályoktól 
lényegesen eltérnek. 
Ha az elso tárgyalást 
- mindkét fél elmulasztja, a bíróság hivatalból köteles a per megszüntetésére. 
- csak a felperes mulasztja el, és megelozoen nem kérte, hogy a bíróság a tárgyalást távollétében is tartsa 
meg, - eltéro rendelkezés hiányában és a Pp. 343. §-ának (2) bekezdésébol következoen - az alperes kérelme 
kell a pert megszüntetni. 
- az alperes mulasztja el, bírósági meghagyás kibocsátására nem kerülhet sor [Pp. 345. § (1)]. 
Amennyiben a folytatólagos tárgyalást mindkét fél elmulasztja - a Pp. 344. §-ának (3) bekezdésére 
figyelemmel - szünetelésre nincs mód. 
A tárgyalás elmulasztása miatt a felek igazolással nem élhetnek [Pp. 344. § (3)]. 

(2) Bizonyítás felvételének csak olyan bizonyítékokra vonatkozóan van helye, amelyek a tárgyaláson 
rendelkezésre állanak, és amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a közlemény kifogásolt tényállításainak valóságát 
nyomban igazolják, vagy a keresetben eloadottakat nyomban megcáfolják. Bizonyítás felvételének helye lehet a 
felperes által nyomban felajánlott bizonyítékokra is. A tárgyalást - legfeljebb nyolc napra - csak akkor lehet 
elhalasztani, ha ezt a felperes kéri, vagy a már feltárt bizonyítékok a bizonyítás eredményességét valószínusítik. 

"A sajtó-helyreigazítási eljárásban a bizonyítás sajátos szabályai érvényesülnek. A sajtóközlemény kifogásolt 
tényállításának valóságát a sajtószerv köteles bizonyítani. Nemleges körülmény bizonyítása ugyanis általában 
nem lehetséges, illetve komoly nehézségbe ütközik. Ha valakinek a személyére vonatkozóan tényállításokat 
közölnek, tole nem lehet megkövetelni a tényállítások valótlanságának a bizonyítását. Az olyan 
sajtóközlemény valóságát is általában a sajtószerv köteles bizonyítani, amely híven közli más személy 
tényállítását, nyilatkozatát, vagy átveszi más szerv (sajtószerv) közleményét." (PK 14. számú állásfoglalás I.) 
Az okirati bizonyításra vonatkozó eljárási szabályok a sajtó-helyreigazítási eljárásban is érvényesülnek, de 
tekintettel kell lenni arra, hogy a törvény szerint a sajtó-helyreigazítási eljárásban bizonyítás felvételének 
csak olyan bizonyítékokra vonatkozóan van helye, amelyek a tárgyaláson rendelkezésre állnak és amelyek 
alkalmasak lehetnek arra, hogy a közlemény kifogásolt tényállításainak valóságát nyomban igazolják, vagy a 
keresetben eloadottakat nyomban megcáfolják (BH1986. 23.). Az alperes által bemutatott, fentieknek 
megfelelo okirattal szemben tehát a bizonyítás már a felperesre száll át, mely tekintetében a bizonyítást 
nyomban fel kell ajánlania. 
A Pp. 345. §-ának (2) bekezdésébol következoen - foszabályként - a bizonyítékoknak már az elso tárgyaláson 
a bíróság rendelkezésére kell állniuk. Csak a felperesnek van módja arra, hogy bizonyítékait a tárgyaláson 
jelölje meg. A bizonyítás kiegészítése miatt a tárgyalás csak nyolc napra és csak akkor halasztható el, ha ezt a 



felperes kéri vagy ha bíróság megítélése szerint a már feltárt bizonyítékok a bizonyítás eredményességét 
valószínusítik. 
A másodfokú eljárásban nincs helye olyan tanúbizonyítás lefolytatásának, amelyet az elso fokú eljárásban 
nem ajánlottak fel. A dokumentumok beszerzésére pedig a tárgyalás elhalasztását a Pp. 345. §-ának (2) 
bekezdése kizárja (Pf. IV. 20 984/1992). 

(3) Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, ítéletében az alperest határido kituzésével a bíróság által megállapított 
szövegu helyreigazítás közlésére és a felmerült költségek viselésére kötelezi. 

PK 14. szám 

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

II. Nincs helye sajtóhelyreigazításnak, ha a sajtószerv valamely bünteto 
eljárás jogeros befejezése elott a valóságnak megfeleloen tájékoztatta olvasóit 
a vádirat tartalmáról, a nyilvános tárgyalásról vagy a nem jogeros bünteto 
bírósági ítéletrol. 

III. Ha a bünteto eljárás nem vezet elmarasztalásra, a sajtószerv az érintett 
személy kívánságára köteles az olvasókat errol is tudósítani. 

PK 15. szám 

I. Helyreigazító közleményként a jogosult a válaszlevele közzétételét is 
kérheti. Ha a sajtó a válaszlevelet nem közli, a jogosult a válaszlevél tartalmi 
körén belül a bíróságtól keresettel kérheti helyreigazító közlemény 
közzétételének az elrendelését. 

Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, határozatában - a kérelem és az 
ellenkérelem korlátai között - belátása szerint állapítja meg a helyreigazítás 
szövegét és ennek közlésére az alperest határido tuzésével kötelezi. 

II. A helyreigazító közleménybol - a maga egészét, összefüggéseit is tekintve 
- ki kell tunnie annak, hogy a kifogásolt sajtóközleménynek mely tényállítása 
valótlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben, illetve melyek a való tények. A 
közlemény szövege nem alakítható úgy, hogy ezáltal a tartalma elveszítse 
helyreigazító jellegét. 

Ha a bizonyítás eredményeként a bíróság arra a következtetésre jut, hogy az alperesi sajtószerv alappal 
tagadta meg a helyreigazítás, vagy az e tárgyban közzé tett közlemény tartalmában és a közreadás módjában 
egyaránt megfelelo volt, a keresetet el kell utasítania, ellenkezo esetben marasztaló döntést kell hoznia. Ez 
utóbbi esetben az ítélet rendelkezo részében rögzíteni kell a helyreigazító közlemény szövegét. Ezt a bíróság, 
belátása szerint állapítja meg (PK 15. számú állásfoglalás I.). 
A sajtó a helyreigazításra csak 



- a pert megelozo eljárásban igényelt sajtó-helyreigazítási kérelemben sérelmezett körben és 
- a kereseti kérelem és ellenkérelem korlátai között kötelezheto , 
- olyan mértékben, amely a helyreigazításhoz szükséges mértéket tartalmában és terjedelmében nem lépi túl. 
Az ítéletben meg kell határozni a helyreigazítás módját is, melyrol - alapveto elvárásokat rögzítve - a Ptk. 79. 
§-ának (2) bekezdése rendelkezik. Eszerint a közlése az írott sajtó a sérelmezettel azonos módon, a rádió és a 
televízió azonos napszakban köteles. Az "azonos módon" való közreadás a bírói gyakorlat szerint azt jelenti, 
hogy a helyreigazításra ugyanabban a rovatban, vagy oldalon, ugyanazon betutípussal és azonos tördeléssel 
kerül sor. A rádiónak vagy a televíziónak pedig ugyanabban a musorban kell közvetítenie a jogszeru 
közleményt. 
A bíróságnak rendelkeznie kell a közzététel határidejérol, melynek meghatározásánál szintén a Ptk. 79. §-
ának (2) bekezdése az irányadó. 
A határido kijelölésénél tekintettel kell azonban lenni arra, hogy a közzétételi kötelezettség, az ahhoz 
szükséges elokészíto tevékenységre is figyelemmel, reálisan mely idopontban teljesítheto. 
Az alperesként perelheto sajtószervek nem mindegyike bír jogképességgel (így pl. a szerkesztoségek). Ezek 
perbeli részvétele a Pp. 343. §-ának (1)-(3) bekezdésén alapul, s marasztalásukra csak a helyreigazítási 
kötelezettség tekintetében kerülhet sor, perköltség viselésére azonban nem kötelezhetok. Ezt az 
ellentmondásos helyzetet küszöböli ki a 7/1972. (XI. 28.) IM rendelet 18. §-a amikor kimondja, hogy ha a 
sajtó szervének nincs perbeli jogképessége, helyette a perköltség viselésére az alapítóját kell kötelezni. A bírói 
gyakorlat az ilyen esetekben e szerv perbenállását nem követeli meg, csupán az ítélet rendelkezo részében 
nevesíti a perköltség viselésére köteles szervezetet. 
A sajtó-helyreigazítási perben - az illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. §-ának (1) bekezdés f) pontja 
értelmében - a felek tárgyi illetékfeljegyzési jog kedvezményre jogosultak. 
BH2004. 7. A sajtóhelyreigazítási perben a felperessel szemben nem alkalmazható a tárgyalás 
elmulasztásának jogkövetkezménye, ha a tárgyalás távollétében való megtartását kérte [Ptk. 79. §, Pp. 3. § 
(2) bek., 136. §, 151. § (1) bek., 251. § (1) bek., 270. § (2) bek. ba) pont, 343. § (2) bek., 344. § (3) bek., 345. § 
(1) bek.]. 
BH2000. 241. II. A sajtó-helyreigazítási keresettel szemben az alperesnek kell bizonyítania a sajtóközlemény 
valóságát [Pp. 345. § (2) bek.]. 
BH1993. 686. A bizonyítási teher szabályai sajtó-helyreigazítási perben [Pp. 342. § (2) bek., 345. § (2) bek., 
Ptk. 79. § (1) bek., PK 14. és 15. sz.]. 
BH1993. 436. A bizonyítási teher alakulása a sajtó-helyreigazítási perben [Pp. 345. § (2) bek., PK 14. sz. I. 
pont]. 
BH1993. 294. Sajtó-helyreigazítási és egyéb személyhez fuzodo jog megsértésével kapcsolatos igény 
elhatárolási és hatásköri kérdései [Ptk. 75-78. §, 79. §, 84. § (1) bek., Pp. 23. §, 48. §, 342-346. §, 1992. évi 
LXVIII. tv. 4. §, 29. § (3) bek.]. 
BH1993. 23. A sajtó-helyreigazításként közzétenni kért válaszlevelet terjedelmes volta ellenére helyreigazítási 
kérelemként kell elfogadni [Ptk. 79. § (1) bek., Pp. 345. § (3) bek., PK 14. sz.]. 
BH1993. 22. Korlátolt felelosségu társaság is érvényesíthet sajtó-helyreigazítási igényt jó hírnevét sérto, 
valótlan tényállítások közlése esetén [Ptk. 75. § (2) bek., 78. §., 79. § (1) bek., Pp. 342. § (2) bek., 345. § 82) 
bek., PK 12., PK 13., PK 14. sz.]. 
BH1992. 689. Sajtóhelyreigazítási perben a sajtóközlemény kifogásolt tényállításának valóságát a sajtószerv 
köteles bizonyítani [Ptk. 79. § (1) bek., Pp. 342. § (2) bek., 345. § (2) bek.]. 
BH1992. 359. Ha a szakszervezeti szerv által bejelentett kifogás egyedi ügyben hozott intézkedésre 
vonatkozik, azt a munkaügyi bíróságnak a keresetlevélre irányadó szabályok szerint akként kell elbírálnia, 
hogy félnek az intézkedéssel érintett dolgozót kell tekintenie [Pp. 345. § (1) bek.]. 
BH1992. 109. Tényállítások valóságának vizsgálata jogerosen be nem fejezett államigazgatási eljárásról 
szóló sajtóközlemény helyreigazítása iránt indult perben [Pp. 342. § (2) bek., 345. § (2) bek., Ptk. 79. § (1) 
bek.]. 
BH1992. 108. Az "informátor" tanúvallomásának értékelése a sajtó-helyreigazítási perben [Pp. 166. § (1) 
bek., 167. §, 206. §, 342. § (2) bek., 345. § (2) bek., Ptk. 75. § (1) bek., 78. §, 79. §]. 
BH1991. 197. A helyreigazító közlemény szövegét a kérelem és ellenkérelem korlátain belül a bíróság a 
belátása szerint állapítja meg [Pp. 345. § (3) bek., PK 15. sz.]. 
BH1991. 196. Sajtó-helyreigazítási perben csak a közlemény megjelenésétol számított harminc napon belül a 
sajtószervhez megérkezett írásbeli kérelemben megjelölt tényállítások helyreigazítását lehet kérni [Pp. 342. § 
(1) bek., 345. § (3) bek., PK 13. sz., PK 15. sz.]. 



BH1990. 468. A sajtójogi felelosség nem kerülheto meg úgy, hogy a valótlan állítás közlése a riportalanytól 
szerzett értesülésre hivatkozva történik [Ptk. 79. §, Pp. 342. § (2) bek., 345. § (2) bek., PK 14. sz.]. 
BH1990. 256. II. A bíróság által megállapított szövegu sajtóhelyreigazítás akkor tölti be rendeltetését, ha a 
kifogásolt tényállítások valóságsérto voltát félre nem értheto módon közli [Pp. 345. § (3) bek.]. 
BH1990. 210. II. A sajtóhelyreigazítás keretében közzétenni rendelt közlemény akkor tölti be rendeltetését, ha 
félreérthetetlenül kifejezésre juttatja a kifogásolt közlemény valóságsérto voltát és szükség esetén a való 
tényeket is [Pp. 345. § (3) bek., PK 15. sz.]. 
BH1986. 23. Az okirati bizonyításra vonatkozó eljárási szabályok a sajtó-helyreigazítási eljárásban is 
érvényesülnek, de tekintettel kell lenni arra, hogy a törvény szerint a sajtó-helyreigazítási eljárásban 
bizonyítás felvételének csak olyan bizonyítékokra vonatkozóan van helye, amelyek a tárgyaláson 
rendelkezésre állanak, és amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a közlemény kifogásolt tényállításainak 
valóságát nyomban igazolják, vagy a keresetben eloadottakat nyomban megcáfolják. [Pp. 166. §, 196. § (1) 
bek., 345. § (2) és (3) bek., Ptk. 79. §]. 
BH1983. 354. IV. Sajtó-helyreigazítási perben a bizonyítás a sajtószervet terheli a tekintetben, hogy a közlés 
a valóságnak megfelel, illetoleg a közölt tényeket nem tünteti fel hamis színben [Ptk. 79. §, Pp. 342. § (2) bek., 
345. § (2) bek.]. 
BH1983. 151. IV. A közlemény közzétételének módjával kapcsolatos esetleges megállapodást a bíróságnak a 
helyreigazítás szövegének megállapításánál figyelembe kell vennie [Ptk. 79. §, Pp. 342. §, 343. § (4) bek., 
345. § (3) bek.]. 
BH1982. 236. I. Ha a személyhez fuzodo jog sérelme miatt a bíróság az alperest elégtételt adó nyilatkozatnak 
a perben nem álló napilapban stb. való közzétételére kötelezi, elozetesen tisztáznia kell, hogy a közzétételnek 
nincs-e akadálya [Ptk. 79. §, Pp. 345. § (3) bek.]. 
BH1978. 34. Ha sajtó-helyreigazítási perben az elso tárgyaláson egyik fél sem jelenik meg, az eljárás 
megszüntetésének van helye. A megszüntetés azonban ilyen esetben is a tárgyalás elmulasztásához 
kapcsolódik. Nem lehet azért megszüntetni a pert, ha megállapítható, hogy az idézés nem volt szabályszeru, 
vagy ha a felperes még a tárgyalás megtartása elott érkezett beadványában kérte a tárgyalásnak távollétében 
való megtartását. A mulasztás következményeinek az alkalmazásához sajtó-helyreigazítási perben is szükség 
van arra, hogy a mulasztás objektíve megvalósuljon. [Pp. 343. § (2) bek., 345. §]. 
BH1978. 32. II. A sajtóközlemény kifogásolt tényállításának valóságát a sajtószerv köteles bizonyítani [Pp. 
342. § (2) bek., 345. § (2) bek.]. 
BH1978. 32. III. A helyreigazításnak az érdekelt kérelmére tartalmaznia kell azt is, hogy melyek a való tények 
[Pp. 342. § (4) bek., 345. § (3) bek.]. 

346. § (1) A másodfokú bíróság a fellebbezést legkésobb az iratok beérkezésétol számított nyolc napon belül 
köteles tárgyalni. 

(2) A sajtóhelyreigazítási perben hozott ítélet ellen perújításnak nincs helye. 
E törvényi rendelkezések értelmezése és alkalmazása nem vet fel gyakorlati problémákat. 
BH1993. 294. Sajtó-helyreigazítási és egyéb személyhez fuzodo jog megsértésével kapcsolatos igény 
elhatárolási és hatásköri kérdései [Ptk. 75-78. §, 79. §, 84. § (1) bek., Pp. 23. §, 48. §, 342-346. §, 1992. évi 
LXVIII. tv. 4. §, 29. § (3) bek.]. 

XXII. FEJEZET 

347-348. § 
BH1980. 35. II. Járásbíróság az ipari szövetkezet alkalmazottjának munkaügyi vitájában nem dönthet. Kétség 
esetén - a hatáskörének megállapítása végett - a bíróságnak mindenekelott azt kell tisztáznia, hogy a 
munkavégzés munkaviszony vagy pedig tagsági viszony alapján történt [Pp. 347. § (2) bek., 349. § (2) bek.]. 
BH1979. 92. Ipari szövetkezet raktárban foglalkoztatott tagjának leltárhiányért fennálló felelossége 
kérdésében felmerült vita eldöntése nem a munkaügyi bíróság, hanem a járásbíróság hatáskörébe tartozik 
[Pp. 45. § (2) bek., 347. §, 349. §, 1972. évi IV. tv. 23. §, 1967. évi II. törvény 63. § (1) bek., 18/1970. (VI. 4.) 
Korm. sz. r. 8. § (1) bek.]. 
BH2001. 45. A szerzodésen kívül okozott kárral kapcsolatos felelosségi szabályok alkalmazása során a 
büntetobíróság ítélete nem hagyható figyelmen kívül (Pp. 9. §, 348. §, 352. §). 
BH1979. 255. Szövetkezeti tagsági vitából származó perben a felek keresetindítás, keresetváltoztatás, 
beszámítás, valamint viszontkereset utján ugyanabból a jogviszonyból eredo olyan igényt is érvényesíthetnek, 
amely felöl a szövetkezeti szervek (szövetkezeti döntobizottság, közgyulés) még nem döntöttek [Pp. 348. § (3) 
bek., PK 362. sz.]. 



BH1978. 502. II. A járásbíróságnak az ipari szövetkezet munkaügyi szabályzatában meghatározott, a 
törzsgárdatagság alapján járó kedvezményre való jogosultság tárgyában hozott határozata ellen 
fellebbezésnek van helye [Pp. 348. § (1) bek.]. 
FPK 1995/42. Arcüregfeltáró mutét során az orrban "felejtett" tampon következtében fellépo 
egészségkárosodásért a kórház kártérítési felelosséggel tartozik. [Pp 339. § (1) bek., 348. § (1) bek.], (41. Pf. 
22.136/1994/3.) 

XXIII. FEJEZET 

A munkaviszonyból és a munkaviszony jellegu jogviszonyból származó perek 

Az eljárás megindítása 

349. § (1) A munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, szolgálati 
jogviszonyból, szövetkezeti tag munkaviszony jellegu jogviszonyából és a bedolgozói jogviszonyból (a 
továbbiakban: munkaviszony) származó perekben (munkaügyi perek) az I-XIV. fejezet rendelkezéseit az e 
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

MK 160. szám 

A munkaügyi bíróság hatáskörét a per alapjául szolgáló munkaviszonyban 
vagy azzal egy tekintet alá eso egyéb jogviszonyban bekövetkezett jogutódlás 
nem érinti. 

MK 35. szám 

Ha a munkajogi anyagi felelosség alapján kártérítésre kötelezett 
munkavállaló megtérítési követelést támaszt a munkavállalótársával szemben, 
az ebbol eredo vitát nem lehet munkaügyi jogvitának tekinteni. 

MK 71. szám 

A közérdeku munkára ítélt és az ot foglalkoztató intézmény vagy gazdálkodó 
szervezet között a kártérítési felelosséggel, továbbá a munkavégzéssel 
összefüggésben álló jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban keletkezett 
vitában a munkaügyi jogvitákat eldönto bíróságok járnak el. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkaügyi pernek minosül: 
a) a munkaszerzodés megkötését megelozo tárgyalásra, a munkaviszony megszunését követoen a 

munkaviszonyból eredo jogra, 
b) a kollektív szerzodés kötésére jogosult felek, illetve ezek és harmadik személy között, a kollektív szerzodés 

fennállására, továbbá a kollektív szerzodésbol eredo jogra, 
c) a sztrájkkal, egyéb munkaharccal vagy a szervezkedési szabadsággal kapcsolatos jogellenes magatartásra 

alapított igény érvényesítése. 
(3) A munkavállaló és a munkáltató közötti, a munkaviszonnyal közvetlen kapcsolatban lévo jogra alapított igény 

az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott munkaügyi perben is érvényesítheto. 
(4) A fél a pénzkövetelés iránti igényét fizetési meghagyás útján is érvényesítheti, kivéve, ha a per tárgya a 

jogviszony keletkezése, módosulása, megszunése vagy a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a 



munkavállaló által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, illetve fegyelmi vétség miatt 
alkalmazott jogkövetkezmény. 

(5) A munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellenorzés, a munkavédelem keretében hozott 
közigazgatási határozat, a foglalkoztatás elosegítésérol és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján a 
megyei (fovárosi) munkaügyi központ által hozott közigazgatási határozat, valamint a társadalombiztosítási határozat 
bírósági felülvizsgálata; ennek során a munkaügyi bíróság a XX. fejezet szabályai szerint jár el. 

A XXIII. fejezet különös eljárási szabályai csak a 
- munkaügyi és 
- a szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött munkaviszony jellegu jogviszonyból származó perekben 
alkalmazhatók. 
Az 1997. évi LXXII. törvény 1999. január hó 1-jei hatállyal egységesen újraalkotta a munkaügyi perek 
szabályait. A korábbi szabályozástól eltéroen bovítette, s egyben pontosította azokat a jogviszonyokat, 
amelyekbol eredo perek munkaügyi pernek minosülnek [(1) bekezdés], és külön nevesítette azokat a 
jogvitákat, amelyek munkajogi anyagi jogszabályi rendelkezésbol fakadnak, s ezért jellegük miatt indokolt 
munkaügyi perben történo elbírálásuk [(2) bekezdés]. 
A) Munkaügyi pernek (jogvitának) csak a munkaviszony vagy az azzal egy tekintet alá eso jogviszony 
alanyainak vitája minosül, amennyiben az igény, az ilyen jogviszonyból származó jog, illetve kötelezettség 
elbírálására irányul. 
Ekként a munkaügyi perek körébe tartozik : 
1. 
- a munkavállaló (vezeto állású munkavállaló), a szakszervezet, az üzemi tanács és a munkáltató, 
- a köztisztviselo , a szakszervezet és a közigazgatási szerv, 
- a közalkalmazott, a szakszervezet és a munkáltató, 
- a bíró, ügyész, bírósági, - ügyészségi dolgozó, a szakszervezet és a bíróság, ügyészség között a 
munkaviszonyból - illetve a fentiek szerint ezzel egy tekintet alá eso jogviszonyból - származó igény, vagy az 
adott jogviszonyra irányadó jogszabályt sérto intézkedés illetve mulasztás miatt indult per. 
2. 
A fegyveres erok, fegyveres testületek és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati vitája, 
az alábbiak szerint: 
- a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai esetében [a 4/1993. (IV. 30.) HM rendelet alapján - 
figyelemmel az 1993. évi CX. törvény 261. §-ának (5) bekezdésére is] - 1993. május 8. napjától, illetve az 
1996. évi XLIII. törvény 196-197. §-ai szerint 1996. szeptember 1. napjától, 
- a határorség, rendorség, polgári védelem valamint az állami és önkormányzati tuzoltóság hivatásos 
állományú tagjai tekintetében a 11/1992. (VIII. 3.) BM rendelet szerint 1992. augusztus 15. napjától, majd az 
1996. évi XLIII. törvény 196-197. §-a és 246. §-a értelmében 1996. szeptember 1-jétol, 
- a büntetés-végrehajtási szervek hivatásos állományú tagjai vonatkozásában a 16/1993. (XII. 8.) IM 
rendelettel módosított 14/1992. (IX. 26.) IM rendelet alapján, ha az 1993. december 15-e után keletkezett, 
illetve az 1996. évi XLIII. törvény 196-197. §-ai és 301. § szerint 1996. szeptember 1-jétol, 
- a vám-és pénzügyorség hivatásos állományú tagjai esetében a 26/1992. (XI. 12.) PM rendelet rendelkezése 
folytán 1992. november 15-tol, majd 1996. szeptember 1-jétol az 1996. évi XLIII. törvény 196-197. §-ai és 
307. §-a alapján, 
- a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai tekintetében az 1996. évi LXIII. törvény 
196-197. §-a továbbá 277. §-a és 298. §-a szerint 1996. szeptember 1-jétol. 
B) Szövetkezeti tagsági viszonyból származó pernek - a Pp. 349. §-ának alkalmazásában - a szövetkezeti tag, 
a szakszervezet, illetve szövetkezeti szervezet és a szövetkezet közötti vita minosül, ha az a munkavégzéssel 
kapcsolatosan, a munkaviszony jellegu jogviszonyt érinti és nem a tagsági viszonyból származó egyéb 
jogosultságok és kötelezettségek miatt indult. 
C) Jogszabály rendelkezése folytán munkaügyi vitának minosül 
- a bedolgozói jogviszonyból származó és a bedolgozó valamint a foglalkoztató közötti vita [24/1994. (II. 25.) 
Korm. rendelet 22. § (1)], 
- a szakképesítés megszerzése érdekében kötött tanulószerzodés alapján a gyakorlati képzésben való 
részvétellel kapcsolatban a tanuló és a foglalkoztató szervezet közötti vita (1993. évi LXXVI. törvény 50-51. 
§), 
- a közérdeku munkára ítélt munkavégzésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek tárgyában kialakult és az 
elitélt valamint az ot foglalkoztató közötti vita (MK 71. számú állásfoglalás), 



- a tanulmányi szerzodésbol eredo vita, ha az a levelezo vagy esti tagozatos iskolai, illetve tanfolyami 
képzéssel kapcsolatos (1992. évi XXII. törvény 114. §). 
A fenti rendelkezések folytán munkaügyi per kezdeményezheto például 
- ha a munkavállaló az olyan tevékenység során bekövetkezett kár megtérítését igényli, amely nem tartozott 
szorosan a munkakörébe, de azt a munkáltató érdekében végezte és a körülményekre figyelemmel az tole 
elvárható volt (BH1975. 488.), 
- az ipari szövetkezeti tag munkavégzésen alapuló átalány-elszámolásos jogvitája miatt (BH1992. 213.), 
- a külföldi munkavégzésre kötött munkaszerzodés alapján a valutaellátmány visszafizetésére irányuló 
követelés érdekében (BH1995. 520.), 
- a munkaszerzodésben kikötött óvadékkal kapcsolatban (BH1994. 546), 
- a munkáltató által a szakszervezet ellen, a szakszervezeti tisztségviselo munkaviszonyának megszüntetéséhez 
szükséges hozzájárulás pótlása iránt (BH1993. 215.), 
- a vállalat által a munkavállalónak adott ingyenes vagyonjegy megszerzésével, visszavásárlásával 
kapcsolatos vita miatt (BH1997. 261.), 
- a gazdasági társaság vezeto tisztségviselojének kártérítésre történt kötelezetésével kapcsolatban (BH1993. 
98., BH1993. 492.), 
- a gazdasági társaság munkaviszonyban álló vezetojének visszahívása esetén (BH1995. 253.), 
- a munkaviszony keretében történt személyiségi jogsértés miatt a Munka tv. 174. §-ára alapított kártérítési 
igény vonatkozásában (Legfelsobb Bíróság Polgári és Munkaügyi Kollégiuma 1993. EL. II. F. 6/8.), 
- a munkáltató felelosségbiztosítása alapján a biztosító ellen indított, munkaviszonyból eredo kártérítési igény 
tekintetében (BH1995. 435.). 
- Az 1999. január 1. napját követoen indult ügyekben alkalmazandóan: 
a) a munkaszerzodés megkötését megelozo tárgyalásra alapított igény, mégpedig attól függetlenül, hogy a 
munkaszerzodés a felek között létrejött-e vagy sem, illetve attól is, hogy a munkaszerzodés alapján a 
munkavállaló munkába lépett-e vagy sem [(2) bekezdés a)]. A korábbi bírói gyakorlat e jogvitákat nem 
munkaügyi, hanem polgári pernek minosítette (BH1966. 4883. jogeset). A polgári bíróság elott már 
folyamatban lévo ilyen ügyekre azonban a törvényi rendelkezésnek nincs visszaható hatálya, ezért kizárt, hogy 
a polgári bíróság hatásköre hiányát megállapítva az áttételrol rendelkezzen. 
b) munkaügyi perben kell elbírálni a kollektív szerzodés fennállásával, illetve fenn nem állásával kapcsolatos 
jogvitákat, illetve a kollektív szerzodésbol eredo jogra alapított igényeket, akkor, ha ezek a viták a kollektív 
szerzodést köto felek között, illetve ezek és harmadik személyek között merülnek fel [(2) bekezdés b)]. 
c) a sztrájkkal, egyéb munkaharccal, vagy a szervezkedési szabadsággal kapcsolatos jogellenes magatartásra 
alapított igényeket [(2) bekezdés c)]. 
Nincs helye munkaügyi per kezdeményezésének 
- a mérlegelési jogkörben hozott intézkedéssel szemben, kivéve ha a munkáltató a döntésének kialakítására 
irányadó szabályokat megsértette [1992. évi XXII. törvény 199. § (4)]. 
Olyan esetben azonban, amikor a munkáltató pl. a jutalmat megígérte vagy meghatározott feladat 
teljesítésétol tette függové és azt teljesítették, a jutalom kifizetése iránt munkaügyi vita indítható (BH1984. 
333., BH1979. 407.). 
- a változó munkahelyre alkalmazott munkavállaló átirányítása miatt, amennyiben az nem járt az átirányítás 
szerzodésben meghatározott kereteinek megsértésével (MK 5. számú állásfoglalás), 
- a megállapodásszeru vagy egyébként megengedett munkáltatói intézkedés célszerusége tárgyában (BH1995. 
251.). 
Közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti pernek kell tekinteni 
- a kollektív szerzodés hatályának a munkaügyi miniszter által történt kiterjesztése miatt indult pert (1992. évi 
XXII. törvény 35. §), 
Polgári jogi jogvitának minosül 
- a munkáltató és a munkavállaló között 1983. január 1. napján vagy az követoen létrejött és a munkavállaló 
lakásépítésének támogatásáról szóló szerzodésbol keletkezett vita 
- a munkáltató rendezvényére a munkavállaló által bevitt dologban keletkezett kár megtérítése iránti per, ha a 
károkozás a munkaviszonnyal nem kapcsolatos (BH1986. 83., BH1994. 417.) 
- az anyagi munkajogi felelosség alapján a munkavállalók közötti megtérítési per (MK 35. számú 
állásfoglalás) 
- a munkaszerzodés megkötésére irányuló eredménytelen tárgyalásokra alapítottan indított kártalanítási per 
(BH1966. 4883.) 
- a szerzodéses üzemeltetést végzo vállalkozó és a vállalat közötti per (BH1992. 214.) 



- a munkáltató üzletében a munkavállaló által végzett beruházás elszámolása végett indított per (BH1996. 
208.) 
- a megbízási jogviszonyban végzett tevékenység miatti vita (BH1992. 736.) 
- a gazdasági társaság vezetojének visszahívásával kapcsolatos per, amennyiben a határozatot csak a 
gazdasági társaságokról szóló törvény alapján támadják (BH1991. 110., BH1992. 106., BH1993. 203.) 
- a munkáltató és a munkavállaló közötti vita, ha az a nyugdíjjárulék (Legfelsobb Bíróság Mfv. II. 10 
156/1993) , vagy a gyermektartásdíj (Legfelsobb Bíróság Mpk. I. 10 242/1993) levonásával kapcsolatos 
- a nappali tagozatos iskolai képzésre kötött tanulmányi szerzodésbol származó per (BH1992. 800.) 
- a munkaviszonnyal összefüggésben a munkáltató és a munkavállaló között létrejött adás-vételi szerzodésbol 
származó vita (Legfelsobb Bíróság Mpk. II. 10 332/1993) 
- a szövetkezet tagjának az üzletrész mértékének felemelése iránti pere (BH1993. 70.) 
- a szövetkezeti tag által a célrészjegy ellenértékének megfizetése iránti per (Legfelsobb Bíróság Mpk. II. 10 
099/1993). 
Az 1999. január 1. napjától hatályos, és a hatálybalépést követoen indult ügyekben alkalmazandó (3) 
bekezdés rendelkezése lehetoséget ad arra, hogy a munkaügyi perben érintett feleknek az egyébként polgári 
perre tartozó további jogvitája egységesen, egy eljárásban, mégpedig a munkaügyi perben kerüljön 
elbírálásra. A törvény értelmében azonban munkaügyi perben csak olyan polgári jogi igény érvényesítheto, 
amely közvetlen kapcsolatban van a munkaviszonnyal, azaz ha a felek a szerzodést a munkaviszonyra 
tekintettel kötötték, ideértve azt az esetet is, amikor a munkaszerzodésbe foglaltan jött létre a megállapodásuk. 
A munkaügyi perekben - az (1) bekezdés utaló szabálya folytán - az általános eljárási szabályok az 
irányadóak mindazokban a kérdésekben, amelyeket a törvény eltéroen nem szabályoz. 
1. a pertárgy értéke 
- ha a per tárgya nem pénzkövetelés, de a perben maga a munkaviszony vitás (pl. felmondás 
jogellenességének megállapítása), az egyévi átlagkereset értéke 
- ha a jogvita a bérkülönbözettel kapcsolatos, akkor a bérkülönbözet összege [Pp. 24. § (2) b); BH1993. 63.) 
- amennyiben a per tárgya idoszakos pénzkövetelés (pl. kártérítés jogcímén járadék), a még teljesítendo 
valamennyi szolgáltatás értéke, de nem több mint az egy évi szolgáltatás összege [Pp. 24. § (2) a); Fejér 
Megyei Bíróság PK. 1993. V.28.] 
- ha a per tárgya egyéb pénzkövetelés (pl. prémium kifizetésére irányul) a keresettel érvényesített igény 
összege [Pp. 24. § (1)] 
Ha a fél egy eljárásban, a munkaviszonyból eredo több igényét érvényesíti (valós tárgyi keresethalmazat), az 
eloterjesztett igények együttes értékét kell figyelembe venni, a fentiek szerint [1990. évi XCIII. törvény 40. § 
(1)]. 
A pertárgy értékének meghatározásakor a végkielégítés összege nem veheto figyelembe, kivéve, ha éppen a 
végkielégítés a per tárgya [Pp.349/B. § (1)]. 
2. Hatáskör, hatásköri összeütközés elbírálása 
A munkaviszonyból, valamint a szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött munkaviszony jellegu 
jogviszonyból származó perek a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartoznak. Munkaügyi bíróságok a bíróságok 
szervezetérol és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 19. §-ának (3) bekezdése szerint a fovárosban és 
a megyékben muködnek. 
A Legfelsobb Bíróság MK 160. számú állásfoglalása értelmében a munkaügyi bíróság hatáskörét a per 
alapjául szolgáló munkaviszonyban, vagy azzal egy tekintet alá eso egyéb jogviszonyban bekövetkezett 
jogutódlás nem érinti. Ehhez képest a munkaviszonyból származó jogokkal és kötelezettségekkel összefüggo 
perben (munkaügyi jogvitában) a munkaügyi bíróság jár el abban az esetben is, ha jogutódlás folytán 
valamelyik szerzodést köto fél helyett annak jogutóda lép fel, vagy a jogutódlás a per során következik be. 
A munkaügyi bíróság munkaügyi viták tekintetében fennálló hatáskörét jogszabály kizárhatja. 
Így: a felszámolási eljárás közzététele után a gazdálkodó szervezet ellen, a felszámolás körébe tartozó 
vagyonnal kapcsolatos követelést - ideértve a munkaviszonyból eredo, munkabér jellegu követelést is - csak a 
felszámolási eljárás keretében illetve a felszámolási bíróság elott lehet érvényesíteni (BH1995. 50., BH1996. 
46., BH1994. 200., BH1994. 575.). 
A munkaügyi és a helyi bíróság között felmerült hatásköri összeütközés tárgyában a Legfelsobb Bíróság 
határoz [Pp. 45. § (2)]. 
3. Perképesség 
A perbeli jog- és cselekvoképesség általános szabályaitól (Pp. 48-49. §) eltéroen a munkaügyi perben fél lehet 
a szakszervezet, munkáltatói érdek-képviseleti szervezet vagy üzemi (közalkalmazotti) tanács is (Pp. 351. §). 



A munkaviszonyból eredo igényt nem a munkáltatói jogkör gyakorlójával, hanem a jog és perképességgel 
rendelkezo munkáltatóval szemben kell érvényesíteni (Legfelsobb Bíróság M. törv. I.10 391/ 1992). 
Ekként: 
- a bölcsodei dolgozónak, illetve az általános vagy középiskolai tanárnak nem az önkormányzat, hanem a 
bölcsode vagy az iskola ellen kell a pert megindítania, 
- a MÁV elleni perben a MÁV Rt. az alperes, nem pedig az azt esetleg képviselo üzletvezetoség vagy más 
szervezeti egység (Legfelsobb Bíróság Mfv. II.10 439/1994), 
- munkáltatónál muködo szakszervezetnek csak az tekintheto, amelyet a társadalmi szervezetek 
nyilvántartásába bejegyeztek (Fejér Megyei Bíróság MK 1992. V.28.), 
- ha a cégnyilvántartásba be nem jegyzett gazdasági társaság és a munkaszerzodéssel alkalmazott 
munkavállalója között munkaügyi vita támad, az a rendelkezés [Gt. 23. § (3)] irányadó, amely szerint ha a 
gazdasági társaság tevékenységét a cégbejegyzés megtörténte elott megkezdte, a cégbejegyzés hiányára 
harmadik személyekkel szemben nem hivatkozhat (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság PK. 1993. XII. 
6.). 
4. Perköltség, költségmentesség 
Fo szabályként a munkaügyi perek, a felek jövedelmi és vagyoni viszonyaitól függetlenül, költségmentesek 
[6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 2. § f)]. 
Az illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján azonban az alábbi 
perekben a peres felek csak tárgyi illetékfeljegyzési jogra jogosultak. Nevezetesen, ha az 
- a munkavállaló szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozásával kapcsolatos 
- a vezeto állású munkavállalót a polgári jog szabályai szerint terhelo kártérítési felelossége miatt indult, 
- végkielégítés iránti per, de csak a törvény alapján járó összegen felüli részében, ha az igény a minimálbér 
húszszorosát meghaladja. 
A tárgyi költségmentes munkaügyi perben a munkáltató, pervesztessége esetén - illetve annak arányában - 
köteles megfizetni az állam által elolegezett költséget, továbbá - személyes költségmentesség hiányában - az 
államnak járó illetéket is. Amennyiben azonban az ilyen perben, az annak tárgyát képezo kár 
buncselekménybol vagy szabálysértésbol származott - pervesztessége arányában - a pervesztes felet kell 
kötelezni az állam által elolegezett költség és meg nem fizetett illeték megtérítésére (6/1986. (VI. 26.) IM 
rendelet 3. §-ának (3)]. 
5. Határidok: 
A Pp. 103. §-ának (4) bekezdése alkalmazásában mind a szombatot, mind a vasárnapot - amikor a bíróságon 
a munka szünetel - munkaszüneti napnak kell tekinteni (MK 69. számú állásfoglalás). 
6. A keresetlevél elutasítása idézés kibocsátása nélkül: 
Az 1992. évi XXII. törvény a jogirodalom szerint általános [Munka tv. 199. § (5)] és különös [Munka tv. 200. 
§ (1), 202. § (1)] egyeztetési kötelezettséget ró a felekre a munkaügyi per megindítása elott. 
Ha a munkaügyi bíróság a keresetlevél megvizsgálásakor észleli, hogy egyeztetésre nem került sor, a 
keresetlevelet a Pp. 95. §-a szerint hiánypótlásra kell visszaadnia. Amennyiben a felhívásnak a felperes nem 
tesz eleget, a Pp. 130. §-ának (1) bekezdés j) pontja alapján a keresetlevelet el kell utasítani. (Heves Megyei 
Bíróság PK. 1992. VII. 6., valamint Csongrád Megyei Bíróság PK. 1992. XII. 11.). 
Akkor, ha a keresetlevél megvizsgálásakor nem észlelte az egyeztetés elmaradását és kituzte a tárgyalást, az 
egyeztetés pótlása iránt, a tárgyalás elhalasztásával már nem kell intézkednie (Csongrád Megyei Bíróság PK. 
1992. XII. 11.). 
Ha az egyeztetésre nyitva álló határido már eltelt, ennek kimentésére kell felhívni a felperest, feltéve hogy a 
jogorvoslati lehetoségre vonatkozó tájékoztatás szabályszeruen megtörtént (BH1995. 496.). 
Ha a kimentést a bíróság nem fogadja el, a keresetlevelet el kell utasítani (Zala Megyei Bíróság PK. 1993. VI. 
21.). 
Ha a felmondási intézkedés nem tartalmazta azt a figyelmeztetést, hogy az egyeztetést írásban kell 
kezdeményezni, a szóbeli egyeztetés kezdeményezését követoen a keresetindításnak helye volt (Legfelsobb 
Bíróság Mfv. I. 10 301/1993). 
A Munka tv. 202. §-a (1) bekezdésében fel nem sorolt jogvitákban az egyeztetés késedelmes voltát 
méltányosan kell elbírálni, mint hogy ezekben az esetekben nincs bíróság elotti külön jogérvényesítési 
határido (Heves Megyei Bíróság PK. 1992. VII. 6.). 
Ha a fél a Munka tv. 202. §-ának (1) bekezdésében meghatározott perben nem tartja meg az eloírt 15 + 8 + 
15 napos határidot, ennek ki nem mentése esetén a keresetlevelet a Pp. 130. §-ának (1) bekezdés h) pontja 
alapján el kell utasítani (Heves Megyei Bíróság PK. 1992. VII. 6.). 
7. Viszontkereset 



Viszontkeresetnek, 1992. július 1. napjától kezdodoen munkaügyi perben is helye van (BH1993. 533.). 
8. A tárgyalás felfüggesztése 
A rendkívüli felmondás hatálytalanítása iránti perben a munkaügyi bíróság a szabálysértési eljárástól 
függetlenül bírálja el a munkavállaló terhére rótt kötelezettségszegést, ezért a per tárgyalása 
felfüggesztésének általában nincs helye (Legfelsobb Bíróság Mfv. I. 10 601/1994). 
9. A per megszüntetése 
A felszámolási eljárás közzététele után a gazdálkodó szervezet ellen a felszámolás körébe tartozó vagyonnal 
kapcsolatos követelés iránti pert meg kell szüntetni (BH1993. 557.). Ilyenkor a keresetlevelet a felszámolóhoz 
illetve a felszámolási bírósághoz kell továbbítani (BH1994. 200.). 
10. A bizonyítási teher 
A felmondás jogszeruségének bizonyítása rendes és rendkívüli felmondás esetén egyaránt a munkáltatót 
terheli [1992. évi XXII. törvény 89. § (2); 96. § (6); Pp. 164. §]. 
Ha a perben vitás, hogy a munkáltató kifizette-e a munkavállaló munkabérét és üzem-anyagtérítését, ennek 
bizonyítása a munkáltatóra hárul (Legfelsobb Bíróság Mfv. II.10 181/1993). 
A túlmunkadíjat igénylo munkavállalónak kell bizonyítania, hogy a munkáltató által fizetett túlórákon felül 
többletet teljesített illetve, hogy a munkáltató helytelen számítást alkalmazott (Legfelsobb Bíróság Mfv. II.10 
267/1993). 
11. Az érdemi döntés korlátai 
A munkaügyi bíróság - a Pp. 215. §-ában foglaltak figyelembevételével - a kereseti kérelem tárgyában akkor 
is érdemben dönthet, ha a munkavállaló kártérítési felelosségét más jogi minosítés alapján látja 
megállapíthatónak (MK 2. számú állásfoglalás). 
12. A határozatok jogereje 
Ha a rendkívüli felmondás jogellenességét megállapító elsofokú bírósági ítélet ellen egyik fél sem élt 
fellebbezéssel, a munkaviszony a fellebbezési határido leteltét követo napon szunt meg (Legfelsobb Bíróság 
Mfv. I. 10 311/1993). A részjogero szabályánál fogva pedig, ha a rendes felmondást hatálytalanító elsofokú 
bírósági ítélet ellen csak a munkáltató, és kizárólag a kiesett munkabér számítása kérdésében fellebbezett, a 
munkaviszony a fellebbezési határido utolsó napját követo napon tekintheto megszuntnek (Legfelsobb Bíróság 
Mfv. I.10 314/1993). 
13. Keresetváltoztatás a fellebbezési eljárásban 
Megengedett keresetváltoztatásnak minosül a másodfokú eljárásban a munkáltató azon nyilatkozata, mellyel - 
az 1992. évi XXII. törvény 100. §-ának (2) bekezdése értelmében - a munkavállaló eredeti munkakörébe való 
visszahelyezésének mellozését kéri (Fejér Megyei Bíróság PK. 1993. V. 28.). 
A munkaügyi pernek minosülo pénzkövetelését a fél az 1999. január 1. napjától hatályos új (4) bekezdés 
értelmében fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem eloterjesztésével is érvényesítheti, de csak akkor, ha 
ez az igény 
- nem függ össze a munkaviszony létrejöttével, módosulásával vagy megszunésével, 
- nem a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésének, vagy fegyelmi vétségének jogkövetkezménye. 
A törvényi szóhasználatból következik, hogy - ha annak törvényi feltételei fennállnak - kizárólag a felet illeti 
meg a választás joga abban, hogy követelését keresetlevél benyújtásával peres eljárásban, vagy fizetési 
meghagyásos nemperes eljárásban érvényesíti-e. A bíróság ezért a keresetlevelet nem tekintheti fizetési 
meghagyás kibocsátása iránti kérelemnek, ha azt állapítja meg, hogy annak egyébként a törvényi elofeltételei 
fennálltak volna. 
Az 1999. évi CX. törvény a § új (5) bekezdésének beiktatásával a munkaügyi bíróság hatáskörét kibovítette. 
Ennek értelmében, ha olyan közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát kérik, amelyet 
- az illetékes közigazgatási szerv a munkaügyi ellenorzés keretében hozott, illetve 
- azt a megyei (fovárosi) munkaügyi központ a foglalkoztatás elosegítésérol és a munkanélküliek ellátásáról 
szóló 1991. évi IV. törvény alapján hozott, 
e közigazgatási per a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik. E perekben a munkaügyi bíróság nem a jelen 
XXIII. Fejezet, hanem a közigazgatási határozatok felülvizsgálatára vonatkozó (XX. Fejezet) szabályokat 
alkalmazza. 
A módosító rendelkezést a 2000. március 1. napját követoen indult ügyekben kell alkalmazni. 
Az 1999. évi CX. törvény miniszteri indokolásából kitunoen e közigazgatási perek elbírálása során a 
munkajog szabályait kell alkalmazni. Az anyagi jogi szabályok egységes alkalmazásának szempontja 
indokolja ezekben az ügyekben az eljárási rend egységességének megbontását. 



BH2003. 306. Munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a társadalombiztosítási szerv által vezetett 
nyilvántartásból való adatközléssel kapcsolatos per elbírálása [1997. évi LXXX. tv. 42-43. §, Pp. 349. § (5) 
bek.]. 
BH2003. 130. Ha a munkavállaló a végelszámolóval szemben annak e minoségében tanúsított magatartása 
miatt azért indít pert, hogy a munkaügyi perben hozott ítéletben meghatározott járandóságát megkapja, e per 
elbírálására az általános hatásköru bíróság rendelkezik hatáskörrel [Ptk. 339. §, Pp. 22. §, 349. §]. 
BH2001. 300. Az oktatói és az eloadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megítélése 
(habilitáció) kérdésében keletkezett sérelemre alapított nem vagyoni kártérítésre irányuló igény elbírálása 
nem a munkaügyi bíróság, hanem az általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik [1993. évi LXXX tv. 
(Ftv.) 25. § (1) és (2) bek., 26. § (2), (3), (5) bek., Pp. 22. § (2) bek., 275/B. §, 251. § (1) bek., 157. § a) pont, 
130. § (1) bek. b) pont, 349. § (1) bek.]. 
BH2000. 374. I. A közalkalmazotti jogviszonyból származó per a munkaügyi és nem az általános hatásköru 
bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. § (2) bek., 349. § (1) bek.]. 
BH1994. 418. A perújítás elbírálására vonatkozó hatásköri és illetékességi szabályt a Pp. módosítása nem 
érintette [Pp. 22. § (1) bek., 349. §, 263. § (1) bek., Pp. 45. §]. 
BH1994. 417. A lakásépítés munkáltatói támogatásával összefüggésben keletkezett jogvita elbírálása nem 
tartozik a munkaügyi bíróság hatáskörébe [Pp. 22. § (1)-(2) bek., 349. §, 275/A. § (2) bek., 48I1982. (X. 7.) 
PM-ÉVM r. 21. § (1) bek., 26/1971. (VI. 24.) PM-ÉVM-MüM. r. 18. § (5) bek.). 
BH1993. 775. Annak a kérdésnek az elbírálása során, hogy a peres felek között létrejött jogviszony 
munkaviszony vagy vállalkozási jogviszony-e, és ehhez képest mely bíróság hatáskörébe tartozik a per 
eldöntése, a bíróságnak - különösen bonyolult és ellentmondásos tényállás esetén részletes, az összes 
körülményre kiterjedo bizonyítást kell lefolytatnia a hatáskör megállapíthatósága érdekében [1992. évi XXII. 
tv. 1. §. (1) bek., Ptk. 389. §., Pp. 22. §. (1) bek., 349. §.]. 
BH1993. 492. A korlátolt felelosségu társaság ügyvezeto igazgatójának felelosségére a polgári jog szabályai 
az irányadók, a kártérítési igények elbírálása azonban a Munkaügyi Bíróság hatáskörébe tartozik [Gt. 32. § 
(1) bek., Pp. 349. § (2) bek.]. 
BH1993. 333. II. Ha a keresettel érvényesített jog fennállása és a jogosultat ennek alapján megilleto 
követelés összege tekintetében a jogvita elkülönítheto, a bíróságnak a jog fennállását közbenso ítélettel és nem 
részítélettel kell eldöntenie [1992. évi XXII. tv. 205. § (1) bek., Pp. 213. § (3) bek., 233. § (1) bek., 349 §]. 
BH1993. 332. A szakmunkástanuló annak a szerzodésnek az alapján, amelyet az adott szakma elsajátítása 
érdekében az ot kiképezni kívánó gazdálkodó szervezettel kötött, a baleseti járadékának felemelését - a 
munkaviszony hiánya miatt - csak az általános hatásköru, helyi bíróságnál kérheti [Pp. 349. §]. 
BH1993. 70. A szövetkezet tagjának az üzletrésze mértéke felemelésére irányuló keresetét az általános 
hatásköru bíróságnak kell elbírálnia, miután e követelése vagyonjogi igény [1992. évi I. törvény 13. § (1) 
bek., Pp. 349. §]. 
BH1992. 439. A jogszabály a szövetkezeti tisztségviselok tekintetében hozott közgyulési határozatnak 
jogorvoslattal való megtámadása lehetoségét nem szukíti a fegyelmi és kártérítési határozatokra, hanem 
minden tagsági vitában hozott közgyulési határozat ellen lehetové teszi a jogorvoslatot, ha a jogszabály 
eltéroen nem rendelkezik [1971. évi III. tv. (Szvt.) 20. § (4) bek. b) pont, 87. §, Pp. 349. § (2) bek.]. 
BH1992. 339. Ha szövetkezeti tagok nem új szövetkezet alapítása céljából, hanem egy másik szövetkezetbe 
való beolvadás érdekében válnak ki régi környezetükbol, a tagok és a korábbi szövetkezet között 
vagyonmegosztás kérdésében támadt per nem munkaügyi, de nem is gazdasági per, hanem arra az általános 
hatásköri és illetékességi szabályok az irányadók [Pp. 22. § (1) bek., 29. § (1) bek., 45. § (1)-(2) bek., 349. § 
(2) bek., 365. § (1) bek., 1967. évi III. tv. 46. § (2)-(3) bek., 47. § (4) bek.]. 
BH1991. 438. Termeloszövetkezettel kötött részes munkavállalási szerzodéssel kapcsolatos jogviták hatásköri 
kérdései [1967. évi III. tv. 63. § (1) bek., 11/1981. (VI. 19.) MÉM r., Pp. 349. § (2) bek.]. 
BH1991. 337. Munkaügyi vitában a munkaügyi döntobizottság határozatának meghozatala elott a munkaügyi 
bírósághoz benyújtott és a tartalma szerint nem a bíróság döntésére irányuló kérelmet tartalmazó beadványt 
nem lehet keresetlevélnek tekinteni abban az esetben sem, ha a döntobizottság idoközben határozatot hozott 
[Pp. 349. § (2) bek.]. 
BH1991. 134. Az ipari tevékenységet folytató kisszövetkezet vele munkaviszonyban álló fokönyveloje 
magasabb vezetoi munkakört betölto dolgozó, akinek munkaügyi vitájában elsofokon a közgyulés dönt, 
amelynek határozata ellen keresettel lehet fordulni a munkaügyi bírósághoz [1971: III. tv. 12. § (3) bek., Pp 
349. § (2) bek., 40/1971. (XI. 30.) Korm. r. 9. § (1) bek., 44. § (2) bek.]. 



BH1990. 339. Vállalati gazdasági munkaközösség tagja által balesetbol eredo kár megtérítése iránt a 
vállalattal szemben érvényesített igény elbírálására az általános hatásköri szabályok az irányadók [1967. évi 
II. törvény 63. § (1) bek., Pp. 30. § (1) bek., 349. § (2) bek., 1988. évi VI. tv. 87-91. §-ai]. 
BH1987. 359. I. A szövetkezetek egyes részlegeinek átalányelszámolásos rendszerben való üzemeltetése 
tárgyában kötött munka-megállapodáson, illetoleg munkaszerzodésen alapuló, a szövetkezet és tagja, illetoleg 
alkalmazottja között keletkezett jogvita szövetkezeti tagsági, illetoleg munkaügyi vita, melynek elbírálása a 
szövetkezeti szervek illetoleg a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik. [26/1981. (IX. 29.) PM-MüM sz. r. 1. 
és 2. §, 1972. évi IV. tv. 23. § (1) bek., a) pont, Pp 349. § (2) bek.]. 
BH1987. 245. Mezogazdasági nagyüzem és dolgozója között illetményföldre vonatkozó részes 
munkavállalásra kötött szerzodésbol eredo jogvita elbírálása a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik 
[1967. évi II. tv. 63. § (1) bek., Pp 349. § (2) bek., 17/1979. (XII. 1.) MÜM sz. r. 33. §, 11/1981. (VI. 19.) 
MÉM sz. r. 1. § (2) bek., 2. és 5. § ]. 
BH1987. 63. Az ipari szövetkezet magasabb vezetoi munkakört betölto alkalmazottjának munkaügyi vitájában 
elso fokon a közgyulés dönt, amelynek határozata ellen a munkaügyi bíróság elott indítható keresetnek van 
helye [Pp. 349. § (2) bek., 40/1971. (XI. 30.) Korm. sz. r. 9. § (1) bek., 44. §]. 
BH1986. 124. Felszámolás alatt álló szövetkezettel szembeni munkaügyi vitát a gazdálkodó szerv székhelye 
szerint illetékes munkaügyi döntobizottság elott kell megindítani. A munkaügyi vitát - az elévülési idon belül - 
a felszámolási eljárás befejezése után is meg lehet indítani [20/1978. (IX. 5.) PM sz. r. 6. § (2) bek., 14. § (2) 
bek. b) pont, 17. § (2) bek., 18. § (3) bek., Pp. 129. §, 130. § (1) bek. f) pont, 349. § (2) bek.] . 
BH1985. 494. A meghalt termeloszövetkezeti tagnak a szövetkezettel tagsági viszonyban nem álló örököse és 
a termeloszövetkezet között a megszunt tagsági viszonyból eredo igény érvényesítésével kapcsolatban 
keletkezett jogvitára a tagsági vitákat eldönto szerveknek nincs hatásköre, az igényt az általános hatásköru 
bíróság elott kell érvényesíteni [Pp. 22. § (2) bek., 28. §. 129. § (1) bek., 158. § (1)-(2) bek., 349. § (2) bek., 
357. § (2) bek., 7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 118. § (2) bek., 12/1977. (III. 12.) MÉM sz. r. 107. §]. 
BH1985. 81. IV. A munkaügyi bíróság a munkaügyi döntobizottság határozatát csak erre irányuló kereseti 
kérelem esetén bírálhatja felül [Pp. 2. § (1) bek., 349. § (1) bek., 350. §, 356. § (3) bek.]. 
BH1984. 335. A szövetkezeti tagsági vita e jellegét nem szünteti meg, ha a vita megindítása után a felek 
valamelyikének személyében jogutódlás áll be, és a vitában a továbbiakban is a tagsági viták eldöntésére 
hatáskörrel rendelkezo szervek jogosultak eljárni [Pp. 349. § (2) bek., 7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 118. § (2) 
bek., 12/1977. (III. 12.) MÉM sz. r. 107. §]. 
BH1982. 489. Ha a termeloszövetkezeti tag házastársa nem tagja a termeloszövetkezetnek, a házastárs halála 
esetén a megszunt tagsági viszonyból eredo igényét az általános hatásköru bíróság elott érvényesítheti [Pp. 
45. § (2) bek., 349. §, 1967. évi III. tv. 95. §, 12/1977. (III. 12.) MÉM sz. r. 107. §]. 
BH1982. 355. Ha a termeloszövetkezet tagja vagy alkalmazottja kívülálló személlyel együttesen okozott kárt a 
termeloszövetkezetnek, a károsult termeloszövetkezet a tagjával, illetve az alkalmazottjával szemben fennálló 
kárigényét is közvetlenül a bíróság elott érvényesítheti. A kártérítésre kötelezés az általános hatásköru 
bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 45. § (2) bek., 349. § (2) bek., 7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 114. § (3) bek.]. 
BH1982. 221. A termeloszövetkezeti tagnak a háztáji gazdaságban folytatott tevékenységével összefüggésben 
felmerült jogvita olyan tagsági vita, melynek eldöntése a szövetkezet szerveinek, per esetén a munkaügyi 
bíróságnak a hatáskörébe tartozik [Pp. 349. § (2) bek., 1979. évi 16. sz. tvr. 3. § (1) bek., 1979. évi 31. sz. tvr. 
1. §]. 
BH1982. 213. A tanácsi költségvetési elszámoló hivatal a tanács irányítása alá tartozó költségvetési szerv 
dolgozójával szemben munkáltatói jogokat nem gyakorolhat és nem hozhat a tévesen kifizetett munkabér vagy 
egyéb díjazás visszafizetésére kötelezo határozatot [58/1979. (XII. 24.) PM sz. r. 14. § (2) bek., Ptk. 28. § (2) 
bek., Pp. 48. §, 349. §, 357. § (1) bek.]. 
BH1981. 478. Lakásszövetkezet tisztségviseloje a munkája díjazása iránti igényét az általános hatásköru 
bíróság elott érvényesítheti [Pp. 157. § a) pont, 349. § (2) bek., 357. § (2) bek., 1977. évi 12. tvr. 11. §, 12. § 
(1) bek., 24. § 1979. évi 16. tvr. 3. §]. 
BH1981. 409. A munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozó tagsági vitáknak csak azok a szövetkezeti tagsági 
jogviták tekinthetok, amelyeknek elozetes elbírálását jogszabály a szövetkezet szerveinek hatáskörébe utalja 
[Pp. 22., 349. §, 1977. évi 12. sz. tvr. 24. §]. 
BH1981. 213. I. Fogyasztási szövetkezet tagjának a szövetkezettel kötött, a polgári jog szabályozása alá 
tartozó szerzodésébol eredo vitája nem minosül tagsági vitának [1971. évi 35. sz. tvr. 12. §, 47/1971. (XII. 
28.) Korm. sz. r 9. §, Pp. 349. § (2) bek.]. 



BH1981. 126. I. A munkaügyi bíróság hatáskörében tartozó tagsági vitának csak azok a szövetkezeti jogviták 
tekinthetok, amelyeknek elozetes elbírálását a jogszabály a szövetkezet szerveinek (szövetkezeti 
döntobizottság, közgyulés, küldöttgyulés) hatáskörébe utalja [Pp. 45. § (2) bek., 349. § (2) bek.]. 
BH1981. 40. I. Ha a jogszabály a keresetlevél benyújtására határidot szab meg, és a határido utolsó napja 
munkaszüneti napra esik, a következo munkanapon 24 óráig ajánlott küldeményként történo postára adással a 
fél joghatályosan terjesztheti elo a keresetlevelet [Pp. 103. §, 105. § (4) bek., 349. § (1) bek.]. 
BH1980. 452. A termeloszövetkezeti tag örököse és a termeloszövetkezet között a megszunt tagsági viszonyból 
eredo jogvita eldöntése a járásbíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. § (2) bek., 45. § (2) bek., 349. § (2) bek., 
7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 118. § (2) bek., 12/1977. /(III. 12.) MÉM sz. r. 107. §]. 
BH1980. 451. Nem tartozik a munkaügyi bíróság hatáskörébe a szövetkezet és a tagja között keletkezett vita, 
ha az olyan tagsági viszonyból származik, amely nem a munkavégzéssel kapcsolatos és túlnyomórészt vagyoni 
jellegu. Ebbol következoen a munkaügyi bíróság hatáskörébe csak azok a szövetkezeti tagsági jogviták 
tartoznak, amelyeknek elozetes elbírálását jogszabály a szövetkezet szerveinek (szövetkezeti döntobizottság, 
közgyulés, küldöttgyulés) hatáskörébe utalja [Pp. 22. § (2) bek., 45. § (2) bek., 129. § (1) bek., 315. § (4) bek., 
349. § (2) bek., 1972. évi IV. tv. 23. § (1) bek.]. 
BH1980. 359. I. A szabályszeruen meg nem idézett fél távollétében a munkaügyi bíróság elotti eljárásban 
sincs helye a tárgyalás megtartásának. A tárgyalás csak a szabályszeruen megidézett felek távollétében 
tartható meg [Pp. 99. § (3) bek., 125. § (1) bek., 135. § (1) bek., 349. § (1) bek., 355. § (1) bek.]. 
BH1980. 357. A bíróságnak a fél által eloadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem az alakszeru megjelölésük, 
hanem a tartalmuk szerint kell figyelembe vennie. A dolgozónak a döntobizottság határozatának 
megváltoztatására irányuló kérelmét - a kérelem megjelölésére való tekintet nélkül - keresetlevélnek kell 
tekinteni [Pp. 3. § (1) bek., 349. § (2) bek.]. 
BH1980. 266. A fél halálával a peres eljárás félbeszakad és a jogi képviseloje részére adott meghatalmazás 
megszunik. A bíróság a jogutód perbelépéséig, illetoleg perbevonásáig - a félbeszakadással kapcsolatos 
rendelkezések és perbeli cselekmények kivételével - egyéb intézkedést nem lehet [Pp. 48. §, 50. § (1) bek., 111. 
§ (1) bek., 112. §, 349. § (1) bek., Ptk. 22. §, 223. § (3) bek.]. 
BH1980. 150. A haszonkölcsön-szerzodés alapján átadott dolgok visszaadása tárgyában a dolgozó és a 
munkáltató között keletkezett vita nem munkaügyi vita akkor sem, ha a szerzodést a felek a közöttük fennálló 
munkaviszonyra tekintettel kötötték [Pp. 45. § (2) bek., 349. § (2) bek., Ptk. 583. § (1) bek., 1967. évi II. 
törvény 63. §]. 
BH1980. 35. II. Járásbíróság az ipari szövetkezet alkalmazottjának munkaügyi vitájában nem dönthet. Kétség 
esetén - a hatáskörének megállapítása végett - a bíróságnak mindenekelott azt kell tisztáznia, hogy a 
munkavégzés munkaviszony vagy pedig tagsági viszony alapján történt [Pp. 347. § (2) bek., 349. § (2) bek.]. 
BH1979. 199. A munkáltatónak a dolgozó munkavégzésének módjára vagy magatartására vonatkozó 
egyszeru megjegyzése munkaügyi vita kezdeményezésére nem ad alapot. Az olyan tényekre alapozott 
figyelmeztetés ellen azonban, amelyek valóságuk esetén jelentos hátránnyal járó jogkövetkezmények 
alkalmazására is alapul szolgálhatnak, a dolgozó a munkaügyi vitákat eldönto szervhez fordulhat. [1967. évi 
II. törvény 4., 63. §, Pp. 349. §. (2) bek.]. 
BH1979. 198. II. Ha a munkaügyi döntobizottságnak a fegyelmi büntetést enyhíto határozata ellen csak a 
vállalat él keresettel, a munkaügyi bíróság nem hozhat olyan határozatot, amelyben a fegyelmi büntetést 
mérsékli vagy annak kiszabását mellozi [Pp. 215. §, 349. § (1) bek.]. 
BH1979. 171. II. Ha a munkaügyi döntobizottságnak a fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztését 
elrendelo határozata ellen csak a vállalat élt keresettel, a munkaügyi bíróság a vállalat által kiszabott 
fegyelmi büntetést - a kereseti kérelemhez kötöttsége folytán - nem enyhítheti [ Pp. 215. §, 349. § (1) bek.]. 
BH1979. 134. A munkaügyi bíróság perújítás során hozott végzése ellen - a Pp. 233. §-a (3) bekezdésének b) 
pontjában foglaltak figyelembevételével - akkor van helye fellebbezésnek, ha a perújítási kérelem a Pp. 358. 
§-nak (1) bekezdésében megjelölt határozat ellen irányult [Pp. 233. § (3) bek. b) pont, 349. § (1) bek., 358. § 
(1) bek., 359. §, MKT 1/1973. sz.]. 
BH1979. 130. II. Ha a felperes keresete kizárólag az áthelyezés fegyelmi büntetés végrehajtása 
felfüggesztésének mellozésére irányult, az alperes pedig a fegyelmi büntetés további enyhítésére nem 
terjesztett elo keresetet, a munkaügyi bíróság az áthelyezés helyett nem szabhat ki más fegyelmi büntetést [Pp 
215. §, 349. § (1) bek.]. 
BH1979. 92. Ipari szövetkezet raktárban foglalkoztatott tagjának leltárhiányért fennálló felelossége 
kérdésében felmerült vita eldöntése nem a munkaügyi bíróság, hanem a járásbíróság hatáskörébe tartozik 
[Pp. 45. § (2) bek., 347. §, 349. §, 1972. évi IV. tv. 23. §, 1967. évi II. törvény 63. § (1) bek., 18/1970. (VI. 4.) 
Korm. sz. r. 8. § (1) bek.]. 



BH1978. 144. I. A munkaügyi bíróságnak a kereseti követelésnek az alperes által történt elismerése esetén is 
ítélettel kell határoznia; a per megszüntetésére nem szolgál okul sem az alperes elismerése, sem az elso 
tárgyalásnak a felperes részérol történt elmulasztása [Pp. 157. §, 349. § (1) bek., 355. § (1) bek.]. 
BH1978. 99. A munkaügyi bíróságnak az egyezséget jóváhagyó végzése ellen is fellebbezésnek van helye, ha 
azt a bíróság a Pp. 358. §-a (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában megjelölt perben hozta [Pp. 228. § (2) 
bek., 233. § (1) bek., 349. § (1) bek., 358. § (1) bek., MKT 1/1973. sz.]. 
BH1978. 98. Ha a perbeli cselekményre megállapított határido utolsó napja munkaszüneti nap, a fél a 
cselekményt a következo napon még hatályosan teljesítheti [Pp. 103. § (4)-(5) bek., 105. § (4) bek., 349. § (1) 
bek., MK 69. sz.]. 
BH1978. 93. Termeloszövetkezet magasabb vezetoi munkakört betölto alkalmazottját a közgyulés kötelezi 
kártérítésre. A közgyulés határozata ellen jogorvoslatért nem a szövetkezeti döntobizottsághoz, hanem 
keresettel közvetlenül a munkaügyi bírósághoz kell fordulni [1967. évi III. tv. 91. § (2) bek., 94. § (2) bek., 
35/1967. (X. 11.) Korm. sz. r. 31/C. § (1) bek., Pp. 129. § (1) bek., 157. § a) pont, 158. § (2) bek., 212. § (1) 
bek., 349. § (2) bek., 357. § (1) bek., MK 56. sz.].  
BH1977. 408. A jogalap nélkül felvett társadalombiztosítási ellátás visszafizetésével, illetoleg megtérítésével 
kapcsolatban felmerült vitára a munkaügyi vitákat eldönto szerveknek nincs hatáskörük [Pp. 316., 349. §, Ptk. 
361., 362. §, 1975. évi II. tv. 106. §, 1/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 247., 256. §, 9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 1. §]. 
BH1977. 406. Ipari szövetkezet magasabb vezetoi munkakört betölto alkalmazottjával szemben hozott 
kártérítésre kötelezo közgyulési határozat ellen közvetlenül a munkaügyi bírósághoz lehet keresettel fordulni 
[Pp. 349. §, 1971. évi III. tv. 86., 87., 89. §, 1971. évi 32. sz. tvr. 32., 45. §, 40/1971. (XI. 30.) Korm. sz. r. 9., 
44. §]. 

Bíróságok 

349/A. § Munkaügyi perben az elsofokú bíróság - eltéro rendelkezés hiányában - ülnökök közremuködésével jár 
el. 

A Pp. 11. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján mondja ki a törvény, hogy a munkaügyi perben az elso 
fokon eljáró bíróság hivatásos bíróból és két ülnökbol álló háromtagú tanácsban ítélkezik. A munkaügyi 
bíróságokhoz megválasztandó ülnököket elsosorban a munkavállalók és a munkaadók érdek-képviseleti 
szervei jelölik [a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 122. § (4)]. 

Hatáskör, illetékesség 

349/B. § (1) A pertárgy értékének megállapításánál a végkielégítést figyelmen kívül kell hagyni, kivéve, ha a 
kereset kizárólag végkielégítés megfizetésére irányul. 

(2) Munkaügyi perre kizárólag a munkáltató székhelye szerinti, illetoleg a munkáltató azon telephelye szerinti 
munkaügyi bíróság illetékes, ahol a munkavállaló munkaszerzodése alapján munkát végez, vagy végzett. 

(3) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati viszonyával összefüggo perben a sérelmezett 
döntést hozó elso fokon eljárt szerv székhelye szerint illetékes munkaügyi bíróság, a polgári, illetve a katonai 
nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a rendorség nem nyílt hivatásos állományú tagjai perében a Fovárosi 
Munkaügyi Bíróság jár el. 

Az (1) bekezdés 1999. január 1-jétol hatályos rendelkezése a Pp. 24. §-ának alkalmazása körében tesz 
megszorító rendelkezést. 
A § (2) és (3) bekezdése a munkaügyi perekre kizárólagos illetékességi szabályt fogalmaz meg, ezért helyette a 
felperes a Pp. 31. §-a alapján sem választhat más bíróságot és a perben más elsofokú bíróság eljárásának 
még a felek egyezo nyilatkozata alapján sem lehet helye (MK 157. szám). 
A (2) bekezdésbol következoen a munkáltató székhelye szerinti munkaügyi bíróság az eljárásra csak akkor 
illetékes, ha a munkáltatónak nincs olyan, más munkaügyi bíróság illetékességét megalapozó telephelye, ahol 
a munkavállaló munkaszerzodése alapján munkát végez, vagy végzett (MK 157. számú állásfoglalás). 
Telephelyen a munkaügyi bíróság illetékessége szempontjából a - cégjegyzéki feltüntetéstol függetlenül - a 
munkáltató székhelyén kívüli szervezeti egységének székhelyét kell érteni (LB. Mpk. I. 10 365/1993), ha a 
munkaszerzodés azt munkavégzési helyként jelöli. 
Ennek megfeleloen 



- az üzlet, ahol a munkavállaló munkát végzett - tekintet nélkül az 1989. évi 23. törvényereju rendelet [1998. 
június 16-tól az 1997. évi CXLV. törvény 16. § (1)] szerinti minosítésre és a cégnyilvántartásban való 
feltüntetésre (LB.Mpk.I. 10 365/1993 és BH1995. 251.). 
- a dolgozó lakhelye pedig, ha a munkavégzésre itt került sor, és azt a munkáltató telephelyének kell tekinteni, 
az illetékességet megalapozza (BH1994. 461.). 
A bíróság illetékességén nem változtat az a körülmény, hogy a vállalkozó (magánkereskedo) telephelye (a 
munkavállaló munkavégzési helye) megszunt, illetve utóbb megváltozott (LB.MpK.I. 10 075/1993). 
A Pp. 30. §-ának (1) bekezdésében írtakra tekintettel olyankor, amikor a jogi személyiséggel rendelkezo 
munkáltató székhelye Budapesten van, muködési köre azonban Pest megye területére terjed ki, a jogvita 
elbírálására a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság jogosult. Ha a munkáltató tevékenységi köre nem csak Pest 
megyére terjed ki, e kivétel nem áll fenn (Fovárosi Bíróság 49. Mf. 24 163/1974). 
A munkaügyi bíróság illetékességére a fentiektol eltéro szabály vonatkozik akkor, ha a munkaügyi per a 
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati viszonyával függ össze. Ebben az esetben ugyanis 
a bíróság illetékességét a sérelmezett döntést hozó elso fokon eljárt szerv székhelye alapítja meg. Ha pedig a 
munkaügyi per nemzetbiztonsági szolgálatok (akár polgári, akár katonai), valamint a rendorség nem nyílt 
hivatásos állományú tagjait érinti, a perre a Fovárosi Munkaügyi Bíróság az illetékes [(3) bekezdés]. 
A munkaügyi perekre is irányadó a Pp. 42. §-ának rendelkezése, ezért a keresetlevél beadásakor a perre 
illetékes munkaügyi bíróság a keresetlevelet illetékességi okból akkor sem teheti át más munkaügyi 
bírósághoz, ha a törvénynek a bíróság illetékességét meghatározó rendelkezése a keresetlevél benyújtását 
követoen módosult. 
BH1999. 479. Ha a munkáltatónak nincs olyan más, a bíróság illetékességét megalapozó telephelye, ahol a 
munkavállaló a munkaszerzodése alapján munkát végez, az eljárásra a munkáltató székhelye szerinti 
munkaügyi bíróság az illetékes [Pp. 351. § (1) bek. ]. 

A bírák kizárása 

350. § (1) A per elintézésébol - a 13-15. §-okban, valamint a 21. §-ban felsorolt eseteken felül - ki van zárva, és 
abban mint bíró nem vehet részt 

a) az, aki a keresettel megtámadott intézkedést tette, határozatot hozta; 
b) az a) pont alá eso személynek a 13. § (2) bekezdésében megjelölt hozzátartozója vagy volt házastársa; 
c) az, aki a fegyelmi vagy egyeztetési eljárásban részt vett, ideértve a tanúként vagy szakértoként történo részvételt 

is. 
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a jegyzokönyvvezeto kizárására is megfeleloen alkalmazni kell. 

Munkaügyi perekben a kizárásra vonatkozó általános szabályok az irányadóak azzal, hogy a törvény a 
megelozo eljárás tényére figyelemmel a kizárást más speciális okok mellett is kimondja. 
Az (1) bekezdés b) pontjából következik, hogy a fegyelmi, egyeztetési eljárásban részt vevo hozzátartozójára 
vagy volt házastársára a kizárás nem vonatkozik. 
BH1993. 532. Ha a képviselo-testületnek a munkavállaló munkaviszonyát érinto döntése az azon alapuló 
kötelezo intézkedés megtételét teszi szükségessé, annak késedelemmel történt közlése nem zárhatja el a 
munkavállalót a jogorvoslat igénybevételének lehetoségétol [1990. évi LXV. tv., 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 
87. § (1) bek. b) pont, 89. §, Pp. 350. § (1) bek.]. 
BH1991. 415. II. Ha a fél a keresetlevél eloterjesztésére megállapított határidot a családi körülményei nem 
várt alakulásával kapcsolatos alapos és igazolható okból mulasztotta el, a bíróságnak az igazolási kérelmet 
méltányosan kell elbírálnia. [Pp. 109. § (3) bek., 350. §]. 
BH1985. 81. IV. A munkaügyi bíróság a munkaügyi döntobizottság határozatát csak erre irányuló kereseti 
kérelem esetén bírálhatja felül [Pp. 2. § (1) bek., 349. § (1) bek., 350. §, 356. § (3) bek.]. 
BH1984. 516. Az új eljárás megengedhetosége felöl a munkaügyi bíróság csak a munkaügyi döntobizottság 
iratainak ismeretében dönthet [1967. évi II. törvény 66. § (2) bek., Pp. 350. § (2) bek., 359. § (2) bek.]. 
BH1980. 149. A munkaügyi (szövetkezeti) döntobizottság határozata ellen keresettel élo fél a keresetlevél 
benyújtására eloirt határido elmulasztását kimentheti annak valószínusítésével, hogy a mulasztás hibáján 
kívül történt. A mulasztást akkor lehet vétlennek tekinteni, ha a kimentésére eloadott körülmények objektíve 
alkalmasak arra, hogy azokból a bíróság a fél vétlenségére következtethessen [Pp. 106. § (1) bek., 109. § (3) 
bek., 350. § (1) bek.]. 
BH1979. 46. A keresetindítási határido elmulasztásának kimentésére eloadott olyan okot, amely a félnek az 
üggyel kapcsolatos felelotlenségére mutat, a bíróság méltányosság alkalmazásával sem fogadhatja el, mert ez 



ellentétes lenne az eljárásjogi törvény céljaival és a feleket felbátorítaná a perbeli cselekmények hanyag 
teljesítésére [Pp. 106. § (1) bek., 109. § (3) bek., 350. § (1) bek.]. 

A felek és más perbeli személyek 

351. § A perben fél lehet az a szakszervezet, munkáltatói érdek-képviseleti szervezet vagy üzemi 
(közalkalmazotti) tanács is, amelynek a 48. § értelmében nincs perbeli jogképessége. 

Az 1999. január 1. napjától hatályos új törvényi rendelkezés lehetové teszi, hogy a nevesítettek önállóan 
munkaügyi pert indíthassanak, illetve félként perelhetok legyenek függetlenül attól, hogy egyébként perbeli 
jogképességgel nem rendelkeznek. 
BH2000. 128. I. Telephelynek minosül az a hely, ahol a munkáltató bizonyos tartóssággal tevékenységet 
folytat, és munkavállalókat (közalkalmazottakat) foglalkoztat. E telephely - jogvita esetén - megalapozza a 
munkaügyi bíróság illetékességét, függetlenül attól, hogy azt ilyenként nyilvántartják-e [Pp. 351. § (1) bek., 
MK 157. sz. I. pont]. 
BH1999. 479. Ha a munkáltatónak nincs olyan más, a bíróság illetékességét megalapozó telephelye, ahol a 
munkavállaló a munkaszerzodése alapján munkát végez, az eljárásra a munkáltató székhelye szerinti 
munkaügyi bíróság az illetékes [Pp. 351. § (1) bek. ]. 
BH1997. 318. A közkereseti társaságnál a tag, a betéti társaságnál a beltag a mögöttes felelossége alapján, a 
gazdasági társaságokról szóló törvény különös rendelkezése folytán a társasággal együtt perelheto. 
Munkaviszonyból származó követelések esetében a pert ebben a részében sem változtatja olyan tárgyú perré, 
amelynek elbírálása nem tartozik a munkaügyi bíróság hatáskörébe [1988. évi VI. tv. 94. § (2) és (3) bek., 75. 
§ (1) és (2) bek., Pp. 351. §]. 
BH1996. 371. A munkaügyi bíróság hatáskörét nem érinti a munkavállaló személyében bekövetkezett 
jogutódlás [Pp. 22. § (2) bek., 45. § (1) bek., 351. § (1) bek., MK 160. sz.] 
BH1995. 520. Külföldön történo munkavégzésre kötött munkaszerzodés alapján felvett ellátmány 
visszafizetésére irányuló követelés elbírálása a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. § (2) bek., 
129. § (1) bek., 158. § (2) bek., 251. § (1) bek., 351. § (1) bek.]. 
BH1995. 251. II. A Pp. kizárólagos illetékességre vonatkozó szabályának alkalmazása szempontjából a 
munkáltató azon telepe szerinti illetékesség az irányadó, ahol a munkavállaló a munkaszerzodése szerint 
munkát végez, arra tekintet nélkül, hogy ezt a telepet a cégjegyzékben nyilvántartják-e [Pp. 351. § (1) bek.]. 
BH1994. 461. Az eljárásra a munkáltató székhelye szerinti, illetoleg a munkáltató azon telephelye szerinti 
munkaügyi bíróság kizárólag illetékes, ahol a munkavállaló a munkaszerzodése alapján munkát végez [Pp. 
351. § (1) bek.]. 
BH1989. 250. Ha a fovárosi székhelyu munkáltató vidéki telephelyén foglalkoztatott dolgozók munkaügyi 
vitájában a munkáltató fovárosi központjában muködo munkaügyi döntobizottság járt el, a határozat ellen 
benyújtott kereset elbírálására a Fovárosi Munkaügyi Bíróságnak van illetékessége [Pp. 45. § (2) bek., 351. § 
(1) bek.]. 
BH1983. 470. A vasutak dolgozóinak munkaügyi pereiben annak a MÁV igazgatóságnak a székhelye szerinti 
munkaügyi bíróság jár el, amelynek területén a keresettel megtámadott határozatot hozó munkaügyi 
döntobizottság muködik. E szerint kell eljárni abban az esetben is, ha a vasúti dolgozót idoközben másik MÁV 
- igazgatóság területén levo munkahelyre helyezték át [Pp. 45. § (1) bek., 351. § (2) bek.]. 
BH1982. 398. A Magyar Honvédelmi Szövetséggel munkaviszonyban álló dolgozók munkaügyi vitájából 
származó perekre a munkajogi általános illetékességi szabály irányadó: az eljárásra az a munkaügyi bíróság 
illetékes, amelynek területén a keresettel megtámadott határozatot hozó döntobizottság muködik [Pp. 45. § (2) 
bek., 351. § (1) bek., 1976. évi I. tv. 16., 17., 18. §, 1024/1967. (VIII. 8.) Korm. sz. hat. 2., 3. pont]. 

Képviselet 

352. § Munkaügyi perben meghatalmazottként a munkáltatói érdek-képviseleti szervezet is eljárhat a saját 
tagjának perében. 

Az 1999. január 1. napjától hatályos törvényi szabályozás a képviseletnek a Pp. 67. § (1) bekezdésének f) 
pontjában szabályozottakkal áll összhangban. 
BH2001. 45. A szerzodésen kívül okozott kárral kapcsolatos felelosségi szabályok alkalmazása során a 
büntetobíróság ítélete nem hagyható figyelmen kívül (Pp. 9. §, 348. §, 352. §). 



Intézkedések a keresetlevél alapján 

353. § (1) Ha az ügy természete vagy bonyolultsága megkívánja, az alperes az idézéssel együtt rövid határido 
kituzése mellett felszólítható, hogy a keresetlevélre írásban nyilatkozzék. 

(2) A bíróság a megtámadott határozat vagy intézkedés végrehajtását indokolt esetben hivatalból is 
felfüggesztheti. 

(3) A tárgyalást - ha külön intézkedésre (elokészítés, iratbeszerzés, hiánypótlás stb.) nincs szükség - legkésobb a 
keresetlevélnek a bírósághoz érkezéstol számított tizenötödik napon belül ki kell tuzni. 

(4) A megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló perben a bíróság soron kívül jár el. 
A tárgyalás elokészítésének e §-ban nevesített sajátos eljárási szabályai - ideértve az 1999. január 1-jétol 
hatályos új (4) bekezdés rendelkezését is - azt a célt szolgálják, hogy a bíróság ezekben a perekben a leheto 
legrövidebb ido alatt érdemi határozatot hozzon. 
BH1983. 260. A munkaügyi bíróság a saját jogeros határozatának végrehajtását - kivéve, ha ellene 
perújítással éltek és annak sikere valószínunek mutatkozik - nem függesztheti fel [Pp. 267. § (2) bek., 273. § 
(3) bek., 353. § (3) bek., 1979. évi 18. tvr. 39. § (1) bek., 43. §]. 

354. § A bíróság indokolt esetben a tárgyalást a székhelyén kívül, a helyi bíróság hivatalos helyiségébe tuzi ki. 
A bíróság saját területén kívüli eljárásának a Pp. 44. § (1) bekezdésében foglalt általános feltételei a § 1999. 
január 1-jétol hatályos eltéro rendelkezésre figyelemmel a munkaügyi perekben nem alkalmazhatóak. 
A munkaügyi bíróság szabad mérlegeléssel dönt arról, hogy a konkrét körülmények indokolják-e a tárgyalás 
székhelyen kívüli megtartását. Igenlo esetben a tárgyalást bármelyik helyi (városi, kerületi) bíróság hivatalos 
helyiségébe kituzheti. A Pp. 44. § (2) bekezdésében foglaltak ilyen esetben is irányadóak: azaz a munkaügyi 
bíróságnak az érintett helyi bíróságot értesítenie kell arról, hogy mikorra tuzött ki tárgyalást, s a helyi 
bíróság segítséget köteles adni ahhoz, hogy a tárgyalás a kituzött idopontban megtartható legyen. 

Tárgyalás 

355. § (1) Ha a tárgyaláson a felek személyesen vagy képviseloik útján megjelentek, a tárgyalás - a Munka 
Törvénykönyvének 109. §-a alapján alkalmazott jogkövetkezmény tekintetében vagy a fegyelmi felelosség alapján 
indult per kivételével - a felek megegyezésére irányuló egyeztetéssel kezdodik. Evégett az elnök a jogvita egészét az 
összes körülmény szabad mérlegelésével a felekkel megvitatja. 

(2) Ha az (1) bekezdésben szabályozott egyeztetés eredménytelenül végzodött, a bíróság a tárgyalást nyomban 
megtartja. 

E § rendelkezését 1999. január 1-jei hatállyal az 1997. évi LXXII. törvény 32. §-a szabályozta újra. Az (1) 
bekezdés értelmében az elso tárgyalást a bíróság egyeztetéssel kezdi meg, amelynek célja, hogy elosegítse a 
jogvita megegyezéssel történo lezárását. Ennek során a bíró foleg azt mutatja be külön-külön a felek 
álláspontjával kapcsolatban, hogy annak elfogadásához milyen lényeges tények bizonyítása szükséges, illetve 
hogy ennek hiánya milyen perbeli jogkövetkezménnyel jár. A törvény kifejezetten felhatalmazza a bírót arra, 
hogy szabad mérlegeléssel határozza meg azokat a kérdéseket, amelyeknek a felekkel történo megvitatása 
megítélése szerint a megegyezést elosegítheti. 
Az egyeztetés sikertelensége esetén a bíróság köteles a tárgyalást érdemben folytatni. 
Nem terheli az egyeztetés kötelezettsége a bíróságot, ha a munkaügyi vita a munkaviszonyból származó 
kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése esetére a kollektív szerzodésben 
meghatározott jogkövetkezmény alkalmazásával kapcsolatos vagy a fegyelmi felelosség alapján indult, 
meghaladóan pedig akkor sem, ha az elso tárgyaláson a felek vagy valamelyikük nem jelent meg. 
Ki kell emelnünk, hogy az e §-ban szabályozott egyeztetési kötelezettség független a feleket a Munka tv. 199. § 
(5) bekezdése alapján a bírósági peres eljárást megelozoen terhelo egyeztetési kötelezettségtol. 
BH1992. 801. Ha a fél idézésére vonatkozó kézbesítési bizonyítvány (tértivevény) a tárgyalás határnapjáig 
nem érkezett vissza, a bíróság annak visszaérkezése után határoz abban a kérdésben, hogy a tárgyalást a fél 
részérol elmulasztottnak kell-e tekinteni. Amennyiben a fél idézésére vonatkozó kézbesítési bizonyítvány 
(tértivevény) nem érkezett vissza, a tárgyalást a fél távollétében is meg lehet tartani, a megjelent tanukat és 
szakértot ki-, illetve meg lehet hallgatni. Munkaügyi perben a bíróságnak az ilyen tárgyalást el kell 
halasztania, és az azt követo tárgyalási napon a felek jelenlétében vagy - szabályszeru idézésük mellett - 
távollétükben hozható ítélet [Pp. 135. § (1) és (3) bek., 201. § (3) bek., 355. § (1) bek.]. 
BH1991. 262. A munkaügyi bíróság a tárgyalást nem tarthatja meg, és nem hozhat érdemben határozatot, ha 
valamelyik fél idézése nem volt szabályszeru [Pp. 355. § (1) bek.]. 



BH1991. 215. A munkaügyi bíróság tárgyalása megtartásának nem akadálya a felek távolmaradása, ha az 
idézésük szabályszeru volt. Ha a fél a tárgyaláson való részvétel iránti szándékát kinyilvánította, az idézése 
azonban nem történt meg, a munkaügyi bíróságnak a tárgyalást el kell halasztani [Pp. 135. § (1) bek., 355. § 
(1) bek.]. 
BH1990. 35. Az ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoportnál fennálló tagsági viszony létrejötte nemcsak 
okirattal, hanem más bizonyítási eszközzel is igazolható. E körben jelentosége lehet a felek nyilatkozatainak, 
az intézo bizottság elnöke és tagjai tanúvallomásának, a munkakönyvbe történt bejegyzésnek, illetoleg annak 
hiányának, a vagyoni hozzájárulás megtörténtének és minden más egyéb, e szempontból értékelheto 
körülménynek [26/1981. (IX. 5.) MT r. 14. § (4) bek., Pp. 355. § (2) bek.]. 
BH1989. 461. Az ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoportnál a tagsági viszony megszüntetésérol írásbeli 
határozatot kell hozni. A tagfelvételrol - ha a muködési szabályzat eltéroen nem rendelkezik - a tagértekezlet 
dönt, döntését szóban is meghozhatja, arról nem köteles írásbeli határozatot hozni. A tagfelvétel kérdésében 
hozott döntés a közvetett bizonyítás eszközeivel is bizonyítható [26/1981. (IX. 5.) MT r. 14. § (4) bek., 17. § (4) 
bek., Pp 355. § (2) bek.]. 
BH1987. 183. Ha a fél idézése nem volt szabályszeru, távollétében a munkaügyi bíróság nem hozhat 
határozatot [Pp 125. § (1) bek., 135. § (1) bek., 274. § (1) bek., 355. § (1) bek.]. 
BH1985. 495. A félnek , ha a bíróság a tényállást nem látja tisztázottnak, a szükséges indítványokat meg kell 
tennie annak érdekében, hogy a bíróság a tényállást felderíthesse és a megfelelo bizonyítást lefolytassa. A 
magatartásával a per befejezését késlelteto fél pénzbírsággal sújtható [Pp. 5. § (3) bek., 355. §]. 
BH1983. 341. A bizonyítékok mérlegelése elbocsátást kimondó fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése 
iránt indított perben [Pp. 355. § (2) bek.]. 
BH1980. 359. I. A szabályszeruen meg nem idézett fél távollétében a munkaügyi bíróság elotti eljárásban 
sincs helye a tárgyalás megtartásának. A tárgyalás csak a szabályszeruen megidézett felek távollétében 
tartható meg [Pp. 99. § (3) bek., 125. § (1) bek., 135. § (1) bek., 349. § (1) bek., 355. § (1) bek.]. 
BH1979. 279. III. Tanulmányi szerzodés megszegésével kapcsolatban keletkezett jogvita eldöntése esetén 
mellozhetetlenül szükséges a szerzodés beszerzése, mert annak tartalma ismerete nélkül a vitát eldönto szerv 
nincs abban a helyzetben, hogy érdemben dönthessen [Pp. 1. §, 3. § (1) bek., 167. § (2) bek., 355. § (2) bek.]. 
BH1979. 39. II. Felmondás hatálytalanítása iránt indított perben a bíróságnak a tényállást körültekintoen 
tisztáznia kell és a felek eloadásai között fennálló ellentét feloldása céljából a szükséges bizonyítást hivatalból 
is el kell rendelnie [Pp. 3. § (1) bek., 163. §, 355. § (2) bek.]. 
BH1978. 144. I. A munkaügyi bíróságnak a kereseti követelésnek az alperes által történt elismerése esetén is 
ítélettel kell határoznia; a per megszüntetésére nem szolgál okul sem az alperes elismerése, sem az elso 
tárgyalásnak a felperes részérol történt elmulasztása [Pp. 157. §, 349. § (1) bek., 355. § (1) bek.]. 
BH1978. 92. II. Nem szolgálhat alapul a fegyelmi határozat hatályon kívül helyezésére vagy 
megváltoztatására egymagában az a körülmény, hogy a munkaügyi bíróság a dolgozó terhére rótt fegyelmi 
vétség elkövetését a fegyelmi eljárás adatai alapján nem találta bizonyítottnak. Ilyen esetben a munkaügyi 
bíróságnak a szükségesnek mutatkozó további bizonyítást le kell folytatnia és annak keretében sor kerülhet a 
korábbi eljárásban már meghallgatott személyek újbóli, tanúkénti kihallgatására [Pp. 6. § (1) bek., 164. § (2) 
bek., 206. § (1) bek., 355. § (2) bek.]. 
BH1977. 169. A termeloszövetkezettel munkaviszonyban álló fizikai dolgozó jubileumi jutalmának összegét a 
személyi alapórabére alapulvételével kell megállapítani [34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 66. § (1) bek., 
12/1971. (X. 13.) MÉM sz. r. mell. II/2. pont, Pp. 355. § (2) bek., MK 83. sz.]. 
BH1977. 45. Leltárhiány megtérítésére kötelezo határozat hatályon kívül helyezése iránt indított perben a 
bíróságnak tisztáznia kell a felelosségre kiható körülményeket, így azt hogy a vállalat az erre eloírt határidon 
belül érvényesítette-e a megtérítési igényét, továbbá hogy a dolgozó a leltárhiányért felelos dolgozók köréhez 
tartozik-e, volt-e hiány és az leltárhiánynak minosül-e, és hogy a leltárfelvétel az eloírásoknak megfeleloen 
történt-e [Pp. 3., 355. §, 18/1970. (VI. 4.) Korm. sz. r. 8. § (1) bek.]. 

356. § A felperes keresetétol az alperes hozzájárulása nélkül is bármikor elállhat. 
A Pp. 160. § (1) bekezdésében foglalt általános szabálytól eltéroen munkaügyi perben a felperes keresettol 
elállásához akkor sem kell az alperes hozzájárulása, ha arra az érdemi tárgyalás megkezdése után kerül sor. 
BH1992. 561. A keresettol való elállás az ügy felperesének olyan eljárásjogi cselekménye, amellyel azt 
juttatja kifejezésre, hogy az eljárás folytatását és a per érdemi befejezését nem kívánja. Ezért az elállásra 
vonatkozó nyilatkozatoknak kifejezettnek, egyértelmunek és minden befolyástól mentes, szabad akarat 
elhatározásúnak kell lennie [Pp. 356. § (2) bek., 3. § (1) bek.]. 



BH1990. 123. A munkaügyi bíróság a dolgozó jogos követelésének összegét meghaladó beszámítási kifogás 
esetén a munkáltató marasztalását csak akkor mellozheti, ha követelését a munkáltató közokirattal 
bizonyította, vagy azt a dolgozó a tárgyaláson elismerte [Pp. 356. § (3) bek.]. 
BH1989. 170. A munkáltatónak csak a dolgozó által a tárgyaláson elismert vagy közokirattal bizonyított 
követelést lehet kifogás alapján a dolgozó követelésébe beszámítani [Pp. 356. § (3) bek.]. 
BH1987. 415. Ha a dolgozó a munkaügyi döntobizottság elott csak a munkaviszonyának megszüntetését 
sérelmezte, és egyéb igényt nem érvényesített, a munkaügyi bíróság érdemben nem bírálhatja el a túlmunkadíj 
iránti igényt [Pp. 129. §, 356. § (1) bek., 19/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 10. (1) bek.]. 
BH1986. 298. A munkaügyi bíróság a társadalombiztosítási határozat megtámadása iránt indított pert az 
érdemi tárgyalás megkezdése után a felperesnek a keresetétol való elállása esetén csak akkor szüntetheti meg, 
ha az elálláshoz az alperes hozzájárult [Pp. 157. § e) pont, 160. § (1) bek., 324. §, 341. §, 356. § (2) bek.]. 
BH1985. 81. IV. A munkaügyi bíróság a munkaügyi döntobizottság határozatát csak erre irányuló kereseti 
kérelem esetén bírálhatja felül [Pp. 2. § (1) bek., 349. § (1) bek., 350. §, 356. § (3) bek.]. 
BH1980. 313. A polgári eljárásjog alapveto elveinek a munkaügyi vitákban is maradéktalanul érvényesülniük 
kell. A jogról való olyan lemondást, amely a fél méltányos érdekeivel nyilvánvalóan ellentétben áll, a 
munkaügyi bíróság nem veheti figyelembe. [Pp. 3. § (1) bek., 4. §, 157. § e) pont, 356. § (2) bek., 1967. évi II. 
törvény 1. §, 62. § (1) bek., 9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 43. § (2) bek. c) pont, 47. § (2) bek.]. 

357. § Munkaügyi perben a munkabér megfizetése, továbbá a munkáltatói igazolás kiadása iránti kérelem a 156. § 
alkalmazásában különös méltánylást érdemlo jogvédelmi igénynek minosül. 

Ideiglenes intézkedés elrendelésére a munkaügyi perben is sor kerülhet, ha annak a Pp. 156. § (1) 
bekezdésében szabályozott kettos törvényi elofeltétele fennáll. A törvény különös méltánylást érdemlo 
jogvédelmi igényként ismeri el a munkabér, illetve a munkáltatói igazolás kiadása iránti követelést. Ezért 
ilyen tárgyú ideiglenes intézkedés iránti kérelem esetén a bíróság csak azt vizsgálja, hogy az intézkedéssel 
okozandó hátrány nem haladja-e meg az azzal elérheto elonyöket. 
BH1992. 211. II. A munkaügyi jogorvoslati szervek kizárólag a munkáltató egyedi ügyben hozott olyan 
munkaügyi intézkedése ellen benyújtott ügyészi óvást jogosultak elbírálni, amellyel szemben a dolgozó az 
eloírt határidoben nem terjesztett elo kérelmet [1972. évi V. tv. 14. § (1) bek., 15. § (3) bek., 19/1979. (XII. 1.) 
MÜM r. 22. § (3) bek., Pp. 129. § (1) bek., 357. § (2) bek.]. 
BH1991. 216. A munkaügyi bíróság nem helyezheti hatályon kívül a munkaügyi döntobizottság határozatát 
abból az okból, hogy a munkaügyi döntobizottság az illetékességének körét túllépve járt el az ügyben [Pp. 
357. § 2. bek., 1967. évi II. törvény 63. § (1)-(2) bek., 17/1979. (XII. 1.) MÜM r. 7. § (4) bek., 11. § (3) bek.]. 
BH1991. 133. A dolgozónak a munkáltató intézkedése elleni kérelmét csak szabályszeruen megalakított 
munkaügyi döntobizottság utasíthatja el. A kérelmet - annak megvizsgálása után és alaptalansága esetén - 
nem egyszeru intézkedéssel, hanem határozattal kell elutasítani [Pp 357. § (2) bek., 19/1979. (XII. 1.) MüM r. 
14. § (1)-(2) bek., 17. §]. 
BH1990. 455. I. A munkaügyi döntobizottság a felek távollétében is tarthat tárgyalást és hozhat határozatot, 
ha mindkét fél vagy a képviseloje bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni [Pp. 357. §, 19/1979. 
(XII. 1.) MüM r. 14. § (3) bek.]. 
BH1990. 286. A munkaügyi bíróság a munkaügyi döntobizottság határozatát csak a Pp. 357. §-ának (2) 
bekezdésében megjelölt okból helyezheti hatályon kívül. Az eljárás egyéb szabályainak megsértése esetén a 
döntobizottság határozata nem helyezheto hatályon kívül, az elmulasztott bizonyítási cselekményt a 
munkaügyi bíróságnak kell pótolnia [Pp. 357. §, 19/1979. (XII. 1.) MüM r. 12. § (2) bek., 14. § (2) bek.]. 
BH1990. 238. Ha a munkáltató anélkül fizet a tanulmányai miatt a munkából távol levo dolgozójának 
átlagkeresetet, hogy vele tanulmányi szerzodést kötött volna, az így kifizetett munkabér a tévesen kifizetett 
munkabérre vonatkozó szabályok szerint követelheto vissza [48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 11. § (2) bek., 65. 
§ (1) bek., Pp. 357. § (2) bek.]. 
BH1990. 37. Az adóeloleg levonása tekintetében a dolgozó és a munkáltató között felmerült vita eldöntése az 
általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik [1987. VI. tv. 21., 22., 30. §, Pp. 157. § a) pont, 357. § (2) 
bek.]. 
BH1989. 169. Lakásépítés támogatására a munkáltatóval 1983. január 1-je után kötött szerzodés 
megszegésébol eredo jogvita eldöntése nem tartozik a munkaügyi vitákat eldönto szervek hatáskörébe. Ha 
azonban a munkáltató e tárgyban a dolgozó ellen fizetési felszólítást kibocsátott ki, azt a munkaügyi vitában 
eljáró szerv helyezi hatályon kívül [Pp. 357. § (2) bek., 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 67. § (2) bek., 26/1971. 
(VI. 24.) PM-ÉVM-MüM r. 18. § (5) bek., 48/1982. (X. 7.) PM-ÉVM r.]. 



BH1989. 83. A munkaügyi bíróság nem helyezheti a döntobizottság határozatát hatályon kívül abból az 
okból, hogy nem az illetékes munkaügyi döntobizottság járt el [1967. évi II. törvény 63. §. (2) bek., Pp. 357. §. 
(2) bek., 19/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 7. §. (4) bek., 11. §. (1) bek.]. 
BH1988. 205. Ha a munkaügyi döntobizottság a munkáltató intézkedését téves jogszabály-értelmezés folytán 
változtatta meg, a munkaügyi bíróság a döntobizottság határozatát nem helyezheti hatályon kívül, hanem az 
ügy érdemében kell döntenie [Pp. 357. § (1)-(2) bek.]. 
BH1988. 92. A megváltozott munkaképességu dolgozónak járó kereset-kiegészítés iránti igényt a 
munkáltatónál muködo társadalombiztosítási kifizetohelytol kell igényelni. Ezzel az igénnyel kapcsolatban 
nem lehet munkaügyi vitát kezdeményezni [1967. évi II. törvény 63. § (1) bek., Pp. 157. § a) pont, 357. § (2) 
bek., 19/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 11. § (3) bek., 3/1975. (VI. 14.) SZOT sz. szab. 108. § (1) bek., 3/1983. (IX. 
15.) SZOT sz. szab. 8. §]. 
BH1987. 62. A termeloszövetkezet földjének tartós használatba adásával kapcsolatban a tag, illetoleg a volt 
tag és a termeloszövetkezet között keletkezett vita eldöntése az általános hatásköru bíróság hatáskörébe 
tartozik [1967. évi III. tv. 93. § (1) bek., 95. §, Pp. 357. § (2) bek., 7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 119. §, 6/1977. 
(I. 28.) MÉM-ÉVM-PM-IM sz. r. 4. § (2) bek.]. 
BH1986. 211. A társadalombiztosítási ellátásokkal összefüggo igények érvényesítése tárgyában nem 
kezdeményezheto munkaügyi vita. A társadalombiztosítási szervek határozata ellen jogorvoslati fórumként 
csak a 17/1975. (VI. 14.) Mt számú rendelet 256. §-ának (1) bekezdésében meghatározott körben lehet a 
munkaügyi bírósághoz keresettel fordulni [1967. évi II. törvény 63. § (1) bek., Pp. 357. § (2) bek., 17/1975. 
(VI. 14.) MT sz. r. 195. § (1) bek. b) pont, 253. § (1) bek., 254. §, 256. § (1) bek., 3/1975. (VI. 14.) SZOT sz. 
szab. 108. § (1) bek., 17/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 11. § (3) bek.]. 
BH1986. 84. Ha a munkaügyi döntobizottság tévesen állapította meg a hatáskörének hiányát és szüntette meg 
az eljárást, a munkaügyi bíróságnak a döntobizottság keresettel megtámadott határozatát hatályon kívül kell 
helyeznie és a munkaügyi döntobizottságot új eljárásra kell utasítani [Pp. 357. § (2) bek., 19/1979. (XII. 1.) 
MüM sz. r. 5. §] 
BH1985. 494. A meghalt termeloszövetkezeti tagnak a szövetkezettel tagsági viszonyban nem álló örököse és 
a termeloszövetkezet között a megszunt tagsági viszonyból eredo igény érvényesítésével kapcsolatban 
keletkezett jogvitára a tagsági vitákat eldönto szerveknek nincs hatásköre, az igényt az általános hatásköru 
bíróság elott kell érvényesíteni [Pp. 22. § (2) bek., 28. §. 129. § (1) bek., 158. § (1)-(2) bek., 349. § (2) bek., 
357. § (2) bek., 7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 118. § (2) bek., 12/1977. (III. 12.) MÉM sz. r. 107. §]. 
BH1985. 124. I. A munkaügyi döntobizottság csak háromtagú tanácsban járhat el [Pp. 357. § (2.) bek., 
19/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 14. § (1) bek.]. 
BH1984. 379. I. A munkaügyi bíróság a döntobizottság határozatát csak a Pp. 357. §-ának (2) bekezdésében 
megjelölt okokból helyezheti hatályon kívül. A döntobizottsági eljárás egyéb hiányosságait a munkaügyi 
bíróságnak kell az eljárása során pótolnia [Pp. 357. § (2) és (4) bek.]. 
BH1984. 205. Ha a felek a tanulmányi szerzodésben nem rendelkeztek arról, hogy a munkáltató a 
végzettségének megszerzése után a dolgozót milyen munkakörben kívánja foglalkoztatni, a dolgozó a 
szerzodésnek e körben történo kiegészítése végett munkaügyi vitát kezdeményezhet [1967. évi II. törvény 4. §, 
48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 11. § (2) bek. Pp. 357. § (2) bek.]. 
BH1984. 170. A termeloszövetkezet alkalmazottja munkaügyi vitájának eldöntésénél a szövetkezeti 
döntobizottságban a szakszervezet tisztségviseloje tagként részt vehet [7/1977. (III. 12.) MT sz. r. 116. § (2) 
bek., 118. § (1) bek., Pp. 357. § (2) bek.]. 
BH1983. 376. II. Ha a munkaügyi döntobizottság marasztaló határozata a marasztalás összegét nem 
határozta meg, a döntobizottság határozata elleni kereset elutasítása esetén a határozat e hiányát - ha erre 
mód van - a munkaügyi bíróságnak kell pótolnia [Pp. 357. § (4) bek, 19/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 18. § (2) 
bek.]. 
BH1983. 258. A magasabb vezetoi munkakört betölto termeloszövetkezeti tag kilépésére ugyanazok a 
szabályok irányadók, minta szövetkezet bármely tagjára. Ha a kilépési nyilatkozat érvényessége tekintetében 
a tag és a szövetkezet között vita keletkezik, a vita eldöntése a szövetkezeti döntobizottság hatáskörébe tartozik 
[1967. évi III. tv. 12. § (1) bek., 93. § (1) bek., Pp. 357. § (2) bek.]. 
BH1983. 139. II. A munkaügyi bíróság a munkaügyi döntobizottság határozatát csak a Pp. 357. §-ának (2) 
bekezdésében megjelölt feltételek valamelyikének fennállása esetén helyezheti hatályon kívül, egyéb okból 
nem [Pp. 357. §]. 
BH1982. 539. Ha a munkáltató munkaügyi szabályzata olyan módon teszi lehetové rugalmas munkaido-
beosztás alkalmazását, hogy annak részletes szabályozását az igazgató hatáskörébe utalja, az igazgató e 
jogkörrel felruházott dolgozójának az e kedvezménybol való kizárást kimondó döntése ellen nem 



kezdeményezheto munkaügyi vita [Pp. 157. § a) pont, 357. § (2) bek., 1967. évi II. törvény 39. § (1) bek., 
48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 41. §, 19/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 5. §]. 
BH1982. 354. A dolgozó nem kezdeményezhet munkaügyi vitát annak megállapítása érdekében, hogy balesete 
a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultság szempontjából üzemi balesetnek minosül. Ha a 
munkaügyi döntobizottság e tárgyban érdemben döntött, a munkaügyi bíróságnak a határozatát hatályon 
kívül kell helyeznie és el kell rendelnie a dolgozó kérelmének a hatáskörrel rendelkezo társadalombiztosítási 
szervhez való áttételét [Pp. 129. §, 157. § a) pont, 357. § (2) bek., 17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 252. §]. 
BH1982. 213. A tanácsi költségvetési elszámoló hivatal a tanács irányítása alá tartozó költségvetési szerv 
dolgozójával szemben munkáltatói jogokat nem gyakorolhat és nem hozhat a tévesen kifizetett munkabér vagy 
egyéb díjazás visszafizetésére kötelezo határozatot [58/1979. (XII. 24.) PM sz. r. 14. § (2) bek., Ptk. 28. § (2) 
bek., Pp. 48. §, 349. §, 357. § (1) bek.]. 
BH1982. 67. IV. A szövetkezeti döntobizottságnak három tagú tanácsban kell eljárnia. E szabály megsértése 
esetén - tehát ha az ügyben eljárt döntobizottságnak háromnál több tagja volt - a munkaügyi bíróságnak a 
döntobizottság határozatát hatályon kívül kell helyeznie és a döntobizottságot új eljárásra kell utasítania [Pp. 
357. § (2) bek., 12/1977. (III. 12.) MÉM sz. r. 102. § (5) bek.]. 
BH1981. 478. Lakásszövetkezet tisztségviseloje a munkája díjazása iránti igényét az általános hatásköru 
bíróság elott érvényesítheti [Pp. 157. § a) pont, 349. § (2) bek., 357. § (2) bek., 1977. évi 12. tvr. 11. §, 12. § 
(1) bek., 24. § 1979. évi 16. tvr. 3. §]. 
BH1981. 256. Ha a munkáltató a dolgozó munkabérébol le nem vont gyermektartásdíjat a jogosultnak 
készfizeto kezesként megfizette, a reá átszállt követelés érvényesítésével összefüggésben keletkezett vita 
eldöntése az általános hatásköru bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 357. §]. 
BH1981. 36. Egyesületi tagsági viszony alapján végzett munkáért tiszteletdíj fizetése iránt támasztott igény 
elbírálása nem tartozik a munkaügyi vitákat eldönto szervek hatáskörébe [1967. évi II. törvény 4. §, 63. § (1) 
bek., Pp. 128. §, 157. § a) pont, 158. § (1) bek., 357. § (1) bek.]. 
BH1980. 455. A rokkant vájárra minosítés a munkáltató mérlegelési körébe tartozik, ebben a kérdésben nem 
lehet munkaügyi vitát indítani [Pp. 157. § a) pont, 357. §, 9/1967. (X. 8.) MÜM sz. r. 1. §. (3) bek., 15/1971. 
(NIM. É. 20.) NIM sz. ut. 6. a) pont]. 
BH1980. 409. A törzsgárdaszabályzat nem jogszabály, hanem társadalmi jellegu szabályzat. Annak eldöntése 
végett, hogy a dolgozó jogosult-e törzsgárdatagságra és mennyi törzsgárda éve van, nem lehet munkaügyi 
vitát indítani [1967. évi II. törvény 63. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek, b ) pont, 157. § a) pont, 357. § (1) bek., 
9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 43. § (2) bek. a) pont]. 
BH1980. 65. A munkaügyi bíróság a pert hatásköre hiánya miatt megszünteto végzésében a feleknek és az 
ügy eldöntésében érdekelt személyeknek nem adhat olyan tájékoztatást, amelyben a jogvita érdemére 
vonatkozó álláspontját fejti ki [Pp. 157. § a) pont, 357. § (1) bek.]. 
BH1979. 436. II. Nem lehet tagja a munkaügyi döntobizottságnak az, akitol tárgyilagos döntés nem várható. 
A döntobizottság tagjának elfogultságára lehet következtetni, ha már a döntobizottság eljárását megelozoen 
kifejezésre juttatta egyetértését a munkaügyi vita alapjául szolgáló intézkedéssel. A munkaügyi döntobizottság 
kizárt személy részvételével hozott határozatát kereset benyújtása esetén - a munkaügyi bíróságnak hatályon 
kívül kell helyeznie [Pp. 357. § (1) bek., 9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 24. §]. 
BH1979. 229. I. A munkaügyi bíróság a döntobizottság határozatát csak a Pp. 357. §-nak (1) bekezdésében 
megjelölt okból helyezheti hatályon kívül és utasíthatja a döntobizottságot újabb eljárásra. Ezek az okok a 
következok: a döntobizottság nem volt szabályszeruen megalakítva; döntésének meghozatalában kizárt 
személy vett részt; hatáskörének hiányát jogszabálysértéssel állapította meg [Pp. 357. §]. 
BH1979. 132. Nappali tagozatos iskolai képzésben résztvevovel kötött tanulmányi szerzodés megszegésébol 
eredo jogvita eldöntésére az általános hatásköru bíróságnak van hatásköre. Az ilyen vitában a munkaügyi 
vitákat eldönto szervek nem járhatnak el akkor sem, ha a felek között munkaviszony jött létre [1967. évi II. 
törvény 63. § (1) bek., 21. § (2) bek., 34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 15. §, 8/1969. (XI. 25.) MÜM sz. r. 6. §, 
7/1972. (IX. 15.) MM sz. r. 19. §, Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 357. § (1) bek.]. 
BH1979. 43. Ha a vállalat a dolgozó anyagi felelosségét leltárhiány miatt állapította meg, az emiatt indult 
munkaügyi vitában más felelosségi rendszerre nem lehet áttérni, és a vitát eldönto szerv nem állapíthatja meg 
a dolgozó felelosségét a vétkessége alapján [18/1970. (VI. 4.) Korm. sz. r. 3. §, Pp. 215., 357. §, MK 2. sz.]. 
BH1978. 542. III. Ha a munkaügyi döntobizottság a gyermekgondozási segély visszafizetésére kötelezés 
kérdésében érdemben döntött, határozatát e részében - kereset benyújtása esetén - a munkaügyi bíróságnak 
hatályon kívül kell helyeznie és a pert e részében meg kell szüntetnie [Pp. 357. § (1) bek.]. 
BH1978. 359. A dolgozó akkor is jogosult az év végi részesedésnek a munkaviszonyban töltött ido alapján 
járó részére, ha nem tagja a vállalati törzsgárdának. A jogosultság elbírálása - vita esetén - a munkaügyi 



vitákat eldönto szervek hatáskörébe tartozik [Pp. 357. §, 9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 43. § (2) bek. a) pont, 
15/1975. (XI. 15.) MüM sz. r. 8. §]. 
BH1978. 263. A munkaügyi döntobizottság egyik tagja a vállalat, másik tagja a szakszervezeti szerv jelöltje. 
Ha mindkét tagját vagy a vállalat vagy a szakszervezeti szerv jelölte, a munkaügyi bíróságnak a szabálytalan 
összetételben eljárt döntobizottság határozatát hatályon kívül kell helyeznie és a döntobizottságot új eljárásra 
kell utasítania [Pp. 357. § (1) bek., 3. § (1) bek., 9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 23. § (2) bek.]. 
BH1978. 258. II. A javító-nevelo munkára ítélt ellen hozott fegyelmi határozat megtámadása folytán 
keletkezett vitában a munkaügyi vitákat eldönto szervek járnak el. Per esetén a vita eldöntése a munkaügyi 
bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 45. § (1) bek., 357. § (1) bek., 7/1962. (VI. 28.) IM sz. r. 13. §, MK 71. sz.]. 
BH1978. 173. A vállalat szakszervezeti szerve a vállalat valamennyi dolgozója vagy a dolgozók egyes 
csoportja érdekében történt fellépésével a szakszervezetnek nem a képviseleti, hanem a kifogásolási jogát 
gyakorolja. Az ezzel összefüggésben indult vita nem munkaügyi vita, annak elbírálására a munkaügyi vitákat 
eldönto szerveknek nincs hatáskörük [1967. évi II. törvény 14. § (3) bek., 15. § (2) bek., 34/1967. (X. 8.) 
Korm. rendelet 8. §, Pp. 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 357. § (1) bek., 9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 20. 
§ (1) bek.]. 
BH1978. 144. II. A munkaügyi bíróság a döntobizottsági eljárást csak a panasz visszavonása esetén 
szüntetheti meg [Pp. 357. § (3) bek.]. 
BH1978. 93. Termeloszövetkezet magasabb vezetoi munkakört betölto alkalmazottját a közgyulés kötelezi 
kártérítésre. A közgyulés határozata ellen jogorvoslatért nem a szövetkezeti döntobizottsághoz, hanem 
keresettel közvetlenül a munkaügyi bírósághoz kell fordulni [1967. évi III. tv. 91. § (2) bek., 94. § (2) bek., 
35/1967. (X. 11.) Korm. sz. r. 31/C. § (1) bek., Pp. 129. § (1) bek., 157. § a) pont, 158. § (2) bek., 212. § (1) 
bek., 349. § (2) bek., 357. § (1) bek., MK 56. sz.].  
BH1977. 407. Nem lehet munkaügyi vitát indítani olyan jutalom kifizetése iránt, amelynek megadását vagy 
megtagadását a munkáltató mérlegelési jogkörében döntheti el [Pp. 357. §, 9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 1. §]. 
BH1977. 304. Ha a vállalat a dolgozónak járó költségátalányból elmulasztja a jövedelemadó levonását és 
egyetemleges kötelezettsége folytán azt maga fizeti meg a pénzügyi szervnek, a megtérítésre irányuló igényét a 
dolgozóval szemben az általános hatásköru bíróság elott érvényesítheti. A vállalat e tárgyban kiadott fizetési 
felszólítását a munkaügyi vitát eldönto szervnek hatályon kívül kell helyeznie (Pp. 357. §, 34/1967. (X. 8.) 
Korm. rendelet 70. §). 
BH1977. 174. I. A dolgozót kártérítésre kötelezo határozat elbírálása során nem járhat el munkaügyi 
döntobizottsági tagként a határozatot hozó személy házastársa és az sem, aki a határozat meghozatalában 
közremuködött. A döntobizottsági eljárásból kizárt személyek részvételével hozott határozatot a munkaügyi 
bíróságnak hatályon kívül kell helyeznie [Pp. 357. § (1) bek., 9/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 24., 26. §]. 
BH1977. 171. I. Több termeloszövetkezet által közösen foglalkoztatott szakember munkaügyi vitájában a 
szakembert alkalmazó termeloszövetkezet döntobizottsága jár el akkor is, ha a vita a többi termeloszövetkezet 
egyikével szemben fennálló jogaival és kötelezettségeivel összefüggésben merült fel [1967. évi III. tv. 93. §, 
35/1976. (X. 11.) Korm. sz. r. 36., 141. §, 6/1967. (X. 24.) MÉM sz. r. 28., 164. § (1) bek., 173. § (2) bek., Pp. 
129., 157., u357. §]. 
BH1977. 131. I. A munkaügyi bíróság nem helyezheti hatályon kívül a munkaügyi döntobizottság határozatát 
amiatt, mert az ügyben a vállalatnak nem az illetékes döntobizottsága járt el [Pp. 357. § (1) bek.]. 
BH1977. 43. I. A munkaügyi vitákra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni akkor is, ha a munkáltató a 
dolgozó követelését elismerte és a dolgozó a teljesítés kikényszeríthetosége végett fordul a munkaügyi vitát 
eldönto szervhez (1967. évi II. törvény 63. §, Pp. 357. §). 
BH1977. 39. II. A munkaügyi bíróságnak a munkaügyi döntobizottság határozatát hatályon kívül kell 
helyeznie és a döntobizottságot új eljárásra és érdemi határozat hozatalára kell utasítania, ha a 
döntobizottság a hatáskörének hiányát tévesen állapította; meg és emiatt szüntette meg az eljárást (Pp. 357. 
§). 

Fellebbezés, felülvizsgálat 

358. § (1) A fellebbezést a munkaügyi bíróság székhelye szerint illetékes megyei bíróság bírálja el. 
(2) 

Az (1) bekezdés a fellebbezés elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo másodfokú bíróságot 
határozza meg. 
A 2001. évi CV. törvény 2002. január 1. napjával hatályon kívül helyezte a (2) bekezdés azon korábbi 
szabályát, amely kizárta a felülvizsgálat engedélyezésével kapcsolatos megelozo szabályoknak [Pp. 271. § 



(3)-(5)] a munkaügyi perekben történo alkalmazását. Ennek indoka - amellett, hogy a hivatkozott 
engedélyezési szabályokat 2000. január 1-jei hatállyal már az 1999. évi CX. törvény 47. §-a hatályon kívül 
helyezte - a felülvizsgálati eljárás új általános rendjével való összhang megteremtése volt. 
BH1992. 734. A Munka Törvénykönyve a munkáltató anyagi felelosségére vonatkozó általános szabályokat 
határozza meg, ami a munkaviszony keretében okozott kár minden esetére - így a munkanélküli segély 
megállapításához szükséges munkáltatói igazolás jogellenes visszatartásával a dolgozónak okozott kárra is - 
kiterjed. Az ilyen kártérítésre irányuló jogvitát eldönto elsofokú ítélet ellen fellebbezésnek van helye a megyei 
bírósághoz [1967. évi II. törvény 62. §, Pp. 358. §, 114/1988. (XII. 31.) MT r. 8. § (2) bekezdés]. 
BH1992. 440. A dolgozó munkaviszonyának jogellenes megszüntetése esetén meg kell téríteni az elmaradt 
munkabérét és egyéb járandóságait, továbbá a felmerült kárát. A dolgozónak a ki nem adott szabadságával 
kapcsolatos igénye az egyéb járandóságok körébe tartozik, amely - tárgyát tekintve nem minosül kártérítésre 
irányuló követelésnek. Ehhez képest nincs helye fellebbezésnek a munkaügyi bíróság e kérdésben hozott 
döntése ellen [Pp. 358. § (1) és (3) bek., MKT 1/1975. sz. és MK 14. sz.]. 
BH1992. 209. II. A munkáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a dolgozó a hiányosan kiállított 
munkakönyvvel is elhelyezkedhetett volna a lakóhelyén [1967. évi II. törvény 62. § (1) bek., Pp. 358. § (1) 
bek.]. 
BH1991. 453. Az ilyen igény tárgyában hozott elsofokú bírósági ítélet ellen fellebbezésnek van helye [Pp. 
358. § (1) bek. a) pont]. 
BH1989. 251. A szövetkezet átalányelszámolásos részlegében dolgozó tagjának a szövetkezettel szemben 
fennálló tartozása tárgyában hozott munkaügyi bírósági határozat ellen fellebbezésnek van helye [Pp. 358. § 
(2) bek.]. 
BH1989. 85. Az ipari szolgáltató szakcsoport tagjának a szakcsoport veszteségéért fennálló felelossége 
kérdésében hozott munkaügyi bírósági határozat ellen, fellebbezésnek van helye [Pp 358. §. (2) bek., 26/1981. 
(IX. 5.) MT sz. r. 15. §. (3) bek., 16. §.]. 
BH1986. 525. A prémiumelolegnek az ipari szövetkezet tagja által történo visszafizetése tárgyában hozott 
munkaügyi bírósági határozat ellen fellebbezésnek van helye [Pp. 358. § (2) bek.]. 
BH1986. 300. I. A munkaügyi bíróságnak a kisszövetkezet tagja és a szövetkezet közötti tagsági vitában 
hozott ítélete ellen csak akkor nincs helye fellebbezésnek, ha a vita tárgya a tag munkavégzése vagy az érte 
járó díjazás mértéke [Pp. 358. § (2) bek., 25/1981. MT sz. r. 19. §]. 
BH1984. 294. Munkabér-követeléssel kapcsolatos munkaügyi vitában hozott bírói ítélet elleni fellebbezést 
mint a törvény szerint kizárt fellebbezést már az elso fokú bíróságnak hivatalból el kell utasítania. Ha pedig 
ezt az elso fokú bíróság elmulasztja, a fellebbezési eljárás során annak megfeleloen az elnök határoz [Pp. 
237. §, 240. § (1) bek., 358. § (1) bek., MKT 1/1975. sz.]. 
BH1984. 209. A munkaügyi bíróságnak szövetkezeti tagsági vitában hozott határozata ellen csak akkor nincs 
helye fellebbezésnek, ha a vita tárgya a tag munkavégzése vagy az érte járó díjazás mértéke volt [Pp. 358. § 
(2) bek.]. 
BH1983. 302. A magasabb vezeto állású dolgozó munkaügyi vitájában hozott munkaügyi bírósági határozat 
elleni fellebbezésre az általános szabályok az irányadók. Ha a per tárgyára és értékére tekintettel a 
fellebbezés megengedett, a fellebbezés joga a feleket minden e körbe tartozó bírósági határozat ellen megilleti 
[Pp. 129. § (1) bek., 358. § (1) bek., 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 89. § (1) bek.]. 
BH1983. 93. A dolgozó munkakönyvébe a jogszabályoknak meg nem felelo bejegyzéssel okozott kárért a 
munkáltató az 1967. évi II. törvény 62. §-a alapján tartozik felelosséggel. A munkaügyi bíróság e tárgyban 
hozott határozata ellen fellebbezésnek van helye [1967. évi II. törvény 62. §, Pp. 358. § (1) bek. a) pont]. 
BH1982. 443. Ha a munkáltató ötezer forintot meghaladó összegu kártérítési igényt érvényesít a dolgozóval 
szemben, az e tárgyban hozott munkaügyi bírósági határozat ellen fellebbezésnek van helye[Pp. 358. § (1) 
bek. b) pont, 1967. évi II. törvény 57. § (2) bek., 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 79. § (1) bek. a) pont]. 
BH1982. 394. II. A munkaügyi bíróságnak az illetményföldre jogosultság tárgyában hozott határozata ellen 
nincs helye fellebbezésnek [Pp. 358. § (1) bek. a) pont]. 
BH1982. 169. II. A termeloszövetkezeti tag munkakönyvébe történt bejegyzés tárgyában hozott munkaügyi 
bírósági határozat ellen fellebbezésnek van helye [Pp. 358. § (2) bek.]. 
BH1982. 121. A termeloszövetkezet tagjának az eredménytol függo részesedésbol való kizárása tárgyában 
hozott munkaügyi bírósági határozat ellen fellebbezésnek van helye [Pp. 358. § (2) bek.]. 
BH1981. 434. A munkaügyi bíróság szövetkezeti tagsági vitában hozott határozata ellen csak akkor nincs 
helye fellebbezésnek, ha a vita tárgya a tag munkavégzése vagy értejáró díjazás mértéke [Pp. 358. §, 1979. 
évi 16. sz. tvr. 3. §, 1979. évi 31. sz. tvr. 20. §]. 



BH1981. 433. A munkaügyi bíróság elott folyó perben elengedhetetlenül szükséges annak tisztázása, hogy a 
munkát végzo személy munkaviszony vagy szövetkezeti tagságiviszony alapján végezte a munkáját - egyebek 
között azért -, mert a jogorvoslat lehetosége ettol függoen alakul [Pp. 358. §, 1967. évi III. tv. 93. § (1) bek., 
1979. évi 31. sz. tvr. 26. § (1) bek., (III. 12.) MT sz. r. 117. § f) pont, 118. § (1) bek.]. 
BH1980. 269. Ha a szándékos buncselekmény elkövetésével gyanúsított dolgozó a kár összegét megtérítette, 
utóbb azonban az általa megfizetett összeget visszaköveteli, az e tárgyban hozott munkaügyi bírósági ítélet 
ellen fellebbezésnek van helye [Pp. 358. § (1) bek. b) pont, 1967. évi II. törvény 57. § (3) bek.]. 
BH1980. 66. Szabadságmegváltás tárgyában hozott munkaügyi bírósági határozat ellen nincs helye 
fellebbezésnek [Pp. 358. § (1) bek., 1967. évi II. törvény 42. § (2) bek., 62. §, 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 
51. §, 99-100. §, 4/1970 (IV. 21.) NIM sz. r. 3/A. §, MKT 1/1975. sz.]. 
BH1979. 229. III. A munkaügyi bíróság végzése ellen fellebbezésnek akkor van helye, ha a bíróság azt a Pp. 
358. §-nak (1) bekezdésében megjelölt perben hozta [Pp. 358. § (1) bek., 1967. évi II. törvény 58. (1) bek., 
MKT 1/1973. sz.]. 
BH1979. 134. A munkaügyi bíróság perújítás során hozott végzése ellen - a Pp. 233. §-a (3) bekezdésének b) 
pontjában foglaltak figyelembevételével - akkor van helye fellebbezésnek, ha a perújítási kérelem a Pp. 358. 
§-nak (1) bekezdésében megjelölt határozat ellen irányult [Pp. 233. § (3) bek. b) pont, 349. § (1) bek., 358. § 
(1) bek., 359. §, MKT 1/1973. sz.]. 
BH1979. 41. III. A munkaruha és az egyenruha visszaszolgáltatása, illetve megváltása tárgyában hozott 
munkaügyi bírósági határozat ellen nincs helye fellebbezésnek [Pp. 358. § (1) bek. b) pont]. 
BH1978. 309. A muködési igazolvány kiadásának elmulasztásával, valamint a munkavállalói igazolási lap 
jogszabályba ütközo tartalmú kiállításával okozott kár megtérítése tárgyában hozott munkaügyi bírósági 
határozat ellen fellebbezésnek van helye [Pp. 233. § (1) bek., 358. § (1) bek. a) pont, 1967. évi II. törvény 49. 
§ (3) bek., 62. §, 1955. évi 21. tvr. 140. § (4) bek., 9/1968. (IX. 4.) BkM sz. r. 4. § (1) bek., MKT 1/1975. sz.]. 
BH1978. 308. Raktári dolgozó leltárfelelossége tárgyában hozott munkaügyi bírósági határozat ellen 
fellebbezésnek abban az esetben van helye, ha a vállalat kollektív szerzodése a felelosség felso határát a 
dolgozó másfél havi átlagkeresetét eléro vagy meghaladó mértékben szabja meg [Pp. 358. § (1) bek. b) pont, 
18/1970. (VI. 4.) Korm. sz. r. 3. §]. 
BH1978. 145. A munkaügyi bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van helye akkor is, ha a bíróság a dolgozót 
mentesítette az olyan jogszabályon alapuló kártérítési kötelezettség alól, amely szerint az anyagi 
felelosségének felso határa a másfél havi átlagkeresetét eléri vagy meghaladja [Pp. 358. § (1) bek. b) pont, 
34/1967. (X. 8.) Korm. rendelet 95. § (1) bek. b) pont]. 
BH1978. 99. A munkaügyi bíróságnak az egyezséget jóváhagyó végzése ellen is fellebbezésnek van helye, ha 
azt a bíróság a Pp. 358. §-a (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában megjelölt perben hozta [Pp. 228. § (2) 
bek., 233. § (1) bek., 349. § (1) bek., 358. § (1) bek., MKT 1/1973. sz.]. 
BH1977. 514. II. A munkaügyi bíróságnak a perújítási kérelem megengedhetosége tárgyában hozott végzése 
ellen fellebbezésnek csak akkor van helye, ha azt a bíróság a Pp. 358. §-ának (1) bekezdésében megjelölt 
perben hozta (Pp. 228., 266., 358. §, MKT 1/1973. sz.). 
BH1977. 466. I. A dolgozó anyagi felelossége tárgyában hozott munkaügyi bírósági határozat elleni 
fellebbezés megengedettsége szempontjából annak van jelentosége, hogy a vállalat milyen mértéku 
felelosséget megalapozó jogszabály alapján kötelezte a dolgozót a kár vagy a hiány megtérítésére. 
Fellebbezésnek abban az esetben is helye van, ha a felelosségnek a vállalat részérol történt megállapítása 
jogszabály másfélhavi átlagkeresetig terjedo vagy ezt meghaladó mértéku felelosséget megállapító 
rendelkezésén alapul, az ügyben elso vagy másodfokon eljáró bíróság; megállapítása szerint azonban a 
dolgozó felelosségének felso határa ezt a mértéket nem éri el (Pp. 358. §, 1967. évi II. törvény 58. §). 
BH1977. 401. II. A munkaügyi bíróság; perújítási kérelem tárgyában hozott határozata ellen abban az 
esetben lehet fellebbezni, ha az alapeljárásban hozott határozat ellen fellebbezésnek volt helye [Pp. 358. §, 
MKT 1/1973. sz.]. 
BH1977. 298. II. A dolgozó anyagi felelosségének fennállásával összefüggo vita esetén tisztázni kell, hogy a 
vállalat milyen felelosségi szabály alkalmazásával állapította meg a dolgozó felelosségét [Pp. 358. § (1) bek. 
b) pont.]. 
BH1977. 215. A dolgozó új munkaviszonyában a fegyelmi határozat végrehajtása következtében keletkezett 
keresetveszteséget - a fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése esetén - a határozatot hozó régi munkáltató 
az 1967. évi II. törvény 62. §-a alapján köteles megtéríteni. Az e tárgyban hozott munkaügyi bírósági ítélet 
ellen fellebbezésnek van helye [Pp. 358. § (1) bek. a) pont, 1967. évi II. törvény 62. §, 34/1967. (X. 8.) Korm. 
rendelet 91. § (1) bek, 92. §, 94. § (1) bek., 5/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 18/C. §, MKT 1/1975. sz.]. 



BH1977. 175. A munkaügyi bíróságnak a Pp. 358. §-ának (1) bekezdésében megjelölt ügyekben az új eljárás 
kezdeményezése iránti kérelem tárgyában hozott határozata ellen is fellebbezésnek van helye [Pp. 358. § (1) 
bek., 359. § (2) bek., MKT 1/1973. sz.]. 
BH1977. 172. III. A dolgozó anyagi felelossége tárgyában hozott határozat elleni fellebbezés 
megengedettsége szem-pontjából annak van jelentosége, hogy a vállalat milyen mértéku felelosséget 
megalapozó jogszabály alapján állapította meg a dolgozó felelosségét (Pp. 358, §). 
BH1977. 131. III. A munkaügyi bíróságnak a Pp. 358. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja hatálya alá 
tartozó perekben hozott végzése ellen is helye van fellebbezésnek [Pp. 358. § (1) bek., MKT 1/1973. sz.]. 

Perújítás 

359. § (1) A munkaügyi bíróság jogeros ítélete vagy a jogeros végzésével jóváhagyott egyezség ellen az általános 
szabályok szerint perújításnak van helye. 

(2) A munkaviszony megszüntetése ellen a perújításnak hat hónap utáni megindítása (kezdeményezése) esetén a 
munkavállaló nem követelheti munkaviszonyának helyreállítását és az eredeti munkakörben vagy munkahelyen 
történo továbbfoglalkoztatását. Ugyanebben az esetben a munkavállaló a perújítás iránti kérelem benyújtását 
megelozo hat hónapon túli idore munkabérkövetelést sem támaszthat. 

A munkaügyi bíróság jogeros ítélete vagy a jogeros végzésével jóváhagyott egyezség ellen az általános 
szabályok szerint perújításnak van helye. Az egyértelmu törvényi szabály nem okoz a gyakorlatban 
értelmezési problémát, lásd a Pp. XIII. Fejezetnél írt kommentárt. 
BH1984. 516. Az új eljárás megengedhetosége felöl a munkaügyi bíróság csak a munkaügyi döntobizottság 
iratainak ismeretében dönthet [1967. évi II. törvény 66. § (2) bek., Pp. 350. § (2) bek., 359. § (2) bek.]. 
BH1984. 210. A fegyelmi úton történt elbocsátás tárgyában hozott jogeros ítélet ellen hat hónapon belül 
benyújtott perújítási kérelem esetén a dolgozó akkor is igényt támaszthat a teljes elmaradt munkabérére, ha a 
kérelem megalapozottsága a perújítási eljárás során bebizonyosodik ugyan, de nem a kérelemben megjelölt, 
hanem csak az eljárás során ismertté vált egyébként perújításra alkalmas - olyan ok alapján, amely a hat 
hónapi határido eltelte után merült fel [Pp. 261. § (1) bek., 359. § (3) bek.]. 
BH1980. 361. I. A munkaügyi bíróság a perújítás megengedhetoségének kérdését csak tárgyaláson bírálhatja 
el [Pp. 266. §, 359. § (1) bek.]. 
BH1979. 134. A munkaügyi bíróság perújítás során hozott végzése ellen - a Pp. 233. §-a (3) bekezdésének b) 
pontjában foglaltak figyelembevételével - akkor van helye fellebbezésnek, ha a perújítási kérelem a Pp. 358. 
§-nak (1) bekezdésében megjelölt határozat ellen irányult [Pp. 233. § (3) bek. b) pont, 349. § (1) bek., 358. § 
(1) bek., 359. §, MKT 1/1973. sz.]. 
BH1979. 45. I. Ha a perben meghatalmazott által képviselt fél a perújítási kérelmét személyesen terjesztette 
elo és a munkaügyi bíróság a perújítási kérelem tárgyalására csak a meghatalmazottat idézte meg, a 
meghatalmazott távolmaradása nem szolgálhat alapul a perújítási kérelem hivatalból való elutasítására [Pp. 
70. § (2) bek., 125. §, 135. § (1) bek., 266. §, 359. § (1) bek.]. 
BH1977. 175. A munkaügyi bíróságnak a Pp. 358. §-ának (1) bekezdésében megjelölt ügyekben az új eljárás 
kezdeményezése iránti kérelem tárgyában hozott határozata ellen is fellebbezésnek van helye [Pp. 358. § (1) 
bek., 359. § (2) bek., MKT 1/1973. sz.]. 
BH1977. 128. II. A munkaügyi bíróság eljárása elbocsátást kimondó fegyelmi határozat tárgyában hozott 
ítélet elleni perújítás esetén [Pp. 268., 359. §]. 

XXIV. FEJEZET 

Alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét 
esetben történo alkalmazhatóságának visszamenoleges kizárására irányuló eljárás 

360. § Ha az Alkotmánybíróság az alkotmányellenessé nyilvánított jogszabálynak a konkrét esetben történo 
alkalmazhatósága visszamenoleges kizárásával ad helyt alkotmányjogi panasznak, az alkotmányjogi panasz 
orvoslásának eljárási eszközét - az Alkotmánybíróság határozata alapján és a vonatkozó eljárási szabályok megfelelo 
alkalmazásával - a Legfelsobb Bíróság állapítja meg. 

Ha az Alkotmánybíróság valamely jogszabály, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszközének 
alkotmányellenességét megállapítja, azt teljesen vagy részben megsemmisíti, s ezt a jogszabályt a 



határozatnak a hivatalos lapban történt közzétételének napjától kezdodoen nem lehet alkalmazni. A 
jogszabály megsemmisítésének tehát nincs visszaható hatálya, és ezért nem érinti a közzététel elott létrejött 
jogviszonyokat, az abból fakadó jogokat és kötelezettségeket [az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. 
törvény 40. §, 42. § (1) és 43. § (2) bekezdése]. Ez alól a hivatkozott törvény bünteto eljárás esetén a 43. § (3) 
bekezdésében nevesített esetben, meghaladóan pedig annyiban enged kivételt, hogy a jogbiztonság, vagy az 
eljárást kezdeményezo különösen fontos érdeke által indokolt esetben feljogosítja az Alkotmánybíróságot, 
hogy határozatában az általános szabálytól eltéro idopont meghatározásával rendelkezzen az 
alkotmányellenes jogszabály hatályon kívül helyezésérol [Pp. 43. § (4)]. 
Az alkotmányjogi panaszt eloterjeszto fél konkrét ügyében tehát az Alkotmánybíróság határozata csak akkor 
jelent orvoslást, ha a jogszabály megsemmisítésére a kivételes szabály alkalmazásával visszamenolegesen 
került sor. Ha azonban ennek elofeltétele nem áll fenn, a jogi szabályozás nem teszi lehetové, hogy az 
Alkotmánybíróság arról a határozatról rendelkezzen, amelyet a panaszos konkrét ügyében az 
alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály alkalmazásával hoztak. 
Az 1999. június hó 1. napjától hatályba lépett, és az 1999. évi XLV. törvény 1. §-ának (3) bekezdésével 
beiktatott új rendelkezés ezt a kettos helyzetet kívánja feloldani. Célja, hogy speciális eljárási szabályokkal is 
egyértelmusítse az alkotmányban biztosított jogok teljes és hiánytalan védelmét: azaz megteremtse azokat az 
eljárásjogi feltételeket, amelyek jogorvoslatot biztosítanak a félnek a konkrét ügyben akkor is, ha az abban 
alkalmazott jogszabályt alkotmányellenessége folytán az Alkotmánybíróság határozatával nem visszaható 
hatállyal semmisítette meg. 
Az új törvényi szabályokat az Alkotmánybíróság 1999. június 1. napját követoen hozott határozatai esetében 
lehet csak alkalmazni. 
A törvény a Legfelsobb Bíróságot jogosítja fel arra, hogy meghatározza: a fél milyen eljárással kereshet 
jogorvoslatot abban a konkrét ügyében, amelyet az Alkotmánybíróság által megsemmisített jogszabály 
alapján hoztak, de amelyre e határozat a visszamenoleges hatályt nem mondta ki. A rendelkezés 
szóhasználatából is kitunik, hogy a jogalkotó nem biztosít mérlegelési jogkört a Legfelsobb Bíróságnak, azaz 
ha annak törvényi elofeltételei fennállnak, az orvoslás jogi eszközének meghatározása a Legfelsobb 
Bíróságnak kötelessége. 
BH1997. 145. Ha a tagok a társasági szerzodésükben jogvitáikra a választott bíróság kizárólagos hatáskörét 
kötik ki, utóbb ezt a megállapodásukat ráutaló magatartással nem módosíthatják. Ilyen esetekben a társasági 
szerzodés megkötésére irányadó eljárási szabályok (pl. ügyvédi ellenjegyzés stb.) alapján végrehajtott 
szerzodésmódosításra van szükség [1988. évi VI. tv. 18. §, 19. § (2) bek., 44. §, 113. § (1) bek., Pp. 28. §, 360. 
§ (3) bek. 1994. évi LXXI. tv.]. 
BH1995. 362. Választott bírósági kikötés esetén nincs helye bírósági eljárásnak annak folytán, hogy a félnek 
a választott bírósági eljárással kapcsolatos költségek viseléséhez szükséges pénzügyi fedezet nem áll a 
rendelkezésére [Pp. 360. § (3) bek.]. 
BH1994. 424. A társasági szerzodésben foglalt választott bírósági kikötést nem lehet kiterjesztoen értelmezni 
és a szindikátusi szerzodésbol fakadó jogvitákra is alkalmazni (Pp. 360 §). 
BH1994. 89. I. A társasági szerzodésben tett választottbírósági kikötés kiterjed a társaság és tagjai között a 
társasági viszonyból eredoen keletkezett jogvitákra is [Pp. 360. § (3) bek., 1988. évi VI tv. (Gt.) 19. §, 44-45. 
§]. 
BH1994. 89. II. A kikötött választott bírósághoz áttett keresetlevelet úgy kell tekinteni, mintha azt már 
eredetileg is a választott bíróságnál terjesztették volna elo [Pp. 129. § (3) bek., 360. § (3) bek., 1988. évi VI. 
tv. (Gt.) 182. § (3) bek.]. 
BH1992. 772. A társasági tagoknak a társasági szerzodésbol fakadó jogvitájára az ún. szindikátusi 
szerzodésben foglalt választottbírósági kikötést nem lehet kiterjesztoen értelmezi [1988. évi VI. tv. 18. § Pp. 
360. § (1) bek.]. 
BH1992. 599. Ha a törvény - korábban még törvényereju rendelet is - vagy minisztertanácsi rendelet 
valamely jogviszonyban kifejezetten nem teszi lehetové belföldi jogi személyek között választottbírósági 
eljárás kikötését, az ilyen kikötés érvénytelen [Pp. 360. § (1) bek. c) pont, PK 131. sz.]. 
BH1992. 112. Ha a korlátolt felelosségu társaság tagjai a társasági viszonyból fakadó jogvitáikra 
Választottbíróság hatáskörét kötötték ki, ez a tag kizárására vonatkozó határozat felülvizsgálatára is irányadó 
[1988. évi VI. tv. (Gt.) 18. §, 44. §, Pp. 360. § (3) bek.]. 
BH1992. 48. Ha a felek szerzodésében választottbírósági eljárásra vonatkozó alávetési nyilatkozat szerepel, a 
szerzodésbol eredo jogvitában a bírói út igénybevételének lehetosége kizárt [Pp. 360. § (1) bek. c) pont, (3) 
bek.]. 



BH1980. 304. Külföldi választottbírósági határozat a magyar bíróságot nem köti, de bizonyítékként 
figyelembe veheto [Pp. 163. § (1) bek., 199. §, 360-364. §-ok, 37/1764. (Kk. É. 25.) KkM sz. ut. ut. XII. fej.]. 
VB1997. 11. Választottbírósági eljárásnak az erre vonatkozó írásbeli megállapodás alapján van helye. Ha 
ilyen írásbeli megállapodás csak a hitelezo és a foadós között van, de a kezes a választottbírósági kikötést 
írásban nem fogadta el, a választottbírósági eljárásnak a hitelezo és a kezes jogvitájában nincsen helye 
[1994. évi LXXI. tv. 5. § (1), (3) és (4) bek. (korábban: Pp. 360. § (1) bak.)]. 

361. § A Legfelsobb Bíróság az alkotmányjogi panasz orvoslása érdekében az alábbiak szerint határoz: 
a) ha az Alkotmánybíróság anyagi jogszabályt vagy rendelkezést semmisített meg, és az ügyben kizárólag per 

(vagy nemperes eljárás) volt folyamatban, értesíti a panasz indítványozóját, hogy harminc napon belül perújítási 
kérelmet terjeszthet elo a perben eljárt elsofokú bíróságnál; 

b) ha az Alkotmánybíróság eljárási jogszabályt vagy rendelkezést semmisített meg, megállapítja az 
Alkotmánybíróság határozatából következo eljárási jog gyakorolhatóságát a vonatkozó eljárási szabályok megfelelo 
alkalmazásával, s szükség esetén az eljárás azon szakaszának újbóli lefolytatását rendeli el az azt befejezo határozat 
egyideju hatályon kívül helyezésével, melynek kimenetelére az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása hatással 
lehetett. 

A jogorvoslat módja - a Legfelsobb Bíróság által hozott határozat tartalma - alapvetoen attól függ, hogy az 
Alkotmánybíróság anyagi jogi, vagy eljárásjogi szabályt semmisített-e meg. 
- Anyagi jogi szabály (rendelkezés) megsemmisítése esetén meghozott határozatában a Legfelsobb Bíróságnak 
a felet arról kell értesítenie, hogy a perben, illetve nemperes eljárásban eljárt elsofokú bíróságnál 30 napon 
belül perújítási kérelmet terjeszthet elo [a) pont]. 
- Eljárásjogi szabály megsemmisítése esetén a Legfelsobb Bíróság az adott jog gyakorolhatósága tárgyában 
határoz. Ha a megsemmisített jogszabályi rendelkezés alapján lefolytatott eljárás az érdemi döntésre 
kihatással volt, a jogeros határozatot hatályon kívül helyezi, és az eljárás újbóli lefolytatását rendeli el attól a 
szakasztól kezdodoen, amelyben a megsemmisített eljárási szabályt alkalmazták. 
BH1980. 304. Külföldi választottbírósági határozat a magyar bíróságot nem köti, de bizonyítékként 
figyelembe veheto [Pp. 163. § (1) bek., 199. §, 360-364. §-ok, 37/1764. (Kk. É. 25.) KkM sz. ut. ut. XII. fej.]. 

362. § (1) Az eljárás az indítványozó - az Alkotmánybíróság határozatának részére történo kézbesítésétol számított 
harminc napon belül eloterjesztheto - kérelmére indul. A Legfelsobb Bíróság nemperes eljárásban határoz. 

(2) A Legfelsobb Bíróság indokolt esetben az alkotmányjogi panasz indítványozóját, illetve az Alkotmánybíróság 
határozatában megjelölt ügyben lefolytatott eljárásban részt vevo ellenérdeku felet meghallgatja. A szabályszeruen 
megidézettek vagy valamelyikük elmaradása az ügy elintézését nem gátolja. 

(3) A Legfelsobb Bíróság határozata ellen jogorvoslatnak nincs helye. 
A Legfelsobb Bíróság elotti eljárás kérelemre indul. A kérelem eloterjesztésére jogosultak személyi köre a 
törvény értelmében korlátozott. Ilyen kérelmet ugyanis csak az terjeszthet elo, aki az adott jogszabály 
megsemmisítése iránt az Alkotmánybírósághoz indítvánnyal fordult. Nincs tehát jogszabályi lehetoség arra, 
hogy az Alkotmánybíróság határozatára hivatkozással a Legfelsobb Bíróság megállapítási eljárását 
kezdeményezze az a fél, akinek ügyében a megsemmisített jogszabályt alkalmazták, de indítványozóként az 
alkotmánybírósági eljárásban nem vett részt. 
A kérelem eloterjesztésére a törvény 30 napos határidot szab, amelyet az Alkotmánybíróság határozatának 
kézbesítésétol kell számítani. E határido - a jogveszto jelleg kimondásának hiányában - elévülési jellegu. 
Nincs jogszabályi akadálya annak sem, hogy adott esetben a határido elmulasztása miatt a kérelmezo az 
általános szabályok szerint igazolással éljen. 
A kérelem - az illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. §-ának 1999. január 1. napjától beiktatott n) 
pontja értelmében - illetékmentes. Kérdéses azonban, hogy az illetékmentesség hatálya kiterjed-e a Pp. 361. § 
a) pontja alapján indítandó perújítási eljárásra is, vagy sem. A törvény szóhasználatából az következne, hogy 
nem, hiszen az eredményes alkotmányjogi panasz alapján induló eljárást nevesíti, nem pedig - a Pp. 363. § 
(1) bekezdésének szóhasználatával azonosan - az eljárásokat. Márpedig a sikeres alkotmányjogi panasz 
alapján induló (elso) eljárás: a Legfelsobb Bírósághoz benyújtott kérelem. Másfelol viszont a sikeres 
alkotmányjogi panasz alapján indított eljárás fogalmába beletartoznak mindazok az eljárások is, amelyekre a 
Pp. 361. §-a alapján kerül sor. Vélhetoen a késobbi gyakorlat ezt az értelmezést fogja követni. 
A Legfelsobb Bíróság a kérelemrol nemperes eljárásban, tárgyalás tartása nélkül dönt. Határozata ellen a 
jogorvoslat (fellebbezés, felülvizsgálati kérelem) kizárt. 
Az eljárás nemperes jellege a bíróság által szükségesnek tartott személyes meghallgatást nem zárja ki. Ha a 
személyes meghallgatásra idézett fél, vagy bármelyikük a meghallgatáson szabályszeru idézés ellenére nem 
jelenik meg, távolmaradásuk ténye nem akadályozza a döntés meghozatalát. 

363. § (1) Az eredményes alkotmányjogi panasz alapján indított eljárásokat soron kívül kell lefolytatni. 



(2) Ha e Fejezet másként nem rendelkezik, eljárása során a Legfelsobb Bíróság az általános szabályok megfelelo 
alkalmazásával jár el. 

A törvény mind a Legfelsobb Bíróság elott indított, mind pedig a határozat alapján indítandó perújítási, 
valamint a hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásra eloírja annak soron kívüli lefolytatását. 
A Legfelsobb Bíróság eljárása során az általános eljárásjogi szabályokat megfeleloen alkalmazza. Ezért 
például hivatalból elutasítja a kérelmet, ha azt az eloterjesztésére nem jogosult személy terjesztette elo, 
úgyszintén akkor is, ha az eloterjesztésre nyitva álló határidot elmulasztotta és a mulasztást sikeres igazolási 
kérelemmel nem mentette ki [Pp. 130. § (1) bekezdésének g) és h) pontja]. 

364. § 

XXV. FEJEZET 

Végrehajtási perek 

365. § A végrehajtási perekben az I-XIV. fejezet rendelkezéseit e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  
1994. szeptember 1-je elott a végrehajtási perek eljárási szabályait nem a Pp., hanem az addig hatályos 1979. 
évi 18. törvényereju rendelet és a 14/1979. (IX. 17.) IM rendelet tartalmazta. Az 1994. évi LII. törvény emelte 
be a Pp.-be a végrehajtási perek szabályait, így a végrehajtás megszüntetési és korlátozási per, az igényper, a 
foglalás turése iránti per és a követelés behajtása iránti per szabályait. 
A XXV. fejezet pertípusonként tartalmazza a különleges eljárási szabályokat. Amennyiben az adott pertípusra 
e fejezetben valamilyen eljárási kérdésben speciális szabály nincs, úgy a Pp. 365. §, mint utaló szabály 
értelmében a Pp. általános szabályai (I-XIV. fejezet) érvényesülnek. A végrehajtási pereknek a Pp.-ben való 
elhelyezése, illetve e rendelkezéseknek a hatályba lépése óta a Bírósági Határozatokban kevés olyan jogesetet 
tettek közzé, amelyek a végrehajtási perekkel kapcsolatosak. Felhasználtuk azonban azokat a kollégiumi 
állásfoglalásokat, jogeseteket, amelyeket a korábban hatályban volt jogszabályok alapján jelentettek meg, 
azonban álláspontunk szerint a mai szabályozás mellett is irányadóak. 
A végrehajtási perek nem minosülnek vagyonjogi pernek, ezért a helyi bíróság hatáskörébe tartoznak akkor 
is, ha a pertárgyérték a 10 millió forintot meghaladja. Jogszabály különös illetékességi szabályt a foglalás 
turése (Pp. 384. §) és a követelés behajtása iránti (Pp. 385. §) pereknél nem ír elo, ezért azokra az általános 
illetékességi szabályok az irányadóak (Pp. 29-30. §). 
A végrehajtási perekben egyesbíró jár el a Pp. 11. § (2) bekezdés g) pontja értelmében. 
BH1992. 716. Gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáiban a vállalkozási szerzodésen alapuló 
követelés megfizetése iránti per - a pertárgy értékére tekintet nélkül - akkor is a megyei bíróság hatáskörébe 
tartozik, ha az alperes helyiséghasználati díj megfizetésére vonatkozó követelése miatt beszámítási kifogást 
terjeszt elo [Pp. 365. §, 366. § (1) bek., (2) bek. b) pont]. 
BH1992. 546. A perújítási kérelem eloterjesztésére nyitva álló hat hónapos határidot a szakvélemény 
kézhezvételétol kell számítani, ha a fél a perújítás korábban is feltételezett okáról a szakvéleménybol szerzett 
biztos tudomást [Pp. 261. § (1) bek., 365. § (3) bek., 390. §]. 
BH1992. 344. I. Gazdasági perben az ítélet jogerore emelkedésétol számított egy év elteltével perújításnak 
akkor sincs helye, ha a fél a perújítás okáról csak késobb szerzett tudomást, vagy csak késobb jutott abba a 
helyzetbe, hogy perújítással élhessen. Az egy éves határido elmulasztása miatt igazolással élni nem lehet [Pp. 
261. § (1) bek., (3) bek., 365. § (3) bek., 390. §]. 
BH1992. 339. Ha szövetkezeti tagok nem új szövetkezet alapítása céljából, hanem egy másik szövetkezetbe 
való beolvadás érdekében válnak ki régi környezetükbol, a tagok és a korábbi szövetkezet között 
vagyonmegosztás kérdésében támadt per nem munkaügyi, de nem is gazdasági per, hanem arra az általános 
hatásköri és illetékességi szabályok az irányadók [Pp. 22. § (1) bek., 29. § (1) bek., 45. § (1)-(2) bek., 349. § 
(2) bek., 365. § (1) bek., 1967. évi III. tv. 46. § (2)-(3) bek., 47. § (4) bek.]. 
BH1992. 249. Számítógépi programalkotás (szoftver) szolgáltatására irányuló szerzodés hibás teljesítésével 
kapcsolatos jogvita elbírálása a megyei (fovárosi) bíróság hatáskörébe tartozik [Sztj. 1. § (1) bek., 3. §, Ptk. 
305. § (1) bek., 306. § (3) bek., 310. §, 340. § (1) bek., 685. § c) pont, Pp. 365. § (1) bek. b) pont, 366. § (1) 
bek., Szjt. V. 1. § (1) bek.]. 
BH1991. 448. A helyiség és terület használatának nem bérlet jogcímén történt átengedése estén a speciális 
hatásköri szabály kiterjesztoen nem értelmezheto [Pp. 365. § (1) bek. b) pont, 366. § (1) és (2) bek. b) pont]. 
BH1991. 355. II. Az alperes által elismert követelésben marasztaló ítélet elozetes végrehajthatóságának 
kimondása gazdasági perben is kötelezo [Pp. 231. § d) pont, 365. § (3) bek.]. 



BH1991. 162. A meg nem engedett igazolási kérelem tárgyában az elsofokú bíróságnak kell határoznia [Pp. 
109. § (1) bek., 365. § (3) bek., 388. § (1) bek.]. 
BH1991. 161. A hatásköri szabályok alkalmazása szempontjából a természetes személy szerzodéses 
üzemelteto által indított per nem tekintheto az üzemeltetésbe adó gazdálkodó szervezet által indított pernek, 
ezért arra nem a Pp. XXV. fejezetének speciális rendelkezései az irányadók [Pp. 22. §, 23. § (1)-(2) bek., 45. 
§, 365. § (1) bek., 366. § (1)-(2) bek.]. 
BH1991. 81. A kötelezettnek minden olyan nyilatkozatát, amely szerint a bíróság által kibocsátott fizetési 
meghagyást magára nézve - bármely okból - nem tartja kötelezonek, ellentmondásnak kell tekinteni [Pp. 319. 
§ (1)-(2) bek., 365. § (3) bek., 376. § (2)-(4) bek., 393. § (1) bek.]. 
BH1990. 392. A gazdasági perben a védekezésre nyitvaálló határido elmulasztásának következményei 
igazolási kérelem eloterjesztésével nem orvosolhatók, annak azonban nincs akadálya, hogy új tényként a 
kérelembe foglaltakra a fél a fellebbezésében hivatkozzék [Pp. 365. § (3) bek., 388. § (1)-(2) bek., 106. § (1)-
(2) bek., 235. § (1) bek.]. 
BH1990. 200. Nem szövetkezeti tagsági vita és nem tartozik a munkaügyi bíróság elé az a vita, amelyben a 
szövetkezetbol kilépo és másik szövetkezetet alapító tagok azt vitatják, hogy a vagyonmegosztás során az új 
szövetkezetet nagyobb vagyonrész illeti meg. Az ilyen vita eldöntése a megyei bíróság elé tartozik, amely a 
gazdasági perek szabályai szerint jár el [Pp. 365. § (1) bek. b) pont, 366. § (1) bek.]. 
BH1990. 65. II. A karanténba utalt termék orizete költségeinek megtérítésére irányuló perre a megyei 
bíróságnak van hatásköre, ha mind a növény tulajdonosa, mind a karantént foganatosító szerv gazdálkodó 
szervezet [Pp. 365. § (1) bek. b) pont, 366. § (1) bek., Ptk 685. § c) pont]. 
BH1989. 448. A hatáskörre vonatkozó általános szabályok az irányadóak, ha a gazdálkodó szervezet 
magánszemély ellen érvényesít követelést [Pp. 23. §, 365. §, 366. §, 396 §.]. 
BH1989. 367. Késedelmi kötbér és a késedelemmel okozott kár megtérítése iránt indított gazdasági perben 
nem a teljesítés helye, hanem az alperes székhelye szerint illetékes bíróság jár el [Pp. 29. § (1) bek., 36. §, 37. 
§, 365. § (3) bek., 368. §]. 
BH1989. 16. Ha gazdálkodó szervezet két különbözo jogviszonyból eredoen részben állampolgárral, részben 
gazdálkodó szervezettel szemben érvényesíti igényt a perben, az általános hatásköru bíróság egységes 
pertársaság hiánya esetében akkor jár el helyesen, ha a keresetnek a gazdasági perre vonatkozó részét 
elkülöníti, és megállapítva abban hatásköre hiányát, rendelkezik annak áttételérol [Pp. 51. § a) pont, 129. § 
(1) bek., 365. § (1) bek. b) pont, 366. § (1) bek., PKT-GKT 3/1974. sz.]. 
BH1987. 453. A gazdasági társaság vagy annak képviseloje (gesztora) és az egyesület között - az utóbbinak 
gazdálkodó tevékenységével kapcsolatban - folyamatba tett perben a megyei bíróságnak van hatásköre [Pp. 
45. §, 129. § (1) bek., 365. § (1) bek., 366. § (1) bek., Ptk. 568. § (4) bek., 569. § (2) bek., 685. § c) pont, 1978. 
évi 4. sz. tvr. 45. §, 1985. évi 25. sz. tvr. 1. §, GK 40. sz.]. 
BH1987. 410. Ha gazdasági perben a felperes a tárgyaláson nem jelent meg, az alperes viszont bizonyította, 
hogy idoközben teljesített, nincs helye a per megszüntetésének, hanem az okafogyottá vált keresetet ítélettel el 
kell utasítani [Pp. 157. § d) pont, 159. § (1) bek., 365. § (3) bek.]. 
BH1987. 362. Társadalmi szervekre a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a 
gazdálkodó tevékenységükkel összefüggo polgári jogi kapcsolatokban [Pp. 365. § (1) bek., 366. § (1) bek., 
396. §, Ptk. 685. § c) pont.]. 
BH1987. 97. Bírósági útra tartozik annak az eldöntése, hogy a vállalkozót a követelt vállalkozási díj 
megilleti-e. Ezért a díj megfizetése iránt indított pert nem lehet megszüntetni, sem felfüggeszteni azon az 
alapon, hogy a bírósági határozatot az ugyanebben a kérdésben folytatott államigazgatási eljárás jogeros 
befejezésének meg kell eloznie [Pp. 1. §, 152. § (1) bek., 365. § (1) bek.]. 
BH1986. 24. Ha a gazdálkodó szervezet más gazdálkodó szervezettel fennálló jogviszonyából fakadó igényét 
magánszemélyre engedményezi, az engedményezett által e jogok érvényesítése iránt megindított per nem 
minosítheto gazdasági pernek [Pp. 365. § (1) bek.]. 
BH1985. 446. Ha a perben nem merül fel kárvesztés sürgos elhárításának szükségessége, úgy nincs helye 
ideiglenes intézkedés címén olyan bírósági rendelkezésnek, amelynek tárgyában egyébként a perbeli vita 
eldöntése kapcsán ítélettel kell rendelkezni [Pp. 156. § (4) bek., 365. § (3) bek., 378. §]. 
BH1985. 160. Ha a követelésnek az alperes részérol történt elismerése folytán a felperes nem áll el a 
keresetétol, a bíróságnak a kereset tárgyában érdemi határozatot kell hoznia [Pp. 157. § e) pont, 160. § (1) 
bek., 365. § (3) bek.]. 
BH1985. 78. Vagylagosan eloterjesztett keresetek elkülönítése lényeges eljárásjogi szabálysértés [Pp. 146. §, 
365. §, 382. § (2) bek.]. 



BH1984. 284. A gazdálkodó szervezetek közötti személyfuvarozással kapcsolatos perekre a gazdasági perekre 
vonatkozó általános hatásköri és illetékességi szabályok az irányadók [Pp. 45. § (2) bek., 365. § (1) bek. b) 
pont, 366. § (1)-(3) bek., 367. § (1) bek. d) pont]. 
BH1984. 123. A kizárólag gazdálkodó szervezetekbol álló, de jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdasági 
társaságnak gazdálkodó szervezet ellen vagy gazdálkodó szervezet által ellene indított per megyei bíróság 
hatáskörébe tartozik [Pp. 45. §, 365. § (1) bek., 366. § (1) bek., 396. §, Ptk. 568. § (4) bek., 685. § c) pont]. 
BH1984. 122. A lakás eladója nem válik a vevo engedményesévé azáltal, hogy annak a lakás kivitelezési 
hibája miatt keletkezett kárát megtérítette, s ezért a kivitelezovel szemben érvényesített kárigényének 
elbírálása nem a járásbíróság, hanem a megyei bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 365. §, Ptk. 310., 328. §]. 
BH1983. 415. Vagylagos illetékesség esetén az eljárásra jogosult bíróságok közötti választás joga csak a 
felperest illeti meg [Pp. 30. § (1) bek., 42. §, 129. § (1) bek., 365. § (3) bek., 368. § (1) bek. a) pont]. 
BH1983. 253. II. Igazolási kérelmet gazdálkodó szervezetek közötti perben csak a fellebbezés benyújtására 
megszabott határido elmulasztása esetén lehet eloterjeszteni [Pp. 365. § (3) bek., 388. §, 391. § (1) bek., 393. 
§ (3) és (4) bek.]. 
BH1983. 249. Ha a gazdasági perben a kereset tárgya szerzodésbol eredo, de nem a termék minoségével 
kapcsolatos kártérítési igény, csak az általános illetékességi szabályok alkalmazásának van helye [Pp. 30. § 
(1) bek., 36., 37. §, 365. § (3) bek., 368. § (1) bek. a) pont]. 
BH1983. 211. Gazdasági perben is irányadó a perújítási kérelem eloterjesztésének hathónapos un. szubjektív 
határideje [Pp. 261. § (1) és (3) bek., 365. § (3) bek., 390. §]. 
BH1983. 92. II. Gazdasági perben nincs helye a perújítási határido elmulasztása miatt igazolásnak [Pp. 261. 
§ (3) bek., 365. § (3) bek., 388. § (1) bek.]. 
BH1982. 163. Nem minosítheto árufuvarozással kapcsolatosnak a szavatossági igény érvényesítése iránt 
indított olyan per, amelyben egyik fél sem fuvarozó [Pp. 365. § b) pont, 366. § (2) bek.]. 
BH1982. 112. Gazdasági perben az alávetés csak szerzodési ügyekben képez illetékességi okot, más 
vagyonjogi perekben azonban nem veheto figyelembe [Pp. 365. § (3) bek., 368. § (1) bek. c) pont]. 
BH1982. 111. Személyek fuvarozására kötött szerzodés abban az esetben sem minosítheto árufuvarozási 
szerzodésnek, ha a fuvarozást tehergépjármuvel végzik, és ha az ellenérték tekintetében a Tehergépjármu 
Díjszabás rendelkezései az irányadóak; ennek megfeleloen alakul a hatáskör gazdasági perekben [Pp. 365. § 
(1) és (2) bek., 366. § (1) és (2) bek.]. 
BH1981. 521. Gazdálkodó szervezetek között szerzodésszegésbol eredo vita esetén alávetésnek nincs helye 
[Pp. 30. § (1) bek., 41. § (1) bek., 365. § (1) bek. a) pont, 368. § (1) bek. c) pont]. 
BH1981. 378. Fizetési meghagyást megtámadó ellentmondás késedelmes eloterjesztése esetén igazolásnak 
nincs helye [Pp. 365. § (3) bek., 388. § (1)-(3) bek., 393. § (1) bek.]. 
BH1981. 206. Az ügyletkötés vagy a teljesítés helye szerinti illetékesség gazdasági perekben - ide értve a 
fizetési meghagyásos eljárást is - nem alkalmazható [Pp. 30. § (1) bek., 36. §, 365. § (3) bek., 391. § (4) bek.]. 
BH1981. 77. Az áruval együtt átvett göngyöleg ellenértékének megfizetésére irányuló kereset nem kártérítési 
jellegu követelésre irányul, tehát arra a károkozás helye szerinti illetékesség szabálya nem alkalmazható [Pp. 
36., 37. §-a, 365. § (3) bek.] 
BH1979. 127. Ha a kiskereskedelmi vállalat az ártámogatással csökkentett áron kapott növényvédoszert 
ártámogatásra nem jogosult felhasználó részére értékesíti, az ártámogatás összegét nem a nagykereskedelmi 
vállalatnak, hanem közvetlenül a költségvetés javára kell visszatérítenie, s ezért a nagykereskedelmi vállalat 
az árkülönbözet érvényesítésére nem jogosult [Pp. 365. §]. 
BH1979. 36. Gazdálkodó szervezet által lakásépíto és fenntartó szövetkezet ellen indított perben a bírósági 
hatáskör megállapítása szempontjából közömbös az, hogy a vállalkozói díjvita lakásban, közös helyiségben 
vagy mindkét helyen végzett munkával kapcsolatos-e [Pp. 29. § (1) bek., 365. § (1) bek., b)pont, 366. § (1) 
bek., 1977. évi 12. sz. tvr. 45. §]. 
BH1978. 495. A vállalkozónak a vállalkozási szerzodés teljesítése során megsérült dolgozója táppénze és 
fizetése közötti különbözet megtérítése iránt a megrendelo ellen érvényesített követelése nem tekintheto 
szerzodésen kívüli kártérítés iránti keresetnek [Pp. 129. §, 365. § (2) bek. b) pont, 366. § (1) bek.]. 
BH1978. 292. A nem közvetlenül beruházási, hanem az azzal kapcsolatos építoipari tevékenység céljára 
szolgáló termékekre abban az esetben sem állapítható meg a szállító szerzodéskötési kötelezettsége, ha a 
beruházás kivitelezojét egyébként szerzodéskötési kötelezettség, terheli [az 1977. évi termékforgalmazás 
rendjérol szóló 11/1976. (XII. 24.) ÁH sz. rendelkezés 2. §-ához kiadott 7. sz. melléklet a) pontja, Pp. 130. § 
(1) bek. a) pont, 365. §]. 
BH1978. 218. Állami támogatás folyósítására irányuló követelés gazdasági per útján nem érvényesítheto (Pp. 
365. §). 



BH1977. 565. Szocialista szervezetek közötti fizetési meghagyásos eljárásban az ellentmondás határidejének 
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye [Pp. 365. § (3) bek., 388. § (1) bek., 393. §]. 
BH1977. 564. Egy keresetlevélben több fél ellen vagy külön-külön érvényesített, de egyesített gazdasági perek 
tárgyának értéke nem számítható össze és az egyesítés nem változtatja meg az eljáró bíróság hatáskörét [Pp. 
365. § (1) bek., 366. § (1) bek., 369. §, 25. § (3) bek.]. 
BH1977. 246. Gazdasági per szünetelésének, illetoleg megszunésének szempontjából a határido utolsó 
napján ajánlott küldeményként postára adott, az eljárás folytatását kéro beadványt kello idoben beadottnak 
kell tekinteni [Pp. 381. § (1) és (2) bek., 365. § (3) bek., 103. § (3) bek.]. 
BH1977. 243. Az eljáró bíróság kijelölésének csak akkor van helye, ha a hatásköri összeütközés mindkét 
bíróság jogeros határozatának alapján következett be [Pp. 45. § (1) bek., 365. § (1) bek. c) pont]. 
BH1977. 80. Az a körülmény, hogy szocialista szervezetek egymás közötti szerzodése "szorosan összefügg" az 
államközi szerzodésben vállalt kötelezettséggel, nem azt jelenti, hogy az adott közelezettség az államközi 
szinten meghatározott, ezért az államközi megállapodással való ilyen összefüggés nem alapozza meg a 
Legfelsobb Bíróság értékre tekintet nélkül fennálló hatáskörét [Pp. 365. § (1) bek., 366. § (4) bek., 45. §]. 

Végrehajtás megszüntetési és korlátozási per 

366. § Ha a végrehajtás megszüntetésére, illetoleg korlátozására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 
törvény (a továbbiakban: Vht.) 41. vagy 56. §-a szerint a bírósági végrehajtási eljárás keretében nincs lehetoség, az 
az adós, aki a végrehajtást sérelmesnek tartja, végrehajtás megszüntetési, illetoleg korlátozási pert indíthat a 
végrehajtást kéro ellen. 

Hogyan kerülheto el a per? 
1. A végrehajtási eljárásban résztvevo feleknek (a végrehajtást kéronek és az adósnak) elsosorban a nemperes 
eljárásnak minosülo végrehajtási eljárásban kell bejelenteniük, ha a végrehajtást kéro követelése megszunt 
vagy az csökkent. 
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 40. §-a a végrehajtást kéro számára eloírja, hogy a 
végrehajtandó követelés megszunését és csökkenését haladéktalanul be kell jelentenie a végrehajtónak. Ezzel 
egyidejuleg - hacsak korábban nem történt meg - be kell fizetnie a meg nem fizetett illetéket és az állam által 
elolegezett költséget is a végrehajtó számlájára. 
E helyütt nem a peres eljárásban felmerült állam által elolegezett költség és a peres vagy a fizetési 
meghagyásos eljárásban felmerült le nem rótt illeték rendezésérol, hanem a végrehajtási eljárásban felmerült 
le nem rótt illeték vagy állam által elolegezett költség viselésérol van szó. A végrehajtás során befolyt 
végrehajtási eljárási illeték és állam által elolegezett költség a megyei (fovárosi) bíróságot illeti meg, végso 
soron azt a megyei (fovárosi) bíróság gazdasági hivatala költségvetési elszámolási számlájára kell átutalni. 
A törvény rendelkezik arról is, hogy ha a végrehajtást kéro a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, o felelos 
a bejelentés elmulasztásából eredo költségekért és károkért, valamint a meg nem fizetett illetékért és 
költségért. 
Elofordulhat, hogy azt követoen, hogy a végrehajtást kéro a végrehajtási kérelmet az önkéntes teljesítés 
elmaradása miatt benyújtja a bírósághoz, az adós a végrehajtási eljárás megindításáról nem tudva, 
késedelmesen ugyan, de részben vagy egészben teljesít a végrehajtást kéronek. Ez esetben indokolatlan a 
végrehajtási eljárás további folytatása a kiegyenlített összegek vonatkozásában. A felesleges eljárás, a 
többletköltségek elkerülése érdekében hárít a törvény bejelentési kötelezettséget a végrehajtást kérore. 
Amennyiben a végrehajtást kéro a bejelentési kötelezettségének eleget tesz, megelozheto az, hogy az adósnak 
külön költségekkel járó végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti pert kelljen indítania. 
2. Az 1994. évi LIII. törvény az adós számára is eloírja, hogy ha okirattal valószínusíteni tudja azt, hogy a 
végrehajtást kéro követelése alaptalan, avagy a követelést már teljesítette az adós vagy helyette más személy, 
vagy a követelés egyébként megszunt, ezt a tényt az okirat másolatának csatolásával együtt a végrehajtónak 
bejelentse. Ebben az esetben a végrehajtó a végrehajtást kérot nyilatkozattételre hívja fel. 
Amennyiben a végrehajtást kéro a felhívás kézbesítésétol számított 15 napon belül nem nyilatkozik a követelés 
fennállásáról, vagy elismeri az adós állítását, abban az esetben a végrehajtás megszüntetésére, illetve 
korlátozására szintén sor kerülhet a nemperes eljárásban. Ilyenkor sincs szükség tehát arra, hogy az adós 
pert indítson a végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránt. 
Ha a végrehajtást kéro a végrehajtónak bejelenti, hogy a követelés megszunt és a meg nem fizetett illetéket és 
az állam által elolegezett költséget is befizeti, abban az esetben a végrehajtási eljárás megszunik. 
Ha a végrehajtást kéro elismeri az adós állítását vagy a végrehajtó által közölt 15 napon belül a követelés 
fennállásáról nem tesz nyilatkozatot és a végrehajtási eljárás illetékét, valamint az állam által elolegezett 



költséget még nem fizették meg, a végrehajtást foganatosító bíróság végzéssel megszünteti a végrehajtást, 
egyúttal kötelezi a végrehajtást kérot a meg nem fizetett illeték és az állam által elolegezett költség 
befizetésére. A költségvetési szervet kivéve a végrehajtást kéronek ezt az illetéket, illetve állam által 
elolegezett költséget akkor is meg kell fizetnie, ha költségmentesség, illetékmentesség vagy illeték-feljegyzési 
jog illette meg. A költségvetési szervek körét az államháztartásról szóló törvény határozza meg. 
A követelés megszunését vagy csökkenését valószínusíto okirat lehet közokirat (Pp. 195. §), teljes bizonyító 
ereju magánokirat (Pp. 196. §), sot egyszeru okirat is, például postai feladóvevény, nyugta stb. 
Ha a végrehajtást kéro nem ismeri el az adós állítását, ebben az esetben az adósnak pert kell indítania a 
végrehajtást kérovel szemben a végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránt. 
Elhatárolási kérdések: 
1. Ha a végrehajtást kéro kéri a végrehajtás megszüntetését, illetve korlátozását, ez a kérelem nem minosül a 
végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti keresetlevélnek, mert ebben az esetben az 1994. évi LIII. 
törvény 55. §-a értelmében a kérelemrol a végrehajtást foganatosító bíróságnak kell döntenie a végrehajtási 
eljárás keretében. 
2. Amennyiben jogeros határozat hatályon kívül helyezte vagy megváltoztatta a végrehajtandó határozatot, 
szintén nem végrehajtás megszüntetési vagy korlátozási pernek van helye, hanem az 1994. évi LIII. törvény 
56. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtási eljárás keretében a végrehajtást elrendelo bíróság végzéssel 
szünteti meg vagy korlátozza a végrehajtást. Ez az alábbi esetekben fordulhat elo: például felülvizsgálati 
eljárásban vagy perújítási eljárásban hozott jogeros határozattal helyezték hatályon kívül vagy változtatták 
meg a végrehajtandó határozatot, vagy elozetesen végrehajtható határozatot a másodfokú bíróság helyezett 
hatályon kívül vagy változtatott meg. 
3. Amennyiben az adós a végrehajtandó határozat alapján már egészben vagy részben teljesített a 
végrehajtást kéronek és a végrehajtandó határozatot jogeros határozat hatályon kívül helyezte vagy 
megváltoztatta, az adós vissz-végrehajtás iránti kérelmet nyújthat be a végrehajtást elrendelo bírósághoz az 
1994. évi LIII. törvény 56. § (2) bekezdése alapján. 
Vissz-végrehajtás iránti kérelmet kell akkor is eloterjeszteni, ha az adós a végrehajtás megelozése végett 
önként teljesítette a kötelezettségét és ezt igazolta. Tartásdíj címén kifizetett összeg vagy átadott vagyontárgy 
ilyen visszatérítésének azonban nincs helye. Az itt említett esetekben sem végrehajtás megszüntetése vagy 
korlátozása iránti pernek van helye. 
4. Amennyiben az adós a jogeros marasztaló határozatban foglalt követelést olyan okból vitatja, amely ok a 
határozat meghozatalát megelozoen következett be, a Pp.-ben meghatározott feltételek megléte esetén 
perújítási eljárást kell kezdeményeznie, nem pedig végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti pert kell 
indítania. 
"Végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt indított perben a végrehajtás alapjául szolgáló ítéletben 
megállapított fizetési kötelezettség alaptalan vitássá tétele." (BH1993. 368.) A Legfelsobb Bíróság az ügyben 
azt állapította meg, hogy az adós valójában a végrehajtás alapjául szolgáló ítélet marasztaló rendelkezését 
sérelmezte. A határozat indokolásában kimondta, hogy a jogeros bírósági határozatban megállapított fizetési 
kötelezettséget azonban az 1979. évi 18. törvényereju rendelet 43. §-ában írt feltételek megvalósulásának 
hiányában nem lehet vitássá tenni. A döntés a Pp. 368. § a) pontjában írt feltételek mellett is irányadó. 
A perújítási eljárásban a peres felek perbeli pozíciója ugyanaz marad, mint ami az alapeljárásban volt. Így 
például, ha az adós nyújt be perújítási kérelmet, a perújítási eljárásban is alperes lesz, ha az alapeljárásban 
alperes volt. A végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben azonban a per felperese mindig az 
adós, alperese pedig a végrehajtást kéro. 
5. Ha a végrehajtandó határozat a jövore elore esedékesen idoszakos szolgáltatás megfizetésére kötelezte az 
adóst és a határozat meghozatala óta a körülményeiben lényeges változás következett be, ugyancsak nem a 
végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránt kell pert indítania, ha a szolgáltatás összegének 
leszállítását avagy a fizetési kötelezettség megszüntetését kéri, hanem a Pp. 230. § értelmében a szolgáltatás 
összegének leszállítása avagy a fizetési kötelezettség megszüntetése iránt kell pert indítania (például tartásdíj, 
járadék, bérleti díj, használati díj stb.). 
A Legfelsobb Bíróság PK 198. számú állásfoglalása erre vonatkozóan az alábbiakat tartalmazza (módosította 
a PK 297. számú állásfoglalás): 
Arra az elvi különbségre tekintettel, amely a végrehajtás megszüntetése, illetoleg korlátozása (Pp. 366. §) és a 
tartási kötelezettség mérséklése (Pp. 230. §) iránt indított perek között fennáll, nem engedheto meg, hogy a 
tartásra kötelezett fél olyan esetben, amikor kötelezettségének mérséklését kívánja elérni, a tartás rendezése 
helyett végrehajtás megszüntetése, illetoleg korlátozása iránt indítson pert. 



6. Amennyiben a bíróság a végrehajtási lapot a törvény megsértésével állította ki, az 1994. évi LIII. törvény 
211. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtási lap visszavonásának van helye. Ha a bíróság az okiratot a 
törvény megsértésével látta el végrehajtási záradékkal, az 1994. évi LIII. törvény 211. § (2) bekezdése 
értelmében a végrehajtási záradékot törölni kell. Amennyiben a közvetlen bírósági letiltás vagy felhívás a 
törvénysérto, e határozattal szemben fellebbezésnek van helye. 
Mindezekbol az következik, hogy ezekben az esetekben az adós, ha a bíróság intézkedését sérelmesnek tartja, 
a fent említett jogorvoslatot kell igénybe vennie, s nem végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránt kell 
pert indítania. Például a végrehajtás elrendelésére úgy került sor, hogy a határozat marasztalást nem 
tartalmazott, a határozat nem volt jogeros vagy nem volt elozetesen végrehajtható, illetve a teljesítési 
határido még nem telt le, a végrehajtás elrendelését nem a jogeros határozat szerinti jogosult kérte, a 
végrehajtást kéro nem a jogeros határozat szerinti kötelezettel szemben kérte a végrehajtást, a végrehajtási 
jog elévülését hivatalból kellett volna észlelni, s ennek ellenére történt a végrehajtás elrendelése. 
7. Amennyiben a bíróság a végrehajtási kérelem eloterjesztését megelozo hat hónapnál régebbi tartásdíj 
részletekre is elrendelte a végrehajtást és az adós ezt sérelmezi, a végrehajtási eljárásban is jogorvoslattal 
élhet, például fellebbezést terjeszthet elo a közvetlen bírósági letiltó végzés ellen, vagy kérheti a végrehajtási 
lap visszavonását, de módja van arra is, hogy emiatt végrehajtás megszüntetése avagy korlátozása iránti pert 
indítson. 
Az 1994. évi LIII. törvény 14. §-a ezzel kapcsolatban az alábbiakat tartalmazza: "Tartásdíj, szüléssel járó 
költség és tartásra irányuló járadékszeru szolgáltatás (a továbbiakban tartásdíj) behajtására elrendelt 
végrehajtás esetén a végrehajtható okiratot a lejárt hat hónapnál régebbi tartásdíj részletekre nézve akkor 
lehet kiállítani, ha a végrehajtást kéro valószínusítette, hogy 
a) a tartásdíjhátralék az adós rosszhiszemu magatartására vezetheto vissza vagy 
b) annak érvényesítését alapos okból mulasztotta el". 
8. Ha a végrehajtást kéro, illetoleg az adós személyében változás áll be és ez a végrehajtható okirat kiállítása 
után derül ki, a végrehajtást foganatosító bíróság a jogutódlás kérdésében végzéssel határoz, ebbol a célból 
tehát végrehajtás megszüntetése iránti pernek nincs helye [BH1990. 63.; 1994. évi LIII. törvény 39. § (1)]. 
9. A végrehajtó törvénysérto intézkedése, illetoleg intézkedésének elmulasztása ellen az 1994. évi LIII. törvény 
217. § szerinti végrehajtási kifogást kell eloterjeszteni a végrehajtást foganatosító bíróságnál. Az adós tehát 
nem indíthat végrehajtás megszüntetési vagy korlátozás iránti pert például azon az alapon, hogy a végrehajtó 
a végrehajtás alól mentes vagyontárgyakat foglalt le, a végrehajtási kényszer arányos, illetoleg fokozatos 
alkalmazására vonatkozó eloírásokat nem tartotta be stb. 
10. Amennyiben a végrehajtó az adós tartozása fejében olyan vagyontárgyat foglalt le, amely másnak a 
tulajdonában áll avagy harmadik személynek a vagyontárgyon más olyan joga van, amely akadálya a 
vagyontárgy végrehajtás során történo értékesítésének, ez okból az adós nem indíthat végrehajtás 
megszüntetési vagy korlátozása iránti pert, hanem ilyen esetben a harmadik személynek kell igénypert 
indítania aziránt, hogy a bíróság a vagyontárgyat oldja fel a foglalás hatálya alól. 
11. Nincs helye végrehajtás megszüntetési és korlátozási per indításának akkor sem, ha külön törvény alapján 
kell a végrehajtást megszüntetni, illetve korlátozni. Ilyen esetben ugyanis az 1994. évi LIII. törvény 55. § b) 
pontja szerint a végrehajtást foganatosító bíróság köteles a végrehajtást végzéssel megszüntetni vagy 
korlátozni. Jelenleg a csodeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény tartalmaz 
ilyen rendelkezést. 
12. Amennyiben az adóssal szemben közigazgatási eljárásban folyik végrehajtás és az adós ezt sérelmesnek 
tartja, a Pp. XXV. fejezete szerinti végrehajtás megszüntetése, korlátozása iránti per indításának nincs helye. 
Az adós ilyen esetben a közigazgatási eljárás általános szabályai szerinti eljárás keretében élhet 
jogorvoslattal. 
Bíróság elott adó-végrehajtási eljárás megszüntetése, illetoleg korlátozása iránti per nem indítható (BH1995. 
525.). 
Az adózó, ha az ellene foganatosított adóvégrehajtást sérelmezi, jogvédelmet közvetlenül az illetékes 
adóhatóságtól kérhet az adóvégrehajtásra vonatkozó különös és a közigazgatási eljárás általános szabályai 
szerinti eljárás keretében (BH1996. 481.). 
A bíróságnak nincs hatásköre az adóhatóság által elrendelt végrehajtás megszüntetésére. Az erre irányuló 
keresetlevelet a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján el kell utasítani, illetve a pert a Pp. 157. § a) 
pontja alapján megszüntetni. (A Fovárosi Bíróság 2.P.23 152/1994/15. és a Legfelsobb Bíróság Pf. I. 22 
423/1995/2. számú határozata, közzétéve a Fovárosi Bíróság Polgári Kollégiumának ítélkezési gyakorlatából 
összegyujtött jogesetekrol szóló, 1996. évi I. sz. tájékoztatójában.) 



13. Ha a birtokvitában a jegyzo által hozott határozat alapján közigazgatási végrehajtásnak van helye, abban 
az esetben végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti per nem indítható. Ha azonban bírósági 
végrehajtásra került sor, végrehajtás megszüntetési, illetve korlátozási pernek helye van. 
Az 1960. évi 11. törvényereju rendelet 26. § (2) bekezdése értelmében a jegyzonek a birtoklás kérdésében 
hozott határozatát - annak meghozatalától számított - legkésobb 3 napon belül végre kell hajtani akkor is, ha 
az érdekelt fél keresetet indított. A határozat végrehajtásáról a jegyzo gondoskodik. 
A Legfelsobb Bíróság PK 31. számú állásfoglalása (módosította a PK 289. számú állásfoglalás) kimondja, 
hogy "ha a bíróság a jegyzo elotti eljárás után indított birtokvédelmi perben a keresetet elutasítja, a határozat 
végrehajtásáról - a hasznok, károk és költségek kivételével - a jegyzo gondoskodik, ha ellenben a keresetnek 
részben vagy egészben helyt ad, a végrehajtás a bíróság hatáskörébe tartozik". A jegyzonek a birtokvitában 
hozott, az elmaradt haszon, kár és költség megtérítésére kötelezo határozata alapján bírósági végrehajtásnak 
van helye, az 1994. évi LIII. törvény 22. § értelmében a bíróság a határozatot végrehajtási záradékkal látja el. 
E tekintetben tehát szintén helye van a végrehajtás megszüntetési, illetve korlátozási per indításának a Pp. 
369. §-ában foglalt feltételek megléte esetén. 
Perindítási feltételek: 
Más-más feltételek megléte esetén lehet végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti pert indítani 
akkor, ha a végrehajtást végrehajtási lappal és a vele egy tekintet alá eso végrehajtható okirattal rendelték el, 
vagy pedig végrehajtási záradékkal ellátott okirattal és a vele egy tekintet alá eso végrehajtási okirattal 
rendelték el. 
Az 1994. évi LIII. törvény 15-17. §-ai tartalmazzák azt, milyen esetekben van helye végrehajtási lap 
kiállításának, s az 1994. évi LIII. törvény 20-23. §-ai rendelkeznek arról, hogy mely okiratokat láthat el a 
bíróság végrehajtási záradékkal. 
A végrehajtási lappal, illetve a végrehajtási záradékkal egy tekintet alá eso okirat a közvetlen bírósági letiltás 
az 1994. évi LIII. törvény 24. §-a, illetve 25. §-a alapján. Végrehajtási lap kiállítása helyett, illetve okirat 
végrehajtási záradékolása helyett a bíróság letiltó végzést akkor hoz, ha kizárólag az adós munkabérébol kell 
behajtani a követelést. A Pp. 368. §-ában foglaltaknál tehát az 1994. évi LIII. törvény 15-17. §-aiban 
foglaltakra, míg a Pp. 369. § szerinti eljárásban az 1994. évi LIII. törvény 20-23. §-aiban foglaltakra kell 
figyelemmel lenni. 
1. Az azonnali beszedési megbízás foganatosítása miatt nincs helye semmilyen jogcímen végrehajtás 
megszüntetési és korlátozási per indításának, az inkasszó ugyanis nem minosül végrehajtásnak. Az 1994. évi 
LIII. törvény 6. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy bírósági végrehajtásnak akkor van helye, ha az 
azonnali beszedési megbízás nem vezetett eredményre. 
2. A bíróság végrehajtást elrendelo végzésével szemben fellebbezésnek van helye. E körben sem kerülhet sor 
végrehajtás megszüntetési és korlátozási per indítására. Például végrehajtást elrendelo végzést hoz a bíróság 
az 1994. évi LIII. törvény 56. § (2) bekezdése alapján az ún. vissz-végrehajtás során. 
3. Nincs helye végrehajtás megszüntetési és korlátozási pernek az átutalási végzéssel elrendelt végrehajtás 
esetén sem. Az átutalási végzésre vonatkozó szabályokat az 1994. évi LIII. törvény 80-81. §-ai tartalmazzák. 
Az átutalási végzéssel szemben a felek fellebbezést terjeszthetnek elo. Amennyiben az adós önként teljesített, 
ezen az alapon fellebbezést nyújthat be az átutalási végzéssel szemben a kézbesítésétol számított 15 napon 
belül. 
Amennyiben a jogeros átutalási végzés alapján a pénzintézet a végrehajtást kéronek a követelést kiutalja, de 
az adós önként is teljesít, ebben az esetben is vissz-végrehajtásnak és nem perindításnak van helye. Ha a 
jogeros átutalási végzés alapján a kiutalás megtörténik, a végrehajtási eljárás befejezést nyer, ezt követoen 
tehát fogalmilag kizárt a végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránt pert indítani. 
Abban az esetben viszont, ha az átutalási végzéssel a követelés nem nyer kielégítést, mert az adós 
bankszámláján nincs fedezet, a végrehajtást kéro kérelmére a bíróság végrehajtási lapot fog kiállítani. Ekkor 
a Pp. 368. § szerint van helye végrehajtás megszüntetési, illetve korlátozási per megindításának. 
4. A közvetlen bírósági felhívást tartalmazó határozat alapján indult végrehajtási eljárás kapcsán sem lehet 
végrehajtás megszüntetési és korlátozási pert indítani. A felek az ellen a határozat ellen nyújthatnak be a 
közléstol számított 15 napon belül fellebbezést, amely határozat a közvetlen bírósági felhívást tartalmazza. A 
közvetlen bírósági felhívással kapcsolatos részletes rendelkezéseket az 1994. évi LIII. törvény 28. §-a 
tartalmazza. 
Fellebbezés elbírálása során a másodfokú bíróság a megállapított tartásdíj összegét vagy a teljesítésre 
vonatkozó rendelkezést is módosíthatja. Felülvizsgálati kérelem alapján pedig a Legfelsobb Bíróság is 
jogosult a tartásdíj összegének vagy a teljesítésre vonatkozó rendelkezésnek a módosítására. A módosításról a 
másodfokú bíróság, illetve a Legfelsobb Bíróság értesíti a munkáltatót közvetlen felhívás kibocsátásával. 



Ilyen esetben a másodfokú bíróság, illetve a Legfelsobb Bíróság közvetlen felhívása az elsofokú bíróság 
közvetlen felhívásának a helyébe lép. 
Amennyiben a késobbiekben az adós a körülményeiben bekövetkezett lényeges változás miatt a tartásdíj 
leszállítását igényli avagy a tartásdíj fizetési kötelezettségének a megszüntetését kéri, erre vonatkozóan külön 
pert kell indítania a Pp. 230. §-a értelmében, nem pedig végrehajtás megszüntetési vagy korlátozása iránti 
pernek van helye. 
5. Ugyancsak nincs helye végrehajtás megszüntetése, korlátozása iránti per indításának, ha a végrehajtás 
elrendelése a bíróság pénzbüntetésrol, pénzbírságról, rendbírságról, vagyonelkobzásról, elkobzás alá eso 
érték és vagyoni elony megfizetésére kötelezésrol, valamint bunügyi költségrol szóló értesítése alapján 
történik. 
Amennyiben jogorvoslat folytán a végrehajtás alapjául szolgáló határozatot hatályon kívül helyezik vagy 
megváltoztatják, a bírósági gazdasági hivatal új értesítést fog kiállítani. Ha esetleg önkéntes teljesítés történik 
a bíróság gazdasági hivatala számlájára, ez esetben mód van az 1994. évi LIII. törvény 41. § alkalmazására. 
A követelés természetébol eredoen azzal szemben ellenkövetelés beszámításának nincs helye. Az elévülést 
hivatalból kell figyelembe venni, így az 1994. évi LIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdése értelmében a már 
elrendelt végrehajtást nem lehet folytatni, nincs tehát szükség perindításra. 
6. A bunügyi zárlatot elrendelo határozat alapján indult végrehajtási eljárás esetén sincs helye végrehajtás 
megszüntetési és korlátozási per indításának. A határozattal kapcsolatos jogorvoslatot kizárólag a Be. 
szabályainak megfeleloen lehet eloterjeszteni. Ha a Be. 107. §-ában foglalt feltételek fennállnak, a 
büntetoügyben eljáró hatóság, bíróság határoz a zár alá vétel feloldásáról. 
7. A biztosítási intézkedés (pénzkövetelés biztosítása, zárlat) elrendelése esetén sincs helye végrehajtás 
megszüntetése, korlátozása iránti per indításának. Az 1994. évi LIII. törvény 185-201. §-ai tartalmazzák a 
végrehajtásra vonatkozó szabályokat. Ez a jogintézmény a követelés biztosítását szolgálja. Elrendelésére 
kizárólag a kielégítési végrehajtás elott kerülhet sor. A bíróság biztosítási intézkedést elrendelo, illetve 
megszünteto határozata ellen fellebbezésnek van helye. Ha az adóssal szemben marasztaló határozat nem 
születik, a biztosítási intézkedést elrendelo bíróság a biztosítási intézkedést megszünteti. Erre irányuló 
kérelmet az adós is eloterjeszthet az eljárásban. 
A felek személye: 
A per felperese minden esetben az adós, alperese a végrehajtást kéro. 
Amennyiben a végrehajtást kéro vagy az adós személyében változás áll be, az adós jogutódja lesz a felperes, 
illetve a végrehajtást kéro jogutódja lesz az alperes. 
Amennyiben a végrehajtás megszüntetése avagy korlátozása iránti perben a keresetlevelet nem a végrehajtási 
lapon megnevezett adós indítja avagy az adós nem a végrehajtási lapon megnevezett végrehajtást kéro ellen 
indítja, a bíróságnak a perben vizsgálnia kell a fél perbeli legitimációját. Amennyiben ennek vizsgálata 
elmarad, úgy a bíróság lényeges eljárási szabályt sért (BH1992. 602.). 
Abban az esetben, ha a pert nem az adós vagy a jogutódja indítja, a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el 
kell utasítani a Pp. 130. § (1) bekezdés g) pontja értelmében, az aktív perbeli legitimáció hiánya miatt. 
Amennyiben az adós nem a végrehajtást kéro vagy annak jogutódja ellen indítja a pert, a bíróságnak fel kell 
hívnia a felperest arra, hogy a pert a végrehajtást kérovel, illetve jogutódjával szemben indítsa meg. Ha a 
felperes a felhívásnak nem tesz eleget, a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja a Pp. 
130. § (1) bekezdés g) pontja értelmében, a passzív perbeli legitimáció hiánya miatt. 
Pertárgyérték: 
A Pp. 24. § (2) bekezdés g) pontja speciális szabályt tartalmaz. A pertárgyérték a végrehajtási összeg, tehát 
amelyre a végrehajtási eljárás folyik, illetve az a része, amelyre a végrehajtási jog megszuntét állítják. 
Ezeknél a pereknél nem irányadó a Pp. 25. § (4) bekezdésének az a szabálya, hogy a fokövetelés járulékai 
figyelmen kívül maradnak, tehát a pertárgyérték alapja a fokövetelés és valamennyi járulék együttes összege 
(kamat, költség is). 
Abban az esetben azonban, ha a végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti per tárgya tartási vagy 
élelmezési követelés, egyéb járadék, más idoszakos szolgáltatás vagy haszonvétel [Pp. 24. § (2) a)], ebben az 
esetben a pertárgy értéke a még teljesítendo valamennyi szolgáltatás értéke, de nem több, mint az egyévi 
szolgáltatás értéke. Például tartásdíj végrehajtását kérték és az eljárás kétévi tartásdíjra folyik, abban az 
esetben a végrehajtás megszüntetése iránti perben a pertárgyérték az egyévi szolgáltatás értéke. Ha egy évnél 
rövidebb idoszakra vonatkozó tartásdíj és annak járuléka a végrehajtási megszüntetési vagy korlátozási per 
tárgya, abban az esetben a pertárgyérték a végrehajtási összeg, nem pedig az egyévi szolgáltatás értéke. 
Illeték: 



A perben a végrehajtási összeg 6%-át kitevo illetéket, minimum 5000 forintot, maximum 750 000 forintot kell 
leróni a keresetlevélen. 
Az illetékkedvezmények ugyanolyan módon vehetok igénybe, mint egyéb eljárásoknál. 
A tartásdíjra irányuló végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti perek tárgyi költségmentesek a 
módosított 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 2. § e) pontja értelmében. Ha a végrehajtást megelozo egyéb per 
tárgyi költségmentes volt, ez nem jár azzal az eredménnyel, hogy a végrehajtás megszüntetési és korlátozási 
perben is tárgyi költségmentesség van. Ha a jogalkotónak a szándéka erre irányult volna, ezekre a 
végrehajtás megszüntetési, illetve korlátozási perekre is kifejezetten eloírta volna a tárgyi költségmentességet. 
Ezekben a perekben is irányadók az Illetéktörvénynek a mérsékelt illetékre vonatkozó rendelkezései. Például, 
ha az alperes a felperes keresetét az elso tárgyaláson elismeri, a felek egyezséget kötnek, a per szünetelés 
folytán megszunik stb. 
Egyéb szabályok a perben: 
Képviselo lehet a perben a Pp. 70. § (2) bekezdése alapján az, aki a végrehajtást megelozo perben 
meghatalmazott volt. Külön meghatalmazást tehát nem lehet kérni tole a végrehajtás megszüntetési, 
korlátozási per vitelére. 
Kizáró rendelkezés hiányában a perben helye van viszontkeresetnek a Pp. 147. §-ban foglalt feltételek szerint. 
A felek egyezséget köthetnek, mert nincs tiltó rendelkezés. 
A perköltség viselésre a Pp. általános szabályai az irányadók a végrehajtás megszüntetése és korlátozása 
iránti perekben. E körben figyelemreméltó döntés olvasható a BH1993. 439. jogesetnél. A felperes 
végrehajtás korlátozása iránt indított pert ahelyett, hogy a teljesítését a végrehajtónak bejelentette volna. Az 
alperes a keresetet az elso tárgyaláson elismerte. A Legfelsobb Bíróság megállapította, hogy az alperes nem 
adott okot a perre, így a felperes pernyertessége ellenére nem kötelezte az alperest a perköltség viselésére a 
Pp. 80. § (1) bekezdésében foglalt szabályokat figyelembe véve. 
A keresetlevélben meg kell jelölni azt, hogy melyik bíróság milyen számon rendelte el a végrehajtást, illetve a 
végrehajtási eljárás a megyei bírósági végrehajtónál avagy az önálló bírósági végrehajtónál van-e 
folyamatban és milyen számon. 
A perben a bíróságnak a végrehajtási iratokat be kell szereznie a végrehajtótól. 
A végrehajtás megszüntetése, korlátozása iránt indított perben hozott jogeros határozatot nemcsak a feleknek 
(a felek képviseloinek), hanem a végrehajtónak is kézbesíteni kell. 
BH2002. 402. I. Az igényper és a végrehajtás megszüntetésére irányuló per elhatárolása [Pp. 366. §, 371. § 
(1) bek.]. 
BH2002. 402. II. Az adóhatóság határozatán alapuló végrehajtás megszüntetésére bírói úton nem kerülhet 
sor [Pp. 366-369. §-ok, 1990. évi XCI. tv. 87-88. §-ai]. 
BH2002. 191. I. Újabb igény behajtása érdekében az újabb végrehajtási intézkedés megtételének nincs jogi 
akadálya [Vht. 18. § (1) bek., 19. § (1)-(2) bek., 41. § (5) bek., Pp. 366. §]. 
BH2000. 62. Társadalombiztosítási végrehajtási eljárás megszüntetése, illetve korlátozása nem tartozik bírói 
útra [Pp. 130. § (1) bek. b) pont, f) pont, 366-369. §-ok, 1990. évi XCI. tv. 3. § (1) bek., 87. § (1)-(2) bek.]. 
BH1998. 200. Ha az adós a végrehajtási záradékkal ellátott okirattal elrendelt végrehajtás során vitatja, 
hogy a végrehajtani kívánt követelés érvényesen jött volna létre - feltéve, hogy a törvény szerinti eljárás 
keretében nincs lehetoség a végrehajtás megszüntetésére vagy korlátozására - a végrehajtás megszüntetése 
(korlátozása) iránt pert indíthat. A végrehajtás-megszüntetési perre az a bíróság illetékes, amely a 
végrehajtási eljárást elrendelte [1994. évi LIII. tv. (Vht.) 10. §, 211. § (2) bek., 212. § (1) bek., Pp. 366. §, 
369. § a) pont, 367. §]. 
BH1997. 347. A végrehajtás elrendelésérol intézkedo bíróságnak nem feladata a teljesítések és azok 
elszámolása helyességének vizsgálata Vht. [10. § c) pont, 11-13. §, 41. § (1) bek., 80-81. §, Pp. 366. §, 368. § 
a) pont, Ptk. 293. §]. 
BH1996. 481. Az adózó, ha az ellene foganatosított adóvégrehajtást sérelmezi, jogvédelmet közvetlenül az 
illetékes adóhatóságtól kérhet, az adóvégrehajtásra vonatkozó különös és a közigazgatási eljárás általános 
szabályai szerinti eljárás keretében [1990. évi XCI. tv. (Art.) 87. § (1)-(2) bek., 1994. évi LIII. tv. 41. §, 56. §, 
Pp. 366. §]. 
BH1995. 525. Bíróság elott adó-végrehajtási eljárás megszüntetése, illetoleg korlátozása iránti per nem 
indítható [Pp. 366-369. §-ok, 1979. évi 18. tvr. 43-44. §-ok, 1994. évi LIII. tv. 13. §, 1990. évi XCI. tv. 87. § 
(1) bek., 88. § (3) bek.]. 
BH1992. 716. Gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáiban a vállalkozási szerzodésen alapuló 
követelés megfizetése iránti per - a pertárgy értékére tekintet nélkül - akkor is a megyei bíróság hatáskörébe 



tartozik, ha az alperes helyiséghasználati díj megfizetésére vonatkozó követelése miatt beszámítási kifogást 
terjeszt elo [Pp. 365. §, 366. § (1) bek., (2) bek. b) pont]. 
BH1992. 660. A per akkor is helyiség bérletével kapcsolatos pernek minosül, és - a törvényben megállapított 
feltételek fennállása esetén - a helyi bíróság hatáskörébe tartozik, ha az ingatlankezelo vállalattal szemben a 
karbantartási kötelezettségnek elmulasztásán alapuló igényt a biztosító érvényesíti [Pp. 366. § (2) bek. b) 
pont, Ptk. 558. § (1) bek.]. 
BH1992. 548. A per akkor is helyiség bérletével kapcsolatos pernek minosül, és - a törvényben megállapított 
feltételek fennállása esetén - a helyi bíróság hatáskörébe tartozik, ha az ingatlankezelo vállalattal szemben a 
karbantartási kötelezettségének elmulasztásán alapuló igényt a biztosító érvényesíti [Pp. 366. § (2) bek. b) 
pont, Ptk. 558. § (1) bek.]. 
BH1992. 419. A volt munkásorség vagyonával kapcsolatban indított perben alkalmazandó hatásköri és 
illetékességi szabály [Pp. 366. § (3) bek., 367. § (1) bek. b) pont, 144/1989. (XII. 27.) MT r. 1. § (2) bek.]. 
BH1992. 249. Számítógépi programalkotás (szoftver) szolgáltatására irányuló szerzodés hibás teljesítésével 
kapcsolatos jogvita elbírálása a megyei (fovárosi) bíróság hatáskörébe tartozik [Sztj. 1. § (1) bek., 3. §, Ptk. 
305. § (1) bek., 306. § (3) bek., 310. §, 340. § (1) bek., 685. § c) pont, Pp. 365. § (1) bek. b) pont, 366. § (1) 
bek., Szjt. V. 1. § (1) bek.]. 
BH1992. 194. A bírósági hatáskör megállapításának szempontjából nem minosül belföldi árufuvarozási 
szerzodésnek az a szerzodés, amelyben a felek egyike az általa a másik fél megrendelésére gyártott termék 
fuvarozását is vállalta [Pp. 366. § (2) bek. c) pont]. 
BH1991. 485. A vadászati jog haszonbérletével kapcsolatos per nem minosül terület bérével kapcsolatos 
pernek, és ennek alapján nem tartozik a helyi bíróság hatáskörébe [1969. évi VII. tv. 32. § (1) bek., Pp. 366. § 
(2) bek.]. 
BH1991. 448. A helyiség és terület használatának nem bérlet jogcímén történt átengedése estén a speciális 
hatásköri szabály kiterjesztoen nem értelmezheto [Pp. 365. § (1) bek. b) pont, 366. § (1) és (2) bek. b) pont]. 
BH1991. 161. A hatásköri szabályok alkalmazása szempontjából a természetes személy szerzodéses 
üzemelteto által indított per nem tekintheto az üzemeltetésbe adó gazdálkodó szervezet által indított pernek, 
ezért arra nem a Pp. XXV. fejezetének speciális rendelkezései az irányadók [Pp. 22. §, 23. § (1)-(2) bek., 45. 
§, 365. § (1) bek., 366. § (1)-(2) bek.]. 
BH1991. 36. A bírósági hatáskör szempontjából a helyiség díjtalan használatának jogosultságával 
kapcsolatos per a helyiség bérletével kapcsolatos perekkel azonos megítélés alá tartozik [Pp. 366. § (2) bek. 
b) pont]. 
BH1990. 350. I. A gazdálkodó szervezetek közötti, a helyiség és terület bérletével kapcsolatos speciális 
hatásköri szabály kiterjesztoen nem értelmezheto [Pp. 366. § (2) bek. b) pont, (3) bek.]. 
BH1990. 200. Nem szövetkezeti tagsági vita és nem tartozik a munkaügyi bíróság elé az a vita, amelyben a 
szövetkezetbol kilépo és másik szövetkezetet alapító tagok azt vitatják, hogy a vagyonmegosztás során az új 
szövetkezetet nagyobb vagyonrész illeti meg. Az ilyen vita eldöntése a megyei bíróság elé tartozik, amely a 
gazdasági perek szabályai szerint jár el [Pp. 365. § (1) bek. b) pont, 366. § (1) bek.]. 
BH1990. 65. II. A karanténba utalt termék orizete költségeinek megtérítésére irányuló perre a megyei 
bíróságnak van hatásköre, ha mind a növény tulajdonosa, mind a karantént foganatosító szerv gazdálkodó 
szervezet [Pp. 365. § (1) bek. b) pont, 366. § (1) bek., Ptk 685. § c) pont]. 
BH1989. 493. Ha a felek egyike sem fuvarozó gazdálkodó szervezet, a közöttük indult vagyonjogi per nem 
tekintheto "árufuvarozással kapcsolatos" pernek. Ilyen ügyben a bíróság hatásköre e címen nem állapítható 
meg [Pp. 366. § (2) bek. c) pont, Ptk. 488. § (1) bek.]. 
BH1989. 448. A hatáskörre vonatkozó általános szabályok az irányadóak, ha a gazdálkodó szervezet 
magánszemély ellen érvényesít követelést [Pp. 23. §, 365. §, 366. §, 396 §.]. 
BH1989. 16. Ha gazdálkodó szervezet két különbözo jogviszonyból eredoen részben állampolgárral, részben 
gazdálkodó szervezettel szemben érvényesíti igényt a perben, az általános hatásköru bíróság egységes 
pertársaság hiánya esetében akkor jár el helyesen, ha a keresetnek a gazdasági perre vonatkozó részét 
elkülöníti, és megállapítva abban hatásköre hiányát, rendelkezik annak áttételérol [Pp. 51. § a) pont, 129. § 
(1) bek., 365. § (1) bek. b) pont, 366. § (1) bek., PKT-GKT 3/1974. sz.]. 
BH1988. 86. Az abból származó jogvita, hogy a külkereskedelmi bizományos nem számolt el a megbízóval a 
külföldrol befolyt összeggel, nem minosítheto olyannak, amely külföldi fél által vagy ellene támasztható 
igénnyel függ össze [Pp. 366. § (1) bek., 367. § (1) bek. a) pont, 32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 4. §, 27. § (1) 
és (3) bek.]. 
BH1988. 11. A korlátolt felelosségu társaság által vagy elleni indított eljárás csak abban az esetben tartozik 
elsofokon a megyei (fovárosi) bíróság hatáskörébe, ha a társaság valamennyi tagja gazdálkodó szervezetnek 



minosülo belföldi jogi személy [Pp 366. § (1)-(2) bek., 391. § (1) bek. Ptk 685. § c) pont, 1930. évi V. tv. 6. §, 
1978. évi 4. sz. tvr 49. § bek.]. 
BH1987. 453. A gazdasági társaság vagy annak képviseloje (gesztora) és az egyesület között - az utóbbinak 
gazdálkodó tevékenységével kapcsolatban - folyamatba tett perben a megyei bíróságnak van hatásköre [Pp. 
45. §, 129. § (1) bek., 365. § (1) bek., 366. § (1) bek., Ptk. 568. § (4) bek., 569. § (2) bek., 685. § c) pont, 1978. 
évi 4. sz. tvr. 45. §, 1985. évi 25. sz. tvr. 1. §, GK 40. sz.]. 
BH1987. 362. Társadalmi szervekre a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a 
gazdálkodó tevékenységükkel összefüggo polgári jogi kapcsolatokban [Pp. 365. § (1) bek., 366. § (1) bek., 
396. §, Ptk. 685. § c) pont.]. 
BH1986. 426. A kötelezettnek önálló jogi személyiséggel nem rendelkezo képviseloje ellen eloterjesztett, 
fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet a kötelezett ellen eloterjesztett kérelemnek kell tekinteni 
[Ptk. 30. §, 219. § (2) bek., 685. § c) pont, Pp. 30. § (1) bek., 366. § (1) bek.] 
BH1986. 382. A lakás-használatbavételi díj megfizetésével kapcsolatos gazdasági per elbírálása is a városi 
bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 366. § (2) bek. b) pont]. 
BH1986. 330. A rádió és televízió adásainak vételére szolgáló közös antennarendszer használatára vonatkozó 
megállapodás nem közszolgáltatási szerzodés [1977. évi VI. tv. 45. §, 46. § (1) bek., 33/1984. (X. 31.) MT sz. 
r. 47. § (1) bek., Ptk. 387. §, Pp. 366. § (2) bek. b) pont]. 
BH1986. 247. A MIL-lapon feltüntetett tartozás behajtásának elmulasztása miatt támasztott követelés nem 
szerzodésen kívüli kártérítési igény, annak az elbírálása tehát a megyei bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 
366. § (1) bek., (2) bek. a) pont, 18/1976. (XII. 18.) MüM sz. r.]. 
BH1986. 36. Olyan esetben is helye lehet az eljáró bíróság kijelölésének, amikor a kereset tárgyában már 
valamely bíróság - utóbb hatályon kívül helyezett ítéletet hozott [Pp. 22-23. §, 29. § (1) bek., 45. § (1) és (2) 
bek., 366. § (1) bek., 396. §, Ptk. 685. § c) pont]. 
BH1985. 486. Ha a megrendelo és a szállító között a megyei (Fovárosi) bitóságnál már folyamatban levo 
perben támaszt valamelyik fél kereseti követelést a fuvarozó vagy szállítmányozó ellen, nincs helye az ügy 
városi (kerületi) bírósághoz való áttételének [Pp. 366. § (2) bek.]. 
BH1985. 484. A gazdasági munkaközösség nem jogi személy és nem a Ptk. 685. §-ának c) pontjában 
meghatározott gazdálkodó szervezet. Az ellene indított per nem gazdasági per, és annak elbírálására a 
hatáskört és illetékességét az általános eljárási szabályok határozzák meg [Pp. 22. §, 29. § (1) bek., 366. § 
(1)-(2) bek., Ptk. 573-574. §, 685. § c) pont, 28/1981. (IX. 9.) MT sz. r. 1. § (1) bek., 2. § (2) bek.]. 
BH1985. 197. A lakóépület kivitelezojének hibás munkavégzése következtében a lakásfenntartó szövetkezet 
tagjának vagyonában keletkezett kár szerzodésen kívül okozott kárnak minosül. Ezért a biztosító mint törvényi 
engedményes által a kivitelezo ellen támasztott - egymillió forintot meg nem haladó kártérítési követelés 
elbírálása nem a megyei, hanem a városi bíróság hatáskörébe tartozik [Ptk. 329. § (1) bek., 331. §, 558. § (1) 
bek., Pp. 45. § (2) bek., . 366. § (2) bek. a) pont] 
BH1985. 40. A vízdíjtarifa összegszeru alkalmazásával kapcsolatban keletkezett, jogalap nélküli gazdagodás 
címén visszatérítésre irányuló igény elbírálása nem az államigazgatási hatóság, hanem a bíróság hatáskörébe 
tartozik [Ptk. 387. §, 27/1975. (X. 30.) MT sz. r. 2. § (2) bek., 1. sz. mell. 34. § (1) bek., 40. § (1) és (2) bek., 
Pp. 366. § (2) bek. b) pont]. 
BH1985. 39. A szerzodés teljesítésével összefüggo jogellenes magatartással okozott kár megtérítésére 
irányuló gazdasági perben a megyei bíróságnak van hatásköre [Pp. 366. § (1) és (2) bek.]. 
BH1984. 284. A gazdálkodó szervezetek közötti személyfuvarozással kapcsolatos perekre a gazdasági perekre 
vonatkozó általános hatásköri és illetékességi szabályok az irányadók [Pp. 45. § (2) bek., 365. § (1) bek. b) 
pont, 366. § (1)-(3) bek., 367. § (1) bek. d) pont]. 
BH1984. 240. I. A munkavállaló pénztartozásának levonását, illetve a MIL-lap megfelelo kiállítását 
elmulasztó munkáltató felelosségére alapított igény nem minosítheto szerzodésen kívül keletkezett kár 
megtérítésére irányuló követelésnek, ezért gazdasági perben annak elbírálása a megyei bíróság hatáskörébe 
tartozik [Pp. 28. §, 366. § (1) bek., (2) bek. a) pont, 1979. évi 18. sz. tvr. 58. § (1) bek., 18/1976. (XII. 18.) 
MüM sz. r. 4. §]. 
BH1984. 202. Ha a megrendelo a szállítási szerzodés teljesítésével kapcsolatban pereli a szállítót, nem lehet 
a jogvitát a fuvarozási szerzodéssel összefüggoként elbírálni azon a címen, hogy a teljesítés fuvarozó 
közbejöttével történt [Pp. 366. § (2) bek. c) pont]. 
BH1984. 123. A kizárólag gazdálkodó szervezetekbol álló, de jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdasági 
társaságnak gazdálkodó szervezet ellen vagy gazdálkodó szervezet által ellene indított per megyei bíróság 
hatáskörébe tartozik [Pp. 45. §, 365. § (1) bek., 366. § (1) bek., 396. §, Ptk. 568. § (4) bek., 685. § c) pont]. 



BH1984. 83. Ha a munkáltató arra alapozottan érvényesít kártérítési igényt a társadalombiztosítási szervvel 
szemben, hogy annak mulasztása folytán jogalap nélkül fizetett bérkiegészítést a dolgozója részére, a kereset 
elbírálására az általános hatásköru bíróságnak van hatásköre [Pp. 45. § (2) bek., 366. § (2) bek. a) pont, 367. 
§ (2) bek.]. 
BH1982. 259. Területhasználati díj megfizetésére irányuló fizetési meghagyás kibocsátása járásbírósági 
hatáskörbe tartozik, és az ilyen kérelem az ingatlan fekvése szerint illetékes járásbíróságnál is eloterjesztheto 
[Pp. 30. § (1) bek., 35. §, 366. § (2) bek. b) pont, 1979. évi 31. sz. tvr. 23. § (2) bek.]. 
BH1982. 211. Mezogazdasági ingatlan bérletével kapcsolatos jogvita elbírálása is járásbírósági hatáskörbe 
tartozik [Pp. 366. § (2) bek. b) pont]. 
BH1982. 163. Nem minosítheto árufuvarozással kapcsolatosnak a szavatossági igény érvényesítése iránt 
indított olyan per, amelyben egyik fél sem fuvarozó [Pp. 365. § b) pont, 366. § (2) bek.]. 
BH1982. 162. Nem lehet eljárási szabályként is értelmezni azt a törvényi rendelkezést, amely szerint a 
jogalap nélküli gazdagodásra - a külön nem szabályozott kérdésekben - a kártérítés szabályait kell 
megfeleloen alkalmazni [Pp. 366. § (1) bek. és (2) bek. a) pont, Ptk. 361., 364. §]. 
BH1982. 111. Személyek fuvarozására kötött szerzodés abban az esetben sem minosítheto árufuvarozási 
szerzodésnek, ha a fuvarozást tehergépjármuvel végzik, és ha az ellenérték tekintetében a Tehergépjármu 
Díjszabás rendelkezései az irányadóak; ennek megfeleloen alakul a hatáskör gazdasági perekben [Pp. 365. § 
(1) és (2) bek., 366. § (1) és (2) bek.]. 
BH1981. 471. Fuvarozási szerzodéssel kapcsolatos perekre vonatkozó hatáskör és illetékesség szempontjából 
közömbös, hogy a felek között más (pl. szállítási stb.) szerzodésbol eredo jogviszony is van [Pp. 366. § (2) 
bek. c) pont, 367. § (2) bek.]. 
BH1981. 76. Ha a felperest az egyaránt illetékes - pl. a jogi személy vagy annak képviseletére hivatott szerv 
székhelye szerinti - bíróságok között választási jog illeti meg, az sem másik fél, sem a bíróság által nem 
korlátozható [Pp. 30. § (1) bek.]. 
BH1980. 444. A fuvarozó és a szállító ellen vagylagosan eloterjesztett kereset esetén minthogy az belföldi 
árufuvarozási szerzodéssel kapcsolatos - a per elbírálása a járásbíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 366. § (2) 
bek. c) pont]. 
BH1979. 376. A bíróságnak a nagyberuházások megvalósításához szükséges tartozékok szállítására a 
szerzodési vitában olyan határidot kell megszabnia, amely a beruházások késedelem nélküli megvalósítását 
lehetové teszi [5/1977. (XII. 8.) ÁH sz. rendelkezés 7. sz. mell., (*) Ptk. 206. § (1) bek., Pp. 366. § (4) bek. b) 
pont]. 
BH1979. 36. Gazdálkodó szervezet által lakásépíto és fenntartó szövetkezet ellen indított perben a bírósági 
hatáskör megállapítása szempontjából közömbös az, hogy a vállalkozói díjvita lakásban, közös helyiségben 
vagy mindkét helyen végzett munkával kapcsolatos-e [Pp. 29. § (1) bek., 365. § (1) bek., b)pont, 366. § (1) 
bek., 1977. évi 12. sz. tvr. 45. §]. 
BH1978. 536. Honvédelmi munka közben okozott kár megtérítése iránt indított kereset elbírálása a Fovárosi 
Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik [Pp. 366. § (2) bek. b) pont, (3) bek.]. 
BH1978. 495. A vállalkozónak a vállalkozási szerzodés teljesítése során megsérült dolgozója táppénze és 
fizetése közötti különbözet megtérítése iránt a megrendelo ellen érvényesített követelése nem tekintheto 
szerzodésen kívüli kártérítés iránti keresetnek [Pp. 129. §, 365. § (2) bek. b) pont, 366. § (1) bek.]. 
BH1978. 489. II. A per másodfokú elbírálásából nemcsak az a bíró van kizárva, aki az elso fokú eljárásban 
érdemi határozatot hozott, hanem aki bármely eljárási cselekményt végzett, amely az érdemi döntés alapjául 
szolgálhat, vagy arra kihatással lehet [Pp. 15. §, 366. § (1) bek.]. 
BH1978. 444. Hatáskörének megállapítását a bíróságnak nem kell külön határozatban kimondania [Pp. 24. § 
(1) bek., 252. § (2) bek., 366. § (4) bek. c) pont]. 
BH1978. 291. A dolgozó tartozásának a munkabérébol való levonását elmulasztó gazdálkodó szervezet 
készfizetoi kezesi felelosségére alapított igény nem tekintheto szerzodésen kívüli kár megtérítésére irányuló 
követelésnek [5/1967. (X. 8.) MüM sz. r. 16. §, Pp. 366. § (1) bek., (2) bek. b) pont]. 
BH1978. 172. Gazdálkodó szervezetek között fizetési meghagyással indült perben az alperes érdemi 
védekezésének eloterjesztése után nem veheto figyelembe a pertárgy értékétol függo hatáskör hiánya, és ilyen 
címen áttételnek nincs helye [Pp. 28. §, 366. § (1) bek., 381. § (1) bek., 393. § (2) bek.]. 
BH1978. 138. Az eljáró bíróság hatásköre szempontjából nem tekintheto szerzodésen kívülinek az a kár, 
amely ugyan nem közvetlenül a felek között létrejött, de ahhoz kapcsolódó szerzodés megszegése folytán 
keletkezett [Pp. 366. § (1) bek., (2) bek. b) pont]. 



BH1978. 87. Szerzodésen kívül okozott kár megtérítése iránt indított perre hatáskörrel rendelkezo 
járásbíróság összefüggés címén sem vonhatja hatáskörébe a szocialista szervezetek között szerzodésszegés 
miatt keletkezett kártérítési igény elbírálását [Pp. 23. § (2) bek., 366. § (1) bek., (2) bek. b) pont, 374. §]. 
BH1977. 564. Egy keresetlevélben több fél ellen vagy külön-külön érvényesített, de egyesített gazdasági perek 
tárgyának értéke nem számítható össze és az egyesítés nem változtatja meg az eljáró bíróság hatáskörét [Pp. 
365. § (1) bek., 366. § (1) bek., 369. §, 25. § (3) bek.]. 
BH1977. 245. A hatáskör szempontjából a megbízó vételár-követelése az export bizományossal szemben 
pénzbeli ellenszolgáltatás megfizetésére (behajtására) irányuló igénynek minosül [Pp. 366. § (4) bek., 
32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 27. § (3) bek.]. 
BH1977. 80. Az a körülmény, hogy szocialista szervezetek egymás közötti szerzodése "szorosan összefügg" az 
államközi szerzodésben vállalt kötelezettséggel, nem azt jelenti, hogy az adott közelezettség az államközi 
szinten meghatározott, ezért az államközi megállapodással való ilyen összefüggés nem alapozza meg a 
Legfelsobb Bíróság értékre tekintet nélkül fennálló hatáskörét [Pp. 365. § (1) bek., 366. § (4) bek., 45. §]. 

367. § A végrehajtás megszüntetési, illetoleg korlátozási perre kizárólag az a bíróság illetékes, amely a 
végrehajtási eljárást elrendelte; ha pedig a végrehajtási eljárást a megyei bíróság vagy a munkaügyi bíróság rendelte 
el, kizárólag az adós lakóhelye szerinti helyi bíróság illetékes. 

Hatáskör: 
Különös szabály hiányában a Pp. szerinti foszabály érvényesül, tehát a Pp. 22. § (1) bekezdése értelmében e 
perek helyi bírósági hatáskörbe tartoznak. De ez következik a Pp. 367. § második fordulatának 
megfogalmazásából is. A perek nem minosülnek vagyonjogi pernek, így nem alkalmazható a Pp. 23. § (1) 
bekezdés a) pontjában foglalt hatásköri szabály akkor sem, ha a pertárgyérték a 10 millió forintot 
meghaladja. 
Illetékesség: 
A Pp. 367. §-a kizárólagos illetékességi szabályt tartalmaz az alábbiak szerint: 
a) az a helyi bíróság, amelyik a végrehajtást elrendelte; 
b) ha a végrehajtást a megyei bíróság vagy a munkaügyi bíróság rendelte el; kizárólag az adós lakóhelye 
szerinti helyi bíróság. 
A végrehajtási eljárással kapcsolatban megkülönböztetjük a végrehajtást elrendelo, a végrehajtást 
foganatosító és az adós lakóhelye szerinti bíróságot. 
Végrehajtást elrendelo bíróság az a bíróság, amely a végrehajtható okiratot (1994. évi LIII. törvény 10. §) 
kiállítja. 
A foszabály szerint a végrehajtási lapot az a bíróság állítja ki, amely elso fokon eljárt abban az ügyben, 
amelyben a végrehajtandó határozat született. 
A végrehajtást elrendelo bíróság tehát lehet a helyi bíróság, a megyei bíróság, a munkaügyi bíróság. Az 1994. 
évi LIII. törvény azonban a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban speciális illetékességi okokat is felsorol 
az 1994. évi LIII. törvény 16. §-ban. Így egyes ügyekben a végrehajtást elrendelo bíróság az adós lakóhelye, 
székhelye szerint illetékes helyi bíróság vagy pedig megyei bíróság. Az okiratnak végrehajtási záradékkal való 
ellátása az adós lakóhelye, illetoleg székhelye szerinti helyi bíróság, ezek hiányában az adós végrehajtás alá 
vonható vagyontárgyának helye szerinti helyi bíróság feladata. Az okiratnak végrehajtási záradékkal való 
ellátása során tehát ez a helyi bíróság a végrehajtást elrendelo bíróság. 
Végrehajtást foganatosító bíróság a végrehajtást foganatosító végrehajtó székhelye szerinti helyi bíróság. 
Általában az a végrehajtó jár el a végrehajtási ügyben, amelynek illetékességi területe az adós lakóhelyén 
van. Ha azonban az adós lefoglalható vagyontárgyai máshol találhatók, a végrehajtást a vagyon fekvése 
szerint illetékes végrehajtó foganatosítja. 
Az adós lakóhelye szerinti bíróság: Az egyes helyi bíróságok illetékességi területét törvény szabályozza, ez 
alapján kell megállapítani, hogy a város, a község, a kerület, ahol az adós lakóhelye, székhelye van, melyik 
bíróság illetékességi területéhez tartozik. 
A felszámolás alá került cég ellen indított végrehajtás megszüntetésére irányuló eljárás nem tekintheto a 
felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatosnak, ezért az ilyen eljárásra az általános hatásköri és 
illetékességi szabályok az irányadók (BH1994. 444.). 
BH2002. 402. II. Az adóhatóság határozatán alapuló végrehajtás megszüntetésére bírói úton nem kerülhet 
sor [Pp. 366-369. §-ok, 1990. évi XCI. tv. 87-88. §-ai]. 
BH2000. 62. Társadalombiztosítási végrehajtási eljárás megszüntetése, illetve korlátozása nem tartozik bírói 
útra [Pp. 130. § (1) bek. b) pont, f) pont, 366-369. §-ok, 1990. évi XCI. tv. 3. § (1) bek., 87. § (1)-(2) bek.]. 
BH1998. 200. Ha az adós a végrehajtási záradékkal ellátott okirattal elrendelt végrehajtás során vitatja, 
hogy a végrehajtani kívánt követelés érvényesen jött volna létre - feltéve, hogy a törvény szerinti eljárás 



keretében nincs lehetoség a végrehajtás megszüntetésére vagy korlátozására - a végrehajtás megszüntetése 
(korlátozása) iránt pert indíthat. A végrehajtás-megszüntetési perre az a bíróság illetékes, amely a 
végrehajtási eljárást elrendelte [1994. évi LIII. tv. (Vht.) 10. §, 211. § (2) bek., 212. § (1) bek., Pp. 366. §, 
369. § a) pont, 367. §]. 
BH1996. 664. Igényper indítható, ha a végrehajtást az egészségbiztosítási pénztár rendelte el [1975. évi II. tv. 
104/A. § (1)-(2) bek., 105. § (1)-(4) bek., Pp. 367. §, 371, § (1) bek., 373. §]. 
BH1995. 525. Bíróság elott adó-végrehajtási eljárás megszüntetése, illetoleg korlátozása iránti per nem 
indítható [Pp. 366-369. §-ok, 1979. évi 18. tvr. 43-44. §-ok, 1994. évi LIII. tv. 13. §, 1990. évi XCI. tv. 87. § 
(1) bek., 88. § (3) bek.]. 
BH1992. 781. A külkereskedelemmel kapcsolatos kizárólagos illetékességi szabály nem alkalmazható, ha a 
kötelezett magánszemély [Pp. 22. § (1) bek., 29. § (1) bek., 129. § (1) bek., 367. § (1) bek. a) pont]. 
BH1992. 420. Szövetkezeti bank esetében az állami bankokra vonatkozó kizárólagos illetékességi szabály nem 
alkalmazható [Pp. 367. § (1) bek. c) pont]. 
BH1992. 419. A volt munkásorség vagyonával kapcsolatban indított perben alkalmazandó hatásköri és 
illetékességi szabály [Pp. 366. § (3) bek., 367. § (1) bek. b) pont, 144/1989. (XII. 27.) MT r. 1. § (2) bek.]. 
BH1992. 121. II. Váltón alapuló követelés esetén - a hitelezo választásától függoen - a per a váltó fizetési 
helyének bírósága elott is megindítható [Pp. 30. § (1) bek., 38. §, 367. § (1) bek. c) pont]. 
BH1989. 285. Kizárólagos illetékesség nem állapítható meg pusztán azon az alapon, hogy az egyik fél 
külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet [Pp. 367. § (1) bek. a) pont]. 
BH1989. 241. I. A bíróság az elotte folyamatban levo perhez nem egyesítheti azt a pert, amely - akár a benne 
részt vevo személyek, akár a per tárgya miatt - más bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik [Pp. 42. §, 
43. § (1) bek., 149. § (2) bek., 367. § (1) bek. a) pont, 382. § (2) bek.]. 
BH1988. 86. Az abból származó jogvita, hogy a külkereskedelmi bizományos nem számolt el a megbízóval a 
külföldrol befolyt összeggel, nem minosítheto olyannak, amely külföldi fél által vagy ellene támasztható 
igénnyel függ össze [Pp. 366. § (1) bek., 367. § (1) bek. a) pont, 32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 4. §, 27. § (1) 
és (3) bek.]. 
BH1984. 416. Gazdálkodó szervezetnek bank- és hitelviszonyokból keletkezett és állami bank ellen 
érvényesített kártérítési követelése elbírálására a Fovárosi Bíróságnak van kizárólagos illetékessége [Pp. 45. 
§ (1) és (2) bek., 367. § (1) bek. c) pont]. 
BH1984. 284. A gazdálkodó szervezetek közötti személyfuvarozással kapcsolatos perekre a gazdasági perekre 
vonatkozó általános hatásköri és illetékességi szabályok az irányadók [Pp. 45. § (2) bek., 365. § (1) bek. b) 
pont, 366. § (1)-(3) bek., 367. § (1) bek. d) pont]. 
BH1984. 83. Ha a munkáltató arra alapozottan érvényesít kártérítési igényt a társadalombiztosítási szervvel 
szemben, hogy annak mulasztása folytán jogalap nélkül fizetett bérkiegészítést a dolgozója részére, a kereset 
elbírálására az általános hatásköru bíróságnak van hatásköre [Pp. 45. § (2) bek., 366. § (2) bek. a) pont, 367. 
§ (2) bek.]. 
BH1982. 164. A bírósági hatáskör megítélése szempontjából nemzetközi árufuvarozásnak kell tekinteni 
minden olyan küldeményre vonatkozó fuvarozást, amely az 1975. évi 9. sz. tvr-tel kihirdetett Nemzetközi 
Egyezményt (CIM) aláíró legalább két állam területét érinti [Pp 367. § d) pont, CIM 1. cikk 1. §]. 
BH1980. 402. Ha a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet külkereskedelmi tevékenységet folytató 
gazdálkodó szervezet terjeszti elo, és a követelés külkereskedelmi tevékenységbol ered, az eljárásra a 
Fovárosi Bíróság kizárólagosan illetékes [Pp. 367. § a) pont, 391. § (4) bek.]. 
BH1979. 82. A Fovárosi Bíróság külkereskedelmi vonatkozású ügyekre vonatkozó kizárólagos illetékessége 
megállapításának nincs helye egyedül azon az alapon, hogy a per tárgyául szolgáló termékek exportra 
szállítandó berendezéshez szükségesek [Pp. 45. § (1) bek., 367. § a) b) d) pont]. 
BH1979. 37. Egymagában az a körülmény, hogy az alperes a külkereskedelmi bizományost perbehívja, nem 
teszi lehetové az ügynek a külkereskedelmi vonatkozású perekre kizárólagosan illetékes Fovárosi Bírósághoz 
való áttételét [Pp. 54. § (2) bek., 59. § 60. § (1) bek., 149. § (2) bek., 367. § a)pont., 382. § (3) bek., Ptk. 509. 
§ (2) bek.]. 
BH1978. 490. A bíróságnak a per során hozott olyan végzése, amellyel saját illetékességét megállapította, 
fellebbezéssel nem támadható meg [Pp. 3. § (1) bek., 30. § (1) bek., 31. § (1) bek., 233. § (3) bek., 367. § a) 
pont, 368. § (1) bek. a) pont]. 

368. § A végrehajtási lappal és a vele egy tekintet alá eso végrehajtható okirattal elrendelt végrehajtás 
megszüntetése és korlátozása iránt pert akkor lehet indítani, ha a perben közölni kívánt tény 

a) akkor történt, amikor az már nem volt közölheto a végrehajtható okirat kiállításának alapjául szolgáló határozat 
meghozatalát megelozo eljárásban, vagy 



b) a végrehajtható okirat kiállításának alapjául szolgáló egyezség megkötése után következett be. 
A perindítás feltétele, hogy a végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása alapjául közölni kívánt tény a 
végrehajtás alapjául szolgáló határozat, illetve az egyezség megkötése után következett be. Amennyiben a 
felperes olyan tényre kíván hivatkozni, amely a határozat meghozatalát megelozoen keletkezett, nem 
végrehajtás megszuntetése vagy korlátozása iránti pert kell indítania, hanem perújítási kérelmet kell 
benyújtania. 
A keresetindítás jogalapja: 
A végrehajtást kéro követelése alaptalan, vagy az megszunt. 
Okai lehetnek: a teljesítés, a teljesítés lehetetlenné válása, beszámítás, az elévülés, a felek a végrehajtandó 
határozat hozatala után az abban foglaltaktól eltéroen állapodnak meg. 
1. A teljesítés: 
A perindítás szempontjából nincs jelentosége annak, hogy a végrehajtás elrendelését megelozoen vagy azt 
követoen teljesít az adós. A per megelozése érdekében célszeru, ha az adós a teljesítés megtörténtérol okirati 
igazolást kér a végrehajtást kérotol. Ebben az esetben az adós az okiratot a végrehajtási eljárásban fel tudja 
használni a végrehajtás megszüntetése érdekében, ha a végrehajtást kéro elmulasztja az 1994. évi LIII. 
törvény 40. § szerinti bejelentési kötelezettségét. 
Elofordulnak olyan esetek, amikor az adós úgy teljesít a végrehajtást kéronek, hogy okiratot nem kér. Ha ezt a 
teljesítést a végrehajtást kéro tagadja, az adós jogosult ugyan a végrehajtás megszüntetése, korlátozása iránti 
per megindítására, azonban a teljesítést a Pp. 164. § (1) bekezdése értelmében neki kell bizonyítania a 
végrehajtást kéro esetleges tagadásával szemben. A szabad bizonyítás elvébol következoen az adós állítása 
igazolására például tanúk kihallgatását is kérheti. 
A teljesítésre sor kerülhet úgy is, hogy az adós tartozását - rá tekintettel - harmadik személy teljesíti a 
végrehajtást kéronek. Ha a végrehajtást kéro nem ismeri el e teljesítést, az adós ez esetben is végrehajtás 
megszüntetése, korlátozása iránti pert indíthat. 
A végrehajtás megszüntetése, illetoleg korlátozása iránti perekben a teljesítés megtörténtével kapcsolatos vita 
leggyakrabban olyankor keletkezik, amikor az adós részletekben teljesít, illetve a végrehajtást kéro követelése 
idoszakonként válik lejárttá és hosszabb intervallumra vonatkozóan folyik a végrehajtás. Eközben az adós 
önként is teljesít bizonyos részleteket közvetlenül a végrehajtást kéronek, vagy munkabérbol való letiltás 
eredményeként, illetve ingóvégrehajtás, esetleg ingatlan-végrehajtás eredményeként is történik kielégítés. 
Ezekben az esetekben a felek között el kell számolni. A részteljesítéseknél figyelemmel kell lenni a Ptk. 293. §-
ában foglaltakra és az 1994. évi LIII. törvény 164. §-ára is. 
Az 1994. évi LIII. törvény 164. § értelmében a végrehajtás során befolyt összegbol mindenekelott a 
végrehajtási költséget kell kielégíteni. Ebbol az következik, hogy a végrehajtás megszüntetése, illetve 
korlátozása iránti perben vizsgálni kell, hogy a végrehajtási eljárásban milyen összegu költségek merültek fel 
(a végrehajtási eljárás illetéke, a végrehajtó munkadíja, készkiadása, költségátalánya, behajtási jutaléka, a 
végrehajtási eljárásban közremuködo jogi képviselo munkadíja, készkiadása, költségátalánya). 
Ezt követoen kell vizsgálni azt, hogy a részteljesítés mennyiben fedezi a végrehajtást kéro költségeit 
(perköltség, egyéb költség). A végrehajtási eljárásban általa befizetett végrehajtási eloleget külön elszámolni 
nem kell, mert azt a végrehajtási eljárás költségei már tartalmazzák. Ezt követoen kell figyelembe venni a 
kamatokat, végül a fotartozást. Az adós ettol eltéro rendelkezése hatálytalan, annak azonban nincs akadálya, 
hogy a jogosult, tehát a végrehajtást kéro a Ptk. 293. §-ban foglalt sorrendtol eltéro elszámolást kérjen. Az 
1994. évi LIII. törvény 164. §-ában foglalt szabályozás viszont kógens, ettol való eltérést nem kérhet sem a 
végrehajtást kéro, sem az adós. 
Elofordulhat az is, hogy a végrehajtás több végrehajtást kéro követelésének kielégítése iránt folyik és a 
behajtott összeg nem fedezi valamennyi követelést. Erre vonatkozóan az 1994. évi LIII. törvény 165-168. §-a 
meghatározza a kielégítési sorrendet. Megtörténhet, hogy az ezzel kapcsolatos elszámolás miatt keletkezik 
vita a végrehajtást kéro és az adós között a teljesítés mértékét tekintve. 
Az idoszakos szolgáltatások esetében különös gondot kell fordítani a felek közötti elszámolásra. Mindig a 
végrehajtási lapon, illetve a közvetlen bírósági letiltó végzésben szereplo összegeket, a követelés behajtásának 
kezdo idopontját kell kiindulópontként figyelembe venni. Jelentosége van annak is, hogy az idoszakos 
szolgáltatás a végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti per idején esedékes-e még, avagy 
megszunt-e a végrehajtást kéro követelése például amiatt, hogy a kiskorú gyermek nagykorú lett, s ez okból a 
bíróság az adós gyermektartásdíj fizetési kötelezettségét idoközben megszüntette. 
Az elszámolás során figyelembe kell venni az adós által közvetlenül a végrehajtást kéro kezéhez teljesített 
összegeket, illetve a végrehajtási eljárás során befolyt valamennyi összeget. 



Elofordulhat olyan eset, amelyben figyelembe kell venni a Ptk. 290. § rendelkezéseit is. Ha a kötelezettnek a 
jogosulttal szemben több tartozása áll fenn és teljesítése nem fedezi valamennyi tartozását, azt a kötelezett 
rendelkezése szerint, ennek hiányában pedig arra a tartozásra kell elszámolni, amelyre a kötelezett 
felismerhetoen szánta. Ha a kötelezett nem rendelkezett és szándéka nem ismerheto fel, a teljesítést 
a) régebben lejárt, 
b) azonos lejárat esetén a kötelezettre terhesebb, 
c) egyenlo mértékben terhes tartozások közül pedig a kevésbé biztosított követelés fedezésére kell fordítani, 
d) az egyenlo mértékben biztosított követeléseket a teljesítés arányosan csökkenti. 
Ha a felperes a végrehajtás megszüntetését kéri, de a bizonyítási eljárás eredményeként a bíróság azt 
állapítja meg, hogy a követelés csak részben szunt meg, a végrehajtást a még fennálló követelésre kell 
korlátozni, s ezt meghaladóan a keresetet el kell utasítani. 
A végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása nem csak akkor kerülhet szóba, ha a végrehajtást kéro 
követelése pénz teljesítésére irányul, hanem akkor is, ha meghatározott cselekmény iránt folyik az eljárás. 
Amennyiben a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére, vagy meghatározott magatartásra, turésre, 
abbahagyásra irányul, vita keletkezhet a felek között arról, hogy az adós a végrehajtandó határozatban 
foglalt kötelezettségét megfeleloen teljesítette-e. Például a hiba kijavítása az ítéletben foglalt módon 
megtörtént-e, a kerítést az ítéleti rendelkezésnek megfeleloen helyezték-e át, az ingatlan birtokba adása a 
határozatnak megfeleloen megtörtént-e, a munkáltató helyreállította-e a munkaügyi bírósági ítéletnek 
megfeleloen a munkavállaló munkaviszonyát, illetve az ítélet szerinti eredeti munkakörbe helyezte-e vissza. 
A lakás kiürítésére kötelezo ítéleti rendelkezés nem tekintheto teljesítettnek kiürítés esetén sem, ha az adós a 
végrehajtást kéro birtokba lépését megakadályozza azáltal, hogy a kiürített lakásba harmadik személyek 
beköltözését teszi lehetové (BH1986. 281.). 
2. A teljesítés lehetetlenné válása: 
Ennek eseteit, illetoleg a felelosségre vonatkozó szabályokat a Ptk. 312. §-a tartalmazza. Ha a lehetetlenné 
vált szolgáltatás tárgyának maradványa a kötelezett birtokában maradt vagy a kötelezett a szolgáltatás tárgya 
helyett mástól kárpótlást kapott vagy igényelhet, a végrehajtást erre lehet korlátozni. 
Ha a vagylagos szolgáltatások közül valamelyiknek a teljesítése lehetetlenné válik, a többi szolgáltatásra 
folytatódhat a végrehajtás. Ellenkezo esetben a végrehajtást meg kell szüntetni. 
Ha egyéb kérdésekben van vita a felek között, azt új perben kell rendezni. Az új perben kell vizsgálni, hogy a 
teljesítés milyen okból vált lehetetlenné és milyen jogkövetkezményeket kell alkalmazni. 
A teljesítés lehetetlenné válása nem fordulhat elo abban az esetben, ha a végrehajtás pénz fizetésére folyik. 
3. A beszámítás: 
Figyelemmel kell lenni a Ptk. 296. § és a Ptk. 297. §-aiban foglaltakra. Fontos szabály a végrehajtás 
megszüntetése, korlátozása iránti per kapcsán, hogy a végrehajtható határozattal vagy egyezséggel 
megállapított követelésbe csak ugyanilyen vagy közokiratba foglalt ellenkövetelést lehet beszámítani. Az 
ellenkövetelésnek a követeléssel egynemunek és lejártnak kell lennie. 
Beszámításnak nincs helye, ha a végrehajtás olyan szolgáltatás iránt folyik, amelyet megállapodás alapján 
meghatározott célra kell fordítani, például közös költség fizetése. Ugyancsak nincs helye beszámításnak a 
túlfizetés esetét kivéve, tartási, életjáradéki és baleseti járadék követeléssel szemben, valamint a szándékosan 
okozott kár megtérítésére irányuló követeléssel szemben. 
A végrehajtás megszüntetése iránt indított per tárgyalását fel lehet függeszteni, ha a felperes választott 
bírósági eljárásban olyan összegu követelést érvényesít az alperessel szemben, ami alkalmas az alperes 
követelésének megszüntetésére (BH1993. 39.). 
4. Az elévülés: 
A végrehajtási jog elévülésével kapcsolatos szabályokat az 1994. évi LIII. törvény 57. §-a tartalmazza. A 
végrehajtási jog a végrehajtandó követeléssel együtt évül el. Az elévülési ido tehát a követelés jellegétol függ. 
A kötelmi jogi igények elévülési ideje általában 5 év [Ptk. 324. § (1)]. Ez alól azonban számos kivétel van a 
Ptk.-ban: 
- a szavatossági jog elévülési ideje általában 6 hónap [Ptk. 308. § (1)]; 
- kártérítésnél figyelembe kell venni a Ptk. 360. § (4) bekezdésében foglalt, a foszabálytól való eltérésre 
vonatkozó rendelkezést; 
- a veszélyes üzem muködésébol eredo károk megtérítésére irányuló kártérítési követelés elévülési ideje 3 év 
[Ptk. 345. § (4)]; 
- a fuvarozási szerzodés alapján támasztható igények 1 év alatt évülnek el [Ptk. 504. § (3)] stb. 
A munkaviszonyból eredo követelések elévülési ideje 3 év, az 1992. évi XXII. törvény 11. §-a értelmében. 



Foszabály szerint a végrehajtási jog elévülését kérelemre lehet figyelembe venni. A végrehajtás 
megszüntetése, korlátozása iránti perben tehát az adósnak kell elévülési kifogást eloterjesztenie ahhoz, hogy a 
bíróság megvizsgálja, elévült-e a végrehajtási jog vagy nem. 
Jelenleg szuk körben ad lehetoséget a jogszabály arra, hogy a végrehajtási jog elévülését a bíróság hivatalból 
vegye figyelembe. Például a bunügyi követelés behajtása esetén, illetve a tartásdíj, életjáradék, baleseti 
járadék behajtása esetén [Ptk. 280. § (3); Csjt. 68. §; 1994. évi LIII. törvény 14. §]. 
Az elévülés megszakadása: 
Az 1994. évi LIII. törvény 57. § (4) bekezdése és a Ptk. 327. § (3) bekezdése az irányadó. 
E szerint, ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést csak a 
végrehajtási cselekmények szakítják meg, illetve a végrehajtási jog elévülését bármely végrehajtási 
cselekmény megszakítja. 
Az elévülés megszakadása, illetve az elévülést megszakító eljárás jogeros befejezése után az elévülés újból 
megkezdodik [Ptk. 327. § (2)]. 
A végrehajtási jog elévülését megszakító végrehajtási cselekmény lehet például az, ha a végrehajtást kéro kéri 
a végrehajtási eljárás folytatását vagy pedig akár a bíróság, akár a végrehajtó a végrehajtás érdekében 
bármilyen intézkedést tesz. 
Ha a két végrehajtási cselekmény között az anyagi jog szabályai szerinti elévülési ido bekövetkezett, meg kell 
állapítani a végrehajtási jog elévülését, s ez alapot ad a végrehajtás megszüntetésére. 
Elofordulhat, hogy a végrehajtás több olyan követelés behajtása iránt folyik, amelyek különbözo jogalapból 
származnak. Például szavatossági igény és kártérítési igény érvényesítésérol van szó, ilyen esetben az 
elévülési ido eltéro, tehát lehetséges, hogy a végrehajtási jog elévülését csak a követelés egy részére lehet 
megállapítani. Ilyen esetben a végrehajtás korlátozásának van helye. A végrehajtást a még el nem évült 
követelésre kell folytatni. 
Az elévülés nyugvása: 
A Ptk. 326. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell figyelembe venni. Például nyugszik az elévülés a 
végrehajtás felfüggesztésének tartama alatt, illetve a végrehajtási cselekmények foganatosításának tartama 
alatt. 
5. A felek eltéro megállapodása: 
Nincs akadálya annak, hogy a jogeros marasztaló határozat meghozatalát követoen a felek az abban 
foglaltaktól eltéro megállapodást kössenek. Például a követeléssel szemben a perben nem érvényesített 
ellenkövetelést számítanak be, a végrehajtást kéro lemond a végrehajtási jogáról, lemond a követelésérol 
vagy annak egy részérol. 
Abban az esetben, ha a végrehajtást kéro a követelését harmadik személyre engedményezte, ez a körülmény 
álláspontunk szerint nem a végrehajtás megszüntetésére ad alapot a végrehajtást kérovel szemben, hanem a 
végrehajtási eljárásban a jogutódlás megállapításáról kell határozatot hozni [Ptk. 328-331. §; 1994. évi LIII. 
törvény 39. § (1)]. Ugyanez a helyzet akkor is, ha az adós tartozását a végrehajtás kéro hozzájárulásával 
harmadik személy átvállalta [Ptk. 332-333. §, 1994. évi LIII. törvény 39. § (1)]. 
BH2002. 402. II. Az adóhatóság határozatán alapuló végrehajtás megszüntetésére bírói úton nem kerülhet 
sor [Pp. 366-369. §-ok, 1990. évi XCI. tv. 87-88. §-ai]. 
BH2000. 62. Társadalombiztosítási végrehajtási eljárás megszüntetése, illetve korlátozása nem tartozik bírói 
útra [Pp. 130. § (1) bek. b) pont, f) pont, 366-369. §-ok, 1990. évi XCI. tv. 3. § (1) bek., 87. § (1)-(2) bek.]. 
BH1997. 347. A végrehajtás elrendelésérol intézkedo bíróságnak nem feladata a teljesítések és azok 
elszámolása helyességének vizsgálata Vht. [10. § c) pont, 11-13. §, 41. § (1) bek., 80-81. §, Pp. 366. §, 368. § 
a) pont, Ptk. 293. §]. 
BH1995. 650. A kötelezett tartozásának a fotartozásra való elszámolásaként kell tekinteni azt, ha a jogosult a 
vele szemben még fennmaradt tartozást a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmében 
kamatkövetelésként érvényesíti. Amennyiben az ilyen fizetési meghagyás jogerore emelkedése után kötött 
csodegyezségben a jogosult kamatkövetelésérol lemond, a végrehajtás megszüntetésének van helye (Ptk. 293. 
§, Pp. 368. §, 1994. évi LII. tv.). 
BH1995. 525. Bíróság elott adó-végrehajtási eljárás megszüntetése, illetoleg korlátozása iránti per nem 
indítható [Pp. 366-369. §-ok, 1979. évi 18. tvr. 43-44. §-ok, 1994. évi LIII. tv. 13. §, 1990. évi XCI. tv. 87. § 
(1) bek., 88. § (3) bek.]. 
BH1992. 196. A bíróság illetékességének szempontjából nem tekintheto minoségi vitának az, ha a létesítmény 
megvalósítása érdekében végzett munka ellenértékének megfizetését követelik, s ennek során a munka 
minoségével kapcsolatban kifogások merülnek fel [Pp. 368. § (1) bek. a) pont]. 



BH1989. 367. Késedelmi kötbér és a késedelemmel okozott kár megtérítése iránt indított gazdasági perben 
nem a teljesítés helye, hanem az alperes székhelye szerint illetékes bíróság jár el [Pp. 29. § (1) bek., 36. §, 37. 
§, 365. § (3) bek., 368. §]. 
BH1989. 120. Az építmény vagy technológiai berendezés minoségével kapcsolatban gazdálkodó szervezetek 
között keletkezett vitában a keresetlevelet a hibás szolgáltatás helye szerinti illetékes bírósághoz is be lehet 
nyújtani. Ilyen ügynek kell tekinteni a hibás átadás miatt járó kötbér iránt indított pert is [Pp. 368. § (1) bek. 
a) pont]. 
BH1988. 416. A hibás épület kijavítási költsége iránt támasztott kereset annál a bíróságnál is benyújtható, 
amelynek illetékességi területén az épület van [Pp. 368. § (1) bek.]. 
BH1987. 286. Vagyonlagos illetékesség esetében a választás joga a felperesé. A bíróság a keresetlevelet nem 
teheti át más bírósághoz, ha a felperes azt hozzá mint a jogszabály szerint vagylagosan illetékes bírósághoz 
nyújtotta be [Pp 368. § (1) bek. a) pont]. 
BH1983. 415. Vagylagos illetékesség esetén az eljárásra jogosult bíróságok közötti választás joga csak a 
felperest illeti meg [Pp. 30. § (1) bek., 42. §, 129. § (1) bek., 365. § (3) bek., 368. § (1) bek. a) pont]. 
BH1983. 249. Ha a gazdasági perben a kereset tárgya szerzodésbol eredo, de nem a termék minoségével 
kapcsolatos kártérítési igény, csak az általános illetékességi szabályok alkalmazásának van helye [Pp. 30. § 
(1) bek., 36., 37. §, 365. § (3) bek., 368. § (1) bek. a) pont]. 
BH1982. 112. Gazdasági perben az alávetés csak szerzodési ügyekben képez illetékességi okot, más 
vagyonjogi perekben azonban nem veheto figyelembe [Pp. 365. § (3) bek., 368. § (1) bek. c) pont]. 
BH1981. 521. Gazdálkodó szervezetek között szerzodésszegésbol eredo vita esetén alávetésnek nincs helye 
[Pp. 30. § (1) bek., 41. § (1) bek., 365. § (1) bek. a) pont, 368. § (1) bek. c) pont]. 
BH1978. 490. A bíróságnak a per során hozott olyan végzése, amellyel saját illetékességét megállapította, 
fellebbezéssel nem támadható meg [Pp. 3. § (1) bek., 30. § (1) bek., 31. § (1) bek., 233. § (3) bek., 367. § a) 
pont, 368. § (1) bek. a) pont]. 
BH1978. 445. Ha a kereset a hibás teljesítésre alapított igény mellett más követelésre is irányul, az 
illetékesség általános szabályát kell alkalmazni [Pp. 30. § (1) bek., 368. § (1) bek. a) pont]. 
BH1977. 294. Több illetékes bíróság közötti választási jog csak a felperest illeti, de az általa kiválasztott 
bíróság az ügyet más bírósághoz nem teheti át. Ha a Pp. 368. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján 
választott járásbíróság hatásköre a keresetfelemelése folytán megszunik, a választási jogot a kifogásolt 
termék területe szerint illetékes megyei bíróságra gyakoroltnak kell tekinteni [Pp. 30. §, 368. § (1) bek. a) 
pont]. 

369. § A végrehajtási záradékkal ellátott okirattal és a vele egy tekintet alá eso végrehajtható okirattal elrendelt 
végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt pert akkor lehet indítani, ha 

a) a végrehajtani kívánt követelés érvényesen nem jött létre, 
b) a követelés egészen, illetoleg részben megszunt, 
c) a végrehajtást kéro a teljesítésre halasztást adott, és az idotartama nem járt le, 
d) az adós a követeléssel szemben beszámítható követelést kíván érvényesíteni. 

A perindítás feltétele, hogy a végrehajtás elrendelése végrehajtási záradékkal ellátott okirattal történt vagy a 
vele egy tekintet alá eso végrehajtási okirattal (1994. évi LIII. törvény 20-23. §, 25.). Ilyen esetben 
végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti pert akkor lehet indítani, ha a Pp. 369. §-ban felsorolt 
négy feltétel valamelyike bekövetkezett. 
Ha összevetjük a Pp. 368. §-ban, illetve a Pp. 369. §-ában foglalt rendelkezéseket, megállapíthatjuk, hogy a 
369. §-ban szabályozott esetben lényegesen szélesebb körben van helye végrehajtás megszüntetése, illetve 
korlátozása iránti per indításának, mint a Pp. 368. §-ban szabályozott esetben. Ennek az az oka, hogy a 
végrehajtási lap kiállítását, illetve a vele egy tekintet alá eso végrehajtható okirat (letiltó végzés) 
meghozatalát olyan eljárás elozte meg, amelyben a felek által az ügy érdemében eloadott tényeket, 
bizonyítékokat az ügydönto határozat meghozatalát megelozoen megvizsgálták (bírósági eljárás, közjegyzoi 
eljárás, külföldi bírósági eljárás, külföldi vagy belföldi választottbírósági eljárás). 
A Pp. 369. §-ban meghatározott körben a záradékolást, illetve a vele egy tekintet alá eso végrehajtható 
határozat meghozatalát ilyen eljárás nem elozte meg. A záradékolás, illetve a letiltó végzés meghozatala az 
1994. évi LIII. törvény 21-23. §-aiban felsorolt esetekben és feltételek megléte esetén kiállított közokiraton 
vagy teljes bizonyítóereju magánokiraton alapszik. 
a) A követelés érvényesen nem jött létre; 
Az 1994. évi LIII. törvény 21-23. §-ában foglalt esetekben az alaki követelmények meglétét a bíróságnak a 
végrehajtható okirat kiállítását megelozoen vizsgálnia kell. Ha az alaki követelmények hiányoznak, a 



bíróságnak meg kell tagadnia a záradékolást, illetve el kell utasítania a vele egy tekintet alá eso letiltó végzés 
meghozatala iránti kérelmet [1994. évi LIII. törvény 19. §, 20. § (2)]. 
Amennyiben az alaki követelmények valamelyike hiányában történt a záradékolás, tehát a bíróság az okiratot 
a törvény megsértésével látta el végrehajtási záradékkal akár a felek kérelmére, akár a végrehajtó 
kezdeményezésére, akár hivatalból, a bíróság törli a végrehajtási záradékot az 1994. évi LIII. törvény 211. § 
(2) bekezdése értelmében. 
Ilyenkor tehát álláspontunk szerint nem végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti pert kell indítani, 
hanem a záradék törlése iránti kérelmet kell benyújtani a végrehajtást elrendelo bírósághoz. Ez az eljárás 
egyszerubb és költségkímélobb is, mint ha a végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti per 
lefolytatására kerülne sor. 
Amennyiben a végrehajtási záradékkal egy tekintet alá eso közvetlen bírósági letiltó végzés meghozatalára 
kerül sor, e végzéssel szemben a felek fellebbezést nyújthatnak be, s az alaki követelmények megléte hiányára, 
mint törvénysértésre lehet alapítani a fellebbezést. 
A záradék törlése nincs határidohöz kötve. A letiltó végzés ellen azonban a kézbesítéstol számított 15 napon 
belül lehet a fellebbezést eloterjeszteni, illetve az elmulasztott határido utolsó napjától számítva 15 napon 
belül (szubjektív határido), legkésobb 6 hónapon belül (objektív határido) igazolási kérelmet lehet 
eloterjeszteni, amennyiben ennek megvannak a Pp.-ben rögzített feltételei. 
Felmerül a kérdés, hogy az alaki követelmények hiányában kibocsátott jogeros letiltó végzés meghozatala 
után a végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti pert lehet-e indítani arra való hivatkozással, hogy a 
végrehajtás elrendelésének alapjául szolgáló okirat alaki hibában szenved. 
Álláspontunk szerint erre az adósnak lehetosége van, hiszen a Pp. 369. § a) pontjának feltétele ebben az 
esetben is megvalósul, tehát a követelés érvényesen akkor sem jön létre, ha a végrehajtás alapjául szolgáló 
okirat alaki hibás. Mindaddig azonban, amíg az egyszerubb eljárás lefolytatására sor kerülhet, addig azt az 
igényérvényesítési utat kell választani (végrehajtási záradék törlése iránti kérelem, letiltó végzés elleni 
fellebbezés benyújtása). 
A záradékolást megelozoen a végrehajtást elrendelo bíróságnak azonban nem csak az alaki követelmények 
meglétét kell vizsgálnia, hanem bizonyos tartalmi követelményeket is hivatalból kell vizsgálni. Így például 
vizsgálni kell, hogy a követelés nem semmis szerzodésbol ered-e (Ptk. 234. §) vagy olyan követelés 
érvényesítésérol van szó, amely bírósági úton nem érvényesítheto (Ptk. 204. §). Ez okból is sor kerülhet a 
záradékolás megtagadására, illetve a letiltó végzés meghozatala iránti kérelem elutasítására. 
Amennyiben e körülményeket a végrehajtást elrendelo bíróság nem észlelte, ebben az esetben is sor kerülhet a 
végrehajtási záradék törlésére, a letiltó végzés elleni fellebbezés benyújtására, illetve sor kerülhet a 
végrehajtás megszüntetése avagy korlátozása iránti per megindítására. 
A végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben az adós a szerzodés megtámadása iránti jogát 
is gyakorolhatja a Ptk. 236. §-ában foglalt feltételek megléte esetén. 
A munkajogi követeléseknél a Munka Törvénykönyve alapján kell vizsgálni azt, hogy a követelés érvényesen 
létrejött-e vagy sem. 
Az adós nem csak a követelés jogalapját, hanem annak összegszeruségét, kötelezettségének mértékét is 
vitathatja a perben. 
A végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben ugyanazokat a körülményeket kell a bíróságnak 
vizsgálnia, mint amelyeket akkor vizsgálna, ha a végrehajtást kéro követelésének érvényesítése iránt pert 
indított volna a végrehajtás elrendelésére irányuló kérelem eloterjesztése helyett. 
b) A követelés egészen, illetoleg részben megszunt; 
A per megindítására sor kerülhet amiatt, hogy az adós vagy helyette más teljesített, a végrehajtást kéro 
követelése elévült, a teljesítés lehetetlenné vált, illetve a végrehajtás elrendelésének alapjául szolgáló 
okiratban rögzített megállapodást a felek késobb módosították. Ezekben az esetekben megfeleloen irányadók 
azok a szempontok, amelyeket a Ptk. 368. §-ánál kifejtettem. 
c) A végrehajtást kéro a teljesítésre halasztást adott és az idotartama nem járt le; Az 1994. évi LIII. törvény 
52. § c) pontja akként rendelkezik, hogy a végrehajtás szünetel, ha az adós a teljesítésre halasztást kapott 
vagy a részletekben való teljesítést engedélyezték neki. A két rendelkezés egybevetésébol azt a következtetést 
kell levonni, hogy a végrehajtás megszüntetése, illetoleg korlátozása iránti per megindítására az adós csak 
akkor jogosult, ha a végrehajtást kéro a végrehajtás elrendelését megelozoen adott halasztást a követelés 
teljesítésére. Amennyiben a végrehajtás elrendelése után ad halasztást a teljesítésre a végrehajtást kéro, a 
végrehajtás szünetel. 
d) Az adós a követeléssel szemben beszámítható követelést kíván érvényesíteni. 



Ebben a körben is figyelembe kell venni a Ptk. 296-297. §-aiban foglalt rendelkezéseket, elsosorban azt, hogy 
a végrehajtható határozattal vagy egyezséggel megállapított követelésbe csak ugyanilyen vagy közokiratba 
foglalt ellenkövetelést lehet beszámítani. Ugyanazok a szempontok érvényesülnek ez esetben is, mint 
amelyeket a Pp. 368. §-ánál részleteztünk. 
BH2002. 402. II. Az adóhatóság határozatán alapuló végrehajtás megszüntetésére bírói úton nem kerülhet 
sor [Pp. 366-369. §-ok, 1990. évi XCI. tv. 87-88. §-ai]. 
BH2000. 62. Társadalombiztosítási végrehajtási eljárás megszüntetése, illetve korlátozása nem tartozik bírói 
útra [Pp. 130. § (1) bek. b) pont, f) pont, 366-369. §-ok, 1990. évi XCI. tv. 3. § (1) bek., 87. § (1)-(2) bek.]. 
BH1998. 200. Ha az adós a végrehajtási záradékkal ellátott okirattal elrendelt végrehajtás során vitatja, 
hogy a végrehajtani kívánt követelés érvényesen jött volna létre - feltéve, hogy a törvény szerinti eljárás 
keretében nincs lehetoség a végrehajtás megszüntetésére vagy korlátozására - a végrehajtás megszüntetése 
(korlátozása) iránt pert indíthat. A végrehajtás-megszüntetési perre az a bíróság illetékes, amely a 
végrehajtási eljárást elrendelte [1994. évi LIII. tv. (Vht.) 10. §, 211. § (2) bek., 212. § (1) bek., Pp. 366. §, 
369. § a) pont, 367. §]. 
BH1995. 525. Bíróság elott adó-végrehajtási eljárás megszüntetése, illetoleg korlátozása iránti per nem 
indítható [Pp. 366-369. §-ok, 1979. évi 18. tvr. 43-44. §-ok, 1994. évi LIII. tv. 13. §, 1990. évi XCI. tv. 87. § 
(1) bek., 88. § (3) bek.]. 
BH1977. 564. Egy keresetlevélben több fél ellen vagy külön-külön érvényesített, de egyesített gazdasági perek 
tárgyának értéke nem számítható össze és az egyesítés nem változtatja meg az eljáró bíróság hatáskörét [Pp. 
365. § (1) bek., 366. § (1) bek., 369. §, 25. § (3) bek.]. 

370. § A végrehajtás megszüntetési és korlátozási perben eljáró bíróság az ügyben a végrehajtást felfüggesztheti. 
A végrehajtás felfüggesztése: 
A végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perekben az adós a keresetlevelében egyúttal azt is 
kérheti, hogy a bíróság a végrehajtást függessze fel a per jogeros befejezéséig. 
A bíróság nem köteles a kérelemnek helyt adni. Döntésekor vizsgálnia kell az adós által eloadott 
körülményeket, a kérelem indokoltságát, mérlegelnie kell, hogy az adós által állított körülmények bizonyítása 
esetén sor kerülhet-e a keresetnek való helyt adásra. 
Ebben a körben a bíróságnak a pernyertesség elvi lehetoségét kell csupán megállapítania. Ahhoz, hogy a 
bíróság megvizsgálja a végrehajtás felfüggesztésének a lehetoségét, elegendo az adós állításainak 
valószínusítése. Amikor a bíróság ezeket a szempontokat vizsgálja, álláspontjának kifejtését nem lehet 
prejudikálásnak tekinteni, s ez nem ad alapot az eljáró bíróval szembeni elfogultsági kifogás eloterjesztésére 
sem. 
A végrehajtást felfüggeszto végzés ellen fellebbezésnek van helye. Amennyiben a bíróság a végrehajtás 
felfüggesztése iránti kérelmet elutasítja, e végzés ellen is fellebbezésnek van helye. A bíróság nincs kötve a 
végrehajtást felfüggeszto végzéséhez, tehát a per folyamán, ha azt indokoltnak látja, bármikor dönthet a 
végrehajtás folytatásának az elrendelésérol. E végzés ellen is lehet fellebbezést eloterjeszteni. 
Felmerül a kérdés, hogy a végrehajtás felfüggesztése felol csak akkor kell határozni, ha azt az adós kéri, vagy 
a végrehajtás hivatalból is felfüggesztheto-e. Ezzel kapcsolatos rendelkezést a Pp. 370. §-a nem tartalmaz - 
azaz a Pp. 4. §-ában foglaltak alól kivételt nem tesz. A Pp. 267. § (2) bekezdése a perújítási eljárásra 
vonatkozóan kifejezetten kimondja, hogy a végrehajtás hivatalból is felfüggesztheto. A végrehajtás 
felfüggesztésével elérni kívánt cél - az utóbb esetleg alaptalanná váló végrehajtásból eredo hátrányok 
elhárítása - azonban e két pertípusban azonos, ami feltétlenül megkívánná a jogi szabályozásban meglévo 
különbségtétel megszüntetését. 
A jelenlegi szabályozás szerint, ha a bíróság az összes körülményt mérlegelve indokoltnak látná a végrehajtás 
felfüggesztését, arról kérelem nélkül, hivatalból nem rendelkezhet. A Pp. 3. § (1) bekezdése értelmében 
azonban ilyen esetben a jogi képviselo nélkül eljáró adóst tájékoztatnia kell arról, hogy kérelmet terjeszthet 
elo a végrehajtás felfüggesztése iránt. A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem eloterjesztésének lehetosége 
ugyanis a perbeli joggyakorlás körébe tartozik és nem anyagi jogi kérdés. Elofordulhat ezért, hogy az utóbb 
eloterjesztett és alapos kérelem alapján olyan idopontban kerülhet csak sor a végrehajtás felfüggesztésére, 
amikor már az elhárítani kívánt joghátrány bekövetkezett. 
Amennyiben a bíróság eljárást befejezo határozatot hoz és korábban a végrehajtást felfüggesztette, 
rendelkeznie kell a végrehajtás folytatásáról is, kivéve, ha a végrehajtást ítélettel megszüntette vagy 
korlátozta. Tehát, ha a bíróság a keresetet elutasította, a pert megszüntette vagy a per szünetelés folytán 
megszunt, rendelkezni kell a végrehajtás folytatásáról, hiszen a végrehajtás felfüggesztése okafogyottá vált. 
A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem tárgyában a bíróságnak kötelezo döntést hoznia, a döntés 
hiányában ugyanis elzárja a felet attól, hogy a fellebbezési jogát gyakorolhassa. 



A végrehajtás felfüggesztésének hatálya: 
A bíróságnak a végrehajtás felfüggesztésérol szóló végzését kézbesítenie kell a végrehajtónak. 
A végrehajtás felfüggesztésérol szóló végzés meghozatalának a napjától megakad a végrehajtás, ettol a naptól 
kezdve további végrehajtási cselekményeket nem lehet végezni a bíróság újabb rendelkezéséig [PK 236. 
számú állásfoglalás b)]. Bár a Legfelsobb Bíróság PK 289. számú állásfoglalásában úgy határozott, hogy a 
PK 236. számú állásfoglalást nem tartja fenn, mégis a b) pontban foglaltak - véleményünk szerint - a 
gyakorlatban továbbra is alkalmazhatóak. Emiatt fontos, hogy a bíróság a végrehajtás felfüggesztésérol 
haladéktalanul értesítse a végrehajtót. 
A bíróságnak lehetosége van arra is, hogy az eset összes körülményét mérlegelve olyan rendelkezést tegyen, 
hogy a felfüggesztés ellenére bizonyos végrehajtási cselekményeket el lehet végezni. Például a felfüggesztés 
ellenére a foglalást eszközölheti a végrehajtó avagy a munkáltatót arra hívja fel a bíróság, hogy az adós 
keresményébol további levonásokat eszközöljön és a levont részleteket a bíróság további intézkedéséig tartsa 
vissza. 
A végrehajtást felfüggeszto végzés ellen eloterjesztett fellebbezésnek nincs halasztó hatálya, amibol az 
következik, hogy a fellebbezés elbírálásig a végrehajtás megakad, azt csak akkor lehet folytatni, ha a 
másodfokú bíróság az elsofokú bíróság végzését megváltoztatja és a végrehajtás felfüggesztését megszünteti. 
A végrehajtás felfüggesztésérol szóló végzés meghozatala napjától a felfüggesztés tartama alatt a végrehajtási 
jog elévülése nyugszik. 
BH1988. 85. A tartozásátvállaláshoz a jogosult felperes hozzájárulásának hiányában a keresetlevélnek a 
tartozásátvallalaló székhelye szerint illetékes bírósághoz való téves áttétele [Pp. 2. § (1) bek., 30. § (1) bek., 
61-62. §, 121. § (1) bek., 129., 370. § Ptk. 332. §] 
BH1978. 298. Gazdasági perben eljáró bíróság illetékességének megállapításánál abban az esetben is a 
kereset beadásának az idopontja irányadó, ha valamelyik fél helyébe jogutód lép és a per a jogutód ellen 
folyik tovább [Pp. 30. §, 42. §, 266: § (2) bek., 370. §]. 

370/A. § (1) A bíróság a végrehajtás megszüntetési és korlátozási perben soron kívül jár el, a tárgyalást legkésobb 
a keresetlevél benyújtásától számított 15. napra tuzi ki. A perben szünetelésnek nincs helye. 

(2) Az elso tárgyalás megtartásának nem akadálya az, ha a felperes vagy az alperes nem jelent meg, ha azonban 
egyik fél sem jelent meg az elso tárgyaláson, az eljárást meg kell szüntetni. 

(3) Bizonyítás felvételének csak olyan bizonyítékokra vonatkozóan van helye, amelyek a tárgyaláson 
rendelkezésre állnak, és amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a keresetlevélben eloadottakat vagy az alperes 
védekezését igazolják. Bizonyítás felvételének helye van a felek által nyomban felajánlott bizonyítékokra is. 

(4) A tárgyalást - legfeljebb 8 napra - csak akkor lehet elhalasztani, ha ez a felek által felajánlott bizonyítás 
lefolytatása érdekében szükséges. 

(5) A bíróság a keresetlevelet azzal küldi meg az ügyben eljárt végrehajtónak, hogy nyilatkozzon az eljárással 
kapcsolatban felmerült költségeirol, díjáról, valamint az azokat megalapozó körülményekrol és az általa lefolytatott 
eljárási cselekményérol. A végrehajtót a tárgyalás napjáról értesíteni kell. 

(6) Ha a végrehajtó az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot a perben eloterjesztette, a bíróságnak a végrehajtást 
megszünteto határozatában a végrehajtási költségek viselésérol is döntenie kell. A bíróság határozata ellen a 
végrehajtási költségek tekintetében a végrehajtó is fellebbezhet. 

A 2000. évi CXXXVI. törvény 169. § (2) bekezdése 2001. szeptember hó 1-jei hatállyal iktatta be a végrehajtás 
megszüntetése illetve korlátozása iránti perekben irányadó, és az általános szabályoktól eltéro 
rendelkezéseket. A módosítás - ahogy az a törvény miniszteri indokolásából kitunik - célja, hogy e perek 
intézése minél idoszerubben történjen, és a felek a jóhiszemu joggyakorlásban és a per mielobbi eredményes 
befejezésében legyenek érdekeltek. 
Ennek érdekében a törvény 
- e pertípusban a bíróság soron kívüli eljárási kötelezettségét írja elo, 
- az elso tárgyalást a bíróságnak a keresetlevél benyújtását követo 15 napon belüli idopontra kell kituznie, 
- az elso tárgyalás megtartását nem akadályozza, ha a szabályszeruen idézett felek valamelyike távol van, ha 
viszont egyik fél sem jelent meg, a bíróság a pert megszünteti. E körben a törvény a Pp. 136. § (1) 
bekezdésében foglalt további feltételt nem nevesíti, ezért a per megszüntetése akkor sem mellozheto, ha az elso 
tárgyalást megelozoen a felek a tárgyalás távollétükben való megtartását kérték. 
- a tárgyalást a bíróság - legfeljebb 8 nappal - csak bizonyítás lefolytatása érdekében halaszthatja el, és 
- e perekben nincs helye szünetelésnek. 
A (3) bekezdés rendelkezése az általános szabályoknál szukebb körben ad lehetoséget a felek számára a 
bizonyítékok eloterjesztésére, s ezzel egyidejuleg kizárja azt is, hogy a bíróság a további bizonyítási indítvány 
eloterjesztésére a feleket határido mellett felhívja, és ez okból a tárgyalást elhalassza. 



A végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti perben hozandó ítélet kihatással van a végrehajtási 
eljárással addig felmerült költségekre is. Ezért a bíróságnak az (5) bekezdés értelmében az ügyben eljárt 
végrehajtót az eljárásával felmerült díjak és költségek tekintetében - a keresetlevél megküldése mellett - 
nyilatkozattételre kell felhívnia. A nyilatkozattételre a törvény határidot nem szab. Abból a rendelkezésbol 
azonban, mely szerint a tárgyalás idopontjáról a végrehajtót értesíteni (és nem idézni) kell, az következik, 
hogy a végrehajtó a nyilatkozatát legkésobb a kituzött elso tárgyaláson terjesztheti elo. 
Ha a végrehajtó a nyilatkozatot eloterjesztette, a bíróság ítéletében a végrehajtási költségek viselése felol is 
köteles dönteni [(6) bekezdés]. Ilyen esetben az ítélet ellen a végrehajtó is élhet fellebbezéssel, azonban e jog 
ot kizárólag a végrehajtási költségekre vonatkozó rendelkezés körében illeti meg. 
Végrehajtói nyilatkozat hiányában azonban a bíróság még a keresetnek helyt adó ítélet esetén sem hozhat 
döntést a végrehajtási költségek mikénti viselése tárgyában. 
A módosító törvény hatályba lépteto és átmeneti rendelkezésébol (182. és 185. §) következoen a § szabályait a 
2001. szeptember 1. napján már folyamatban lévo ügyekben is alkalmazni kell. 

Igényper 

371. § (1) Az, aki a lefoglalt vagyontárgyra tulajdonjoga vagy más olyan joga alapján tart igényt, amely a 
végrehajtás során történo értékesítésnek akadálya, a vagyontárgynak a foglalás alóli feloldása iránt végrehajtási 
igénypert (a továbbiakban: igénypert) indíthat a végrehajtást kéro ellen. 

(2) Nem tarthat igényt a lefoglalt vagyontárgyra az, aki a végrehajtandó tartozásért az adóssal egysorban felel. Az 
a házastárs azonban, akinek a felelossége csak a közös vagyonból rá eso hányad értékéig áll fenn, igényt tarthat a 
lefoglalt különvagyon tárgyára. 

(3) Haszonélvezeti jog alapján a haszonélvezo ingatlan-igénypert nem indíthat. 
A felek személye 
A per felperese: 
A per felperese az igénylo, általában az adóson, illetve minden esetben a végrehajtást kéron kívül álló 
harmadik személy, aki azt állítja, hogy a lefoglalt vagyontárgyra tulajdonjoga vagy más olyan joga alapján 
tart igényt, amely a végrehajtás során történo értékesítésnek akadálya. 
Kivételes esetekben az adós is jogosult igényper indítására. Erre abban az esetben kerülhet sor, ha az adós 
meghatározott vagyontárgyakkal felel a követelés kielégítéséért. Így például, ha az adós a hagyaték tárgyaival 
és annak hasznaival felel a végrehajtást kéronek, s a foglaláskor a hagyaték tárgyai és hasznai az adós 
birtokában vannak, ennek ellenére a végrehajtó az adós egyéb vagyontárgyait is lefoglalja [Ptk. 679. § (1)]. 
Vagy például az adós a házastársa által kötött ügyletért a végrehajtást kérovel szemben a közös vagyonból rá 
eso rész erejéig felel, ennek ellenére a végrehajtó a különvagyonát képezo vagyontárgyakat foglalt le [Csjt. 
30. § (3)]. 
Az adós azonban olyan esetben nem jogosult a perindításra, ha a harmadik személy tulajdonában álló 
ingóságot, bérleti jog vagy használati jog, haszonélvezeti jog, illetve bármilyen kötelmi jogcím alapján tartja 
birtokában. Ilyen esetben az adósnak a foglalásról értesítenie kell a vagyontárgy tulajdonosát és a perindítás 
joga a tulajdonost illeti meg. 
Az igénylo harmadik személy lehet a lefoglalt vagyontárgy tulajdonosa, de lehet, hogy a lefoglalt 
vagyontárgyon bérleti joga, használati joga avagy haszonélvezeti joga van. A haszonélvezo azonban 
ingatlanigénypert nem indíthat [Pp. 371. § (3)]. 
Közös tulajdonban lévo vagyontárgy lefoglalása esetén bármelyik tulajdonostárs önállóan is pert indíthat, 
nem kötelezo valamennyi tulajdonostárs felperesként való perben állása [Pp. 372. § (1)]. 
Felperes lehet az adós házastársa, ha a különvagyonát foglalták le, holott csak a házastársi 
vagyonközösségbol rá eso rész erejéig felel, vagy pedig a követelésért egyáltalán nem felel, mégis lefoglalták 
vagy a különvagyonát vagy a házastársi vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyat. 
Amennyiben az igénylo személyében változás következik be, akár öröklés, akár engedményezés folytán, abban 
az esetben az igénylo jogutódja lesz a felperes. 
A már folyamatban lévo perben is elofordulhat változás a felek személyében (lásd Pp. 61. § és Pp. 62. §-át is). 
Fogalmilag kizárt azonban, hogy a per felperese a végrehajtást kéro legyen. A végrehajtást kéro ugyanis 
meghatározhatja, hogy mely vagyontárgyakra folyjon, illetve mely vagyontárgyakra ne folyjon a végrehajtás 
[1994. évi LIII. törvény 8. § (1)]. Elofordulhat, hogy a végrehajtást kéro tulajdonában lévo vagyontárgy az 
adós birtokában van. A végrehajtást kéronek ekkor módja van e tényrol a végrehajtót tájékoztatni, s e 
vagyontárgyakra nem történik foglalás. 
A per alperese: 



Az igénypert a végrehajtást kéro ellen kell indítani. Ha a vagyontárgyat több végrehajtást kéro követelésének 
végrehajtása végett foglalták le, valamennyi végrehajtást kéro ellen meg kell indítani az igénypert [Pp. 372. § 
(2)]. 
A sértett (magánfél) ellen kell megindítani a pert, ha a bunügyi zárlatot polgári jogi igény biztosítására 
rendelték el [Pp. 372. § (4)]. 
Az Igazságügyi Minisztérium ellen kell megindítani a pert, ha a bíróság pénzbüntetésrol, pénzbírságról, 
rendbírságról, vagyonelkobzásról, elkobzás alá eso érték és vagyoni elony megfizetésére kötelezésrol vagy 
bunügyi költségrol szóló értesítése alapján rendelték el a végrehajtást, ideértve az ilyen követelés 
biztosítására elrendelt bunügyi zárlatot is [Pp. 372. § (3)]. 
Az adós ellen is meg kell indítani a pert, ha olyan vagyontárgyat foglaltak le, amely az igénylo és az adós 
közös tulajdonában áll. A házastárs ilyen alapon csak akkor indíthat pert, ha a végrehajtást kéro 
követeléséért kizárólag a másik házastárs felelos [Pp. 379. § (2); Pp. 381. §]. 
Az adóhatóság, avagy a társadalombiztosítási szerv az igényper alperese, ha a végrehajtást az adóhatóság 
vagy a társadalombiztosítási szerv rendelte el. Az ilyen igényperben vizsgálni kell az adóhatóság, illetve a 
társadalombiztosítási szerv perbeli jogképességét (Pp. 48. §). Csak a jogszabály kifejezett rendelkezése esetén 
perelheto olyan szerv, amelynek a jogszabály értelmében nincs jogképessége (például közigazgatási 
határozatok felülvizsgálata iránti perek, sajtó-helyreigazítási perek). Ebbol az következik, ha a végrehajtást 
olyan szerv rendelte el, amelynek nincs jogképessége, a felettes szervét kell alperesként perelni, amely 
jogképes. 
Amennyiben a végrehajtást kéro személyében történik változás öröklés vagy engedményezés folytán, úgy a 
végrehajtást kéro jogutódja ellen kell megindítani a pert. 
Az alperes személyében a per folyamán is bekövetkezhet változás (lásd a Pp. 61-62. §-ait is). 
A felperes perbeli legitimációja hiányában a keresetlevél idézés kibocsátása nélkül való elutasítására csak 
akkor kerülhet sor, ha a keresetlevél adataiból aggálytalanul megállapítható, hogy az igénypert nem a Pp.-
ben erre feljogosított személy indította. Például az adós indít igénypert arra hivatkozással, hogy a nála 
lefoglalt vagyontárgy harmadik személy tulajdonában van. Az esetek túlnyomó többségében azonban csak a 
kereset érdemi vizsgálata kapcsán állapítható meg, hogy a felperesnek van-e kereshetoségi joga. Ilyen 
esetekben tehát a keresetet érdemben kell elbírálni és a kereshetoségi jog hiányában a kereseti kérelmet 
ítélettel kell elutasítani. 
Abban az esetben, hogyha az igénylo a pert nem a végrehajtást kéro ellen indítja, illetve meghatározott 
esetben az Igazságügyi Minisztérium vagy a sértett (magánfél) ellen, illetve valamennyi végrehajtást kéro 
ellen meg kellene indítani a pert, továbbá ha olyan igény érvényesítésérol van szó, ahol a pert az adós ellen is 
meg kell indítani, s a felperes a bíróság felhívása ellenére sem az ellen indítja meg a pert, illetve nem vonja 
perbe azokat a személyeket, akiknek a perben állása kötelezo, sor kerülhet a keresetlevél idézés kibocsátása 
nélküli elutasítására a Pp. 130. § (1) bekezdés g) pontja értelmében. 
A kereseti kérelem 
A felperesnek a keresetlevelében pontosan meg kell jelölnie, hogy a végrehajtó által lefoglalt vagyontárgyak 
közül melyik az, amelynek a feloldását kéri tulajdonjoga vagy más olyan joga alapján, amely az értékesítésnek 
akadálya. Meg kell jelölnie konkrétan, hogy milyen jogra alapítja a foglalás alóli feloldás iránti igényét. A 
kérelmet a vagyontárgy foglalás alóli feloldása iránt kell eloterjeszteni. A haszonélvezeti jog alapján indított 
igényperben a haszonélvezo nem kérheti a vagyontárgy foglalás alóli feloldását, csak annak megállapítását, 
hogy a vagyontárgyat a haszonélvezeti jog megszunése után lehet értékesíteni [Pp. 377. § (3)]. 
A pertárgyérték 
Az igényperre speciális rendelkezést tartalmaz a Pp. 24. § (2) bekezdésének f) pontja. E szerint jelentosége 
van annak, hogy mekkora a követelés összege, illetve a foglalás alól feloldani kért vagyontárgyaknak a 
végrehajtó által megállapított becsértéke. A két érték közül az alacsonyabb érték lesz a pertárgyérték. Például 
a követelés értéke 500 000 forint, de a feloldani kért vagyontárgy értéke 600 000 forint, abban az esetben a 
követelés értéke lesz a perérték, ha a követelés összege 600 000 forint, azonban a becsérték 500 000 forint, 
akkor a becsérték lesz a pertárgyérték. A két érték közül az alacsonyabb érték utáni 6%-ot, minimum 5000 
forintot, maximum 750 000 forintot kell leróni a keresetlevélen. 
Az igényperben nem érvényesül a Pp. 25. § (4) bekezdésében foglalt szabály, tehát a pertárgyértékbe beszámít 
a fokövetelés és annak az igénykereset eloterjesztésének idejéig lejárt valamennyi járuléka (kamat, költség). 
Ha a felperes a végrehajtó által megállapított becsértéket vitatja, igazságügyi szakérto kirendelését kérheti a 
becsérték megállapítása végett. Nézetünk szerint a felperesnek ez a joga a Pp. 26. §-ában, az 1994. évi LIII. 
törvény 97. § (3) bekezdésében és az 1994. évi LIII. törvény 140. § (3) bekezdésében foglalt szabályokból 
következik. Különös jelentosége van ennek a Pp. 380. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén. 



A költségkedvezményekkel kapcsolatban ugyanazokat a rendelkezéseket kell alkalmazni, mint egyéb perekben. 
A gyermektartásdíj végrehajtása során keletkezett igényper nem tekintheto tárgyi költségmentesnek (PK 158. 
számú állásfoglalás). 
A hatáskör 
A Pp. 373. § értelmében az igényper lefolytatása helyi bírósági hatáskörbe tartozik. (Bovebben lásd a Pp. 
373. §-ánál.) 
Illetékesség 
Kizárólagos illetékességi szabály érvényesül, kizárólag az a helyi bíróság illetékes, amelynek területén a 
foglalás történt. Amennyiben különbözo vagyontárgyakat más-más bíróság illetékességi területén foglaltak le, 
az igénypert külön-külön annál a helyi bíróságnál kell megindítani, ahol az egyes vagyontárgyak foglalása 
történt. (Lásd még a Pp. 373. §-ánál írottakat.) 
Egyéb szabályok 
A felperesnek meg kell jelölnie azt is, hogy a foglalást melyik végrehajtó, milyen számon eszközölte, mikor, 
illetve hol történt a foglalás. A bíróság illetékességének megállapításához szükséges a foglalás helyét 
megjelölni. A foglalás idejének abból a szempontból van jelentosége, hogy az igényper halasztó hatályú-e 
[Pp. 376. § (1)-(2)]. A végrehajtó megjelölése, a végrehajtási ügyszám bejelentése azért fontos, hogy a 
bíróság a végrehajtót haladéktalanul értesíthesse a halasztó hatályú igényperrol, illetve a végrehajtás 
felfüggesztésérol. Megkönnyíti a bíróság munkáját, ha a felperes a foglalási jegyzokönyv másolatát csatolja a 
keresetlevélhez. A keresetlevélben meg kell jelölni a bizonyítékokat is. Az okirati bizonyítékot csatolni kell a 
keresetlevélhez. A vagyontárgy azonosításához szükséges adatokat is meg kell jelölnie a felperesnek. 
Az igényperben a keresetlevelet kézbesíteni lehet annak a személynek, aki a végrehajtást kérot a végrehajtás 
alapjául szolgáló perben meghatalmazottként képviselte [Pp. 70. § (2)]. 
Az igénypert megindító keresetlevél a végrehajtás alapjául szolgáló per vitelére meghatalmazott ügyvéd 
részére is hatályosan kézbesítheto (PK 148. számú állásfoglalás). 
Igényperben helye lehet beavatkozásnak az általános szabályok szerint, például a harmadik személy által 
indított igényperben az adósnak jogi érdeke fuzodhet ahhoz, hogy milyen döntés születik. Természetesen kizárt 
az adós beavatkozása, ha a perben félként vesz részt. 
Az igénylo (a felperes) igazolással nem élhet a végrehajtási igényperben a Pp. 106. § (3) bekezdése 
értelmében. Ha például a bíróság a Pp. 136. § (1) bekezdése alapján a pert megszünteti, a felperes nem élhet 
igazolási kérelemmel akkor sem, ha annak egyébként meglennének a törvényi feltételei. A felperes a 
fellebbezési határido elmulasztása miatt sem élhet igazolási kérelemmel. Az alperes azonban az igényperben 
az általános szabályok szerint terjeszthet elo igazolási kérelmet. 
Az igényperben hozott ítélet ellen - a per fo tárgya tekintetében - perújításnak nincs helye [Pp. 260. § (4)]. 
Ebbol az következik, hogy például a perköltséggel kapcsolatos rendelkezés miatt az általános feltételek 
megléte esetén lehet perújítást kezdeményezni. 
Igényperben is helye lehet az eljárás szünetelésének. Ha szünetelés folytán a per megszunik és a bíróság 
végrehajtást felfüggeszto határozatot hozott, ez esetben rendelkezni kell a végrehajtás folytatásáról, hiszen a 
végrehajtás felfüggesztése okafogyottá vált. 
Az igényperben - az esetek túlnyomó többségében - a végrehajtási iratokat nem kell a bíróságnak beszereznie 
a végrehajtótól. A végrehajtónak az adós ellen folytatnia kell a végrehajtást, mert a felfüggesztés, vagy a 
halasztó hatályú igényper csak a feloldani kért vagyontárgyak tekintetében akasztja meg azt. Ha a döntés 
szempontjából jelentos nyilatkozatot tesz az adós vagy az igénylo a végrehajtási eljárásban, a végrehajtást 
kéro a végrehajtótól kérhet másolatot az okiratról, s a végrehajtást kéro azt csatolhatja a bírósági iratokhoz. 
Ha a bíróság az eredeti okirat csatolását tartja szükségesnek [Pp. 191. § (1)], és beszerzi az iratokat a 
végrehajtótól, a végrehajtó akkor jár el helyesen, ha az iratokról másolatot tart magánál, és az adóssal 
szemben folytatja a végrehajtást. 
Elofordulhat, hogy a végrehajtó olyan vagyontárgyakat foglal le, amelyek az 1994. évi LIII. törvény 89-96. §-
ai szerint mentesek a végrehajtás alól és a vagyontárgy harmadik személy tulajdonában áll, vagy harmadik 
személynek a vagyontárgyon olyan más joga van, amely akadálya az értékesítésnek. Ebben az esetben az adós 
vagy a harmadik személy az 1994. évi LIII. törvény 217. § szerint minosülo végrehajtási kifogással élhet a 
végrehajtást foganatosító bíróság elott az 1994. évi LIII. törvény 217. §-a értelmében. 
A végrehajtási kifogás nem illetékköteles beadvány, az eljárás egyszerubb, gyorsabb és költségkímélobb 
igényérvényesítési mód, mint az igényper. 
Igényper indítható, ha a végrehajtást az egészségbiztosítási pénztár rendelte el [1975. évi II. törvény 104/A. § 
(1)-(2), 105. § (1)-(4); BH1996. 664.]. 



Adóügyi (és társadalombiztosítási) végrehajtási ügyben is indítható a lefoglalt vagyontárgy foglalás alóli 
feloldása iránti igényper (BH1996. 374.). 
A magyar polgári eljárásjogban szabad bizonyítási rendszer van. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint bármely 
más perben az igényperben is bizonyítási eszköz a tanúvallomás, a szakértoi vélemény, a szemle, az okirat és 
egyéb tárgyi bizonyíték [Pp. 166. § (1)]. 
Érvényesül az a szabály is, miszerint a bíróság a tényállást a felek eloadásának és a bizonyítási eljárás során 
felmerült bizonyítékoknak egybevetése alapján állapítja meg, a bizonyítékokat a maguk összességében értékeli 
és meggyozodése szerint bírálja el. A per adataival egybevetett mérlegelés alapján a bíróság azt is 
meggyozodése szerint ítéli meg, hogy milyen jelentoséget kell tulajdonítani annak, ha a személyes 
megjelenésre idézett fél nem jelent meg, vagy a fél vagy képviseloje valamely felhívásnak nem tett eleget, a 
hozzá intézett kérdésre nem felelt vagy kijelentette, hogy valamely tény valóságáról nincs tudomása, vagy 
arra nem emlékszik [Pp. 206. § (1)-(2)]. 
Az igényperben különös jelentosége van a Pp. 164. § (1) bekezdésének, mert a per eldöntéséhez szükséges 
tényeket minden esetben a felperesnek kell bizonyítania. Így például nem érvényesül a házastársi közös 
vagyon vélelme sem. 
A Pp. 164. § (2) bekezdése szerint a bíróság bizonyítást hivatalból akkor rendelhet el, ha a törvény 
megengedi. Külön rendelkezés hiányában a bíróság az igényperben hivatalból nem rendelhet el bizonyítást. A 
bizonyítás elrendelésére és lefolytatására csak a felek kérelmére kerülhet sor. Errol a bíróságnak a jogi 
képviselo nélkül eljáró felet tájékoztatnia kell a Pp. 3. §-a értelmében. 
Az esetek többségében az alperesnek a vagyontárgy jogi sorsáról semmilyen információja nincsen, így 
konkrét érdemi védekezést nem tud eloterjeszteni. Ilyen esetben érdemi védekezésében a kereset elutasítását 
kéri vagy pedig arra hivatkozik, hogy mindaddig, amíg a felperes az állítását be nem bizonyítja, a kereset 
elutasítását kéri. 
Elofordulnak olyan esetek is, amikor a felperes által csatolt okirat tartalma alapján a végrehajtást kéro már 
érdemi védekezést tud eloterjeszteni. Például hivatkozni tud a szerzodés semmisségére (Ptk. 234. §), 
hivatkozhat arra, hogy a szerzodés vele szemben hatálytalan, mert fedezetelvonásra irányul [Ptk. 203. § (1)-
(2)]. Sot a végrehajtást kéro jogosult arra is, hogy a szerzodést megtámadja, akár az egy éves megtámadási 
határido után a megtámadási jogát kifogás útján is érvényesítheti. A Ptk. 235. § (2) bekezdése értelmében a 
szerzodés megtámadására az is jogosult, akinek a megtámadáshoz érdeke fuzodik. A Ptk. 236. § (3) bekezdése 
szerint pedig a megtámadásra jogosult a szerzodésbol eredo követeléssel szemben kifogás útján megtámadási 
jogát akkor is érvényesítheti, ha a megtámadási határido már eltelt. 
A kereset jogalapja 
Az 1994. évi LIII. törvény 86. § (1) bekezdése alapján lefoglalni az adós birtokában, orizetében levo vagy más 
olyan ingóságot lehet, amelyrol valószínusítheto, hogy az adós tulajdonában van. 
A (2) bekezdés értelmében nem lehet lefoglalni az adós birtokában, orizetében levo ingóságot, ha a rajta levo 
jelbol vagy más körülménybol minden bizonyítás nélkül kétségtelenül megállapítható, hogy az ingóság nincs 
az adós tulajdonában. 
A (3) bekezdés szerint a házassági életközösség tartama alatt a házastársaknak vagy bármelyiküknek a 
vagyontárgyát bármelyik házastárs ellen külön vezetett végrehajtás során is le lehet foglalni. Nincs helye a 
foglalásnak, ha az a házastárs, aki ellen a végrehajtás nem irányul, kétséget kizáróan igazolja, hogy a szóban 
levo vagyontárgy nem a házastársi vagyonközösséghez, hanem az o különvagyonához tartozik. 
Ha a foglalásnál kétségtelenül nem állapítható meg, hogy a vagyontárgyat a fenti szabályok miatt nem lehet 
végrehajtás alá vonni, valószínusíteni kell az adós tulajdonjogát. Emiatt fordulhat elo, hogy az igénylonek 
igénypert kell indítania. 
A tulajdonjog, a használati jog, a haszonélvezeti jog, kötelmi jogi jogcím: például bérleti jog alapján 
indítható a per. 
Amennyiben olyan vagyontárgyat foglalnak le az adós tartozása fejében, amelyet az adós tulajdonjog-
fenntartással vásárolt meg az eladótól, a Ptk. 368. § (2) bekezdése értelmében a vevo a tulajdonjog-fenntartás 
hatályossága idején a dolgot nem idegenítheti el és nem terhelheti meg. E szabályból az következik, hogy az 
eladó a tulajdonjog-fenntartásra hivatkozással igénypert indíthat. Figyelembe kell venni azonban azt a 
szabályt is, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom nem érinti a harmadik személy jóhiszemuen és ellenérték 
fejében szerzett jogát. A harmadik személy, aki ily módon megszerezte a lefoglalt vagyontárgy tulajdonjogát 
az adóstól, igénypert indíthat. 
A gyakorlatban leginkább az az eset fordul elo, amikor a házastárs indít pert vagy azon az alapon, hogy 
különvagyonával nem felel és a végrehajtó a különvagyonába tartozó vagyontárgyat foglalt le, vagy arra 
hivatkozással, hogy a végrehajtandó tartozásért kizárólag a másik házastárs felel. Ebben az esetben az 



igénylo házastárs részben külön tulajdonára, részben a házastársi vagyonközösségre alapítva érvényesít 
igényt. 
Gyakori az is, amikor élettárs indít igénypert, részben különvagyoni jellegre, részben az élettársi 
vagyonközösségi igényre hivatkozva. 
Gyakori az az eset is, amikor az adós tulajdonában álló lakásban bérlok laknak vagy szívességi 
lakáshasználók és az o tulajdonukban álló ingóságokat foglalnak le. 
Elofordulnak olyan perek is, amikor a lakás bérloje az adós, viszont a lakás és annak berendezési tárgyai 
harmadik személy (a bérbe adó) tulajdonában vannak. 
Egyre gyakrabban fordul elo olyan igényper, amikor az ingóvégrehajtás gazdálkodó szervezet ellen folyik és a 
gazdálkodó szervezet székhelyén harmadik személy tulajdonában lévo, illetve a harmadik személy által bérelt 
vagy használt ingóságokat foglalnak le. 
Gyakori, hogy a gazdálkodó szervezet székhelye az ügyvezeto lakása. Ilyenkor is nehéz a foglalásnál 
elkülöníteni a gazdálkodó szervezet tulajdonában lévo vagyontárgyat az ügyvezeto magánvagyonába tartozó 
tárgytól. E foglalásnak is következménye lehet az igényper. 
Elofordultak olyan esetek is, amikor az ügyvezeto magántartozása fejében az o birtokában lévo, de a 
gazdálkodó szervezet tulajdonában álló vagyontárgy foglalás alóli feloldása iránt indítottak igénypert. 
Az igényper tárgya 
Lehet ingóság, követelés, jog, pénz [Ptk. 94. § (2)]. Lehet ingatlan is (kivéve a haszonélvezo által indított 
igénypert). 
Alaptalan perindítás 
Alaptalan a perindítás abban az esetben, ha olyan személy indít igénypert, aki az adóssal egysorban felel a 
végrehajtandó tartozásért. Például, ha mindkét házastárs a teljes vagyonával felel a végrehajtást kéro 
követelésének a kielégítéséért, mert mindkét házastárs kötelezettként a szerzodés alanya volt, vagy például a 
készfizeto kezes tulajdonában álló vagyontárgyat foglalták le az adósnál [Ptk. 274. § (2)]. 
Alaptalan a haszonélvezo perindítása, ha ingatlan foglalás alóli feloldását kéri. A Pp.-nek ez a rendelkezése 
nem sérti a haszonélvezo érdekeit, hiszen az 1994. évi LIII. törvény 137. §-a akként rendelkezik, hogy az 
árverési vevo a tulajdonjogot bizonyos esetekben nem tehermentesen szerzi meg. Így az új tulajdonos 
tulajdonjogát terheli az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog, valamint a törvényen alapuló 
haszonélvezeti jog akkor is, ha nincs az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve. A haszonélvezo abban az 
esetben sem indíthat ingatlan-igénypert, ha szerzodést kötött az ingatlan tulajdonosával, de a haszonélvezeti 
jogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyeztette be. Ilyen esetben haszonélvezet nem keletkezett, ugyanis a 
haszonélvezet keletkezéséhez a Ptk. 158. § (1) bekezdése értelmében az szükséges, hogy az ingatlanra 
vonatkozó haszonélvezeti jogot bejegyezzék az ingatlan-nyilvántartásba. Amennyiben haszonélvezeti joggal 
terhelt ingó dolgot, értékpapírt, takarékbetétet foglaltak le, a haszonélvezo igényper indítására jogosult. 
Abban az esetben, ha a végrehajtási eljárásban a lefoglalt vagyontárgyat már értékesítették és a vételárat a 
végrehajtást kéro részére kifizették, igényper már nem indítható, illetve a megindított igényperben nem 
hozható olyan ítélet, amelyben a végrehajtást kérot kötelezné a bíróság arra, hogy az általa átvett vételárat a 
felperesnek fizesse ki. Ebben az esetben a végrehajtást kéro jogszeruen jutott követelésének kielégítéséhez, a 
jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint sem felel az igénylo követeléséért. Az igénylonek az a lehetosége 
marad, hogy az adóstól követeljen kártérítést arra való hivatkozással, hogy az adós tartozásának a rendezése 
az o vagyontárgyából történt. 
Amennyiben már a keresetlevélbol kitunik az, hogy a Pp. 371. § (2), illetve (3) bekezdése alapján eleve 
alaptalan a perindítás, nem kerülhet sor a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítására, hiszen a Pp. 
130. § (1) bekezdés i) pontját (a kereset nyilvánvalóan alaptalan) az 59/1993. (XI. 29.) AB határozat 
megsemmisítette. A Pp. 130. § (1) bekezdés g) pontja sem alkalmazható, mert nem arról van szó, hogy a pert 
nem a jogszabályban meghatározott személy indítja, hanem arról, hogy milyen jogalapra való hivatkozással 
nem lehet eredményesen perelni. Ezekben az esetekben tehát a nyilvánvalóan alaptalan keresetet ítélettel kell 
elutasítani, kivéve, ha a meghatározott feltételek megléte esetén a bíróság a pert megszünteti a Pp. 157. § e), 
illetve f) pontja értelmében. 
A házastárs által a különvagyonra hivatkozással indított igényper 
A házastárs a különvagyonába tartozó vagyontárgy foglalás alóli feloldását akkor kérheti, ha kizárólag a 
másik házastárs felel a követelés kielégítéséért (ez esetben a házastárs igényt támaszthat a házastársi 
vagyonközösséghez tartozó lefoglalt vagyontárgyakból rá eso hányad értékéig is). A házastárs a lefoglalt 
külön-vagyontárgy feloldását akkor is kérheti, ha felelossége csak a közös vagyonból rá eso hányad értékéig 
áll fenn. 



A különvagyon körét a Csjt. 28. §-a tartalmazza. Így különvagyonnak minosül az a vagyontárgy, amely a 
házasságkötéskor már megvolt; a házasság fennállása alatt öröklés jogcímén szerzett vagy ajándéka kapott 
vagyontárgy; a személyes használatra szolgáló és szokásos mértéku, illetoleg mennyiségu vagyontárgy; illetve 
a különvagyon értékén szerzett vagyontárgy. Közös vagyonnak minosül azonban a Csjt. 27. § (1) bekezdése 
értelmében a különvagyonnak az a haszna, amely a házassági életközösség fennállása alatt keletkezett, 
levonva ebbol a vagyonkezelés és fenntartás költségeit. Ugyancsak közös vagyonná válik a Csjt. 28. § (2) 
bekezdése alapján az a különvagyonhoz tartozó tárgy, amely a mindennapi közös életvitelt szolgáló, valamint 
a szokásos mértéku berendezés és felszerelési tárgy helyébe lép, 15 évi házassági együttélés után. 
A Csjt. 27. § (2) bekezdése alapján lehetoség van arra, hogy a házasulók a házasságkötés elott, valamint a 
házastársak az egymás közötti vagyoni viszonyaikat a házassági életközösség tartamára szerzodéssel 
rendezzék. E szerzodésben a Csjt. rendelkezéseitol eltéroen határozhatják meg azt, hogy mely vagyon kerül a 
közös, illetve a különvagyonba. Ennek a szerzodésnek az érvényességéhez közokiratba vagy jogi képviselo 
által ellenjegyzett magánokiratba foglalása szükséges. Nem vonatkozik ez a rendelkezés az ingódolgok 
ajándékozására, ha az ajándék átadása megtörtént, valamint az életközösség megszakadása után a házastársi 
közös vagyon megosztása tárgyában létrejött megállapodásra. 
A végrehajtást kéro jogainak megóvása végett elofordulhat, hogy az igényperben vizsgálni kell azt, hogy a 
házastársak megállapodása nem irányult-e fedezet elvonásra. A Ptk. 203. § (1) bekezdése kimondja, hogy az a 
szerzodés, amellyel harmadik személy igényének kielégítési alapját részben vagy egészben elvonták, e 
harmadik személy irányában hatálytalan, ha a másik fél rosszhiszemu volt vagy rá nézve a szerzodésbol 
ingyenes elony származott. A (2) bekezdés értelmében, ha valaki hozzátartozójával köt ilyen szerzodést, a 
rosszhiszemuséget illetoleg az ingyenességet vélelmezni kell. 
A házastársi vagyonközösséghez tartozó vagyontárgy foglalás alóli feloldása iránti kérelem 
(Lásd a Pp. 379. §-ához fuzött magyarázatot.) 
BH2002. 402. I. Az igényper és a végrehajtás megszüntetésére irányuló per elhatárolása [Pp. 366. §, 371. § 
(1) bek.]. 
BH2002. 362. A gépkocsi - végrehajtási eljárás során történt - lefoglalása után kötött adásvételi szerzodés 
érvénytelen, így az a foglalás alóli feloldása iránti igényperre kello alapot nem teremt [Ptk. 114. § (1) bek., 
Pp. 371. § (1) bek., Vht. 84. § (1) bek., 104. § (3) bek.]. 
BH2002. 189. A házastárs helytállási kötelezettségére tekintettel a házastársi közös vagyon megosztása iránti 
per befejezéséig az igényper tárgyalásának felfüggesztése nem indokolt. [Csjt. 27. §, 30. § (2) és (3) bek., Pp. 
152. § (2) bek., 371. § (2) bek.]. 
BH2001. 317. Az ingatlan apportálása esetén is szükséges a tulajdonjog megszerzéséhez az ingatlan-
nyilvántartásba való bejegyzés [Ptk. 116. §, 117. § (3) bek., 207. § (1) bek., Gt. 19. §, 21. § (1) bek. d) pont, 
22. § (2) bek., 24. § (1) bek., Pp. 371. § (1) bek.]. 
BH1999. 120. Különvagyoni ingatlan foglalás alóli feloldása [Csjt 30. §, Pp. 371. § (1) bek.]. 
BH1998. 493. II. Harmadik személy vagyontárgyának lefoglalását az adós nem kifogásolhatja. Ez esetben 
igényper indításának lehet helye [Pp. 371. § (1) bek.]. 
BH1996. 664. Igényper indítható, ha a végrehajtást az egészségbiztosítási pénztár rendelte el [1975. évi II. tv. 
104/A. § (1)-(2) bek., 105. § (1)-(4) bek., Pp. 367. §, 371, § (1) bek., 373. §]. 
BH1996. 374. Adóügyi (és társadalombiztosítási) végrehajtási ügyben is indítható a lefoglalt vagyontárgy 
foglalás alóli feloldása iránti igényper [Pp. 371. § (1) bek., 130. § (1) bek. g) pont]. 
BH1986. 293. Az eljárási illetéket akkor is a pervesztes alperesnek kell megfizetnie, ha a felperes a 
perindítást megelozo eljárást elmulasztotta, de az alperes a kereset benyújtása után sem ismerte el a 
követelést [Pp. 80. § (1) bek., 81. § (1) bek., 371. § (1) bek.]. 
BH1986. 248. I. A fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelem benyújtását megelozoen a jogosult nem 
köteles a vita peren kívüli elintézését megkísérelni, ennek elmaradása miatt tehát a jogosultat illeték fizetésére 
nem lehet kötelezni [Pp. 371. § (1) bek., 393. § (2) bek.]. 
BH1985. 283. Ha a megrendelo a kikötött határidonél korábbi teljesítést elfogadja, a vállalkozónak az 
ellenértékre vonatkozó követelése nem tekintheto ido elottinek. [Pp. 130. § (1) bek. f) pont, 157. § f) pont, 371. 
§ (1) bek.]. 
BH1984. 508. I. A fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelem benyújtását nem kell - a vita elintézését 
célzó - eljárásnak megeloznie [Pp. 371. § (1) bek., 393. § (2) bek.]. 
BH1984. 466. Ha az engedményesként fellépo felperes a követelési jogosultságát csak a per folyamán 
igazolta, és az alperes a követelést erre az esetre vagy ezután nyomban elismerte, nincs helye az alperes 
eljárási illetékben való marasztalásának [Pp. 371. § (1) bek., 16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 24. § (1) bek.]. 



BH1982. 212. Ha a felperes a fuvarozó részérol hibásan vagy hiányosan történt kiszolgáltatás bizonyítására 
szánt okiratokat megküldte a szállító alperesnek, vagy a fuvarozóhoz benyújtott felszólamláshoz csatolta és 
azokat nem kapta vissza, úgy eleget tesz a bizonyító okiratok csatolására vonatkozó rendelkezésnek azzal, 
hogy ezt a tényt a szállító, illetoleg a fuvarozó ellen eloterjesztett keresetlevelében eloadja [Pp. 371. § (1) 
bek., 372. § (2) bek., 373. § (1) és (2) bek., Ptk. 278. § (4) bek., 7/1978. (II. 1.) MT sz. r. 7. § (1) bek., 14. § (1) 
és (2) bek., 1. sz. mell. I/5. pont, 3/1960. (V. 13.) KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat 
(VÁSZ) 65. cikk 4. §, 67. cikk]. 

372. § (1) Közös tulajdonban levo vagyontárgy lefoglalása esetén bármelyik tulajdonostárs önállóan is igénypert 
indíthat. 

A tulajdonostárs e szakasz alapján csak akkor jogosult a perindításra, ha olyan vagyontárgyat foglaltak le, 
amelyen az adósnak tulajdoni hányada nincsen. Amennyiben olyan vagyontárgyat foglaltak le, amelynek 
részben az adós is tulajdonosa, a Pp. 381. § szerinti igényper indításnak van helye, azaz az ilyen tárgyú 
perben valamennyi tulajdonostársnak perben kell állnia, míg a Pp. 372. § (1) bekezdése szerinti igényperben 
elegendo, ha csak egy tulajdonostárs indít pert. Ez esetben a tulajdonostárs nemcsak az ot megilleto tulajdoni 
hányadra kérheti a foglalás alóli feloldást, hanem a teljes vagyontárgyra vonatkozóan. 

(2) Ha a vagyontárgyat több végrehajtást kéro követelésének végrehajtása végett foglalták le, az igénypert 
mindegyik végrehajtást kéro ellen meg kell indítani. 

Kötelezo perben állást ír elo a jogszabályhely. Ez azt jelenti, hogy ha a felperes a keresetlevélben nem jelöli 
meg alperesként mindegyik végrehajtást kérot és ezt a bíróság felhívása ellenére sem pótolja, a bíróság a 
keresetlevelet elutasítja a Pp. 130. § (1) bekezdés g) pontja értelmében. 

(3) A Vht. 10. §-ának d) pontjában felsorolt bunügyi követelés végrehajtása esetén - ideértve az ilyen követelés 
biztosítására elrendelt bunügyi zárlatot is - az igénypert az Igazságügyi Minisztérium ellen kell megindítani. 

(4) Ha a bunügyi zárlatot polgári jogi igény biztosítására rendelték el, az igénypert a sértett (magánfél) ellen kell 
megindítani. 

Az itt felsorolt esetekben a felperesnek meghatározott személyek ellen kell megindítania a pert. Ha a felperes 
nem az Igazságügyi Minisztériumot vagy a sértettet (magánfelet) jelöli meg alperesként a keresetlevélben és a 
bíróság felhívása ellenére sem vonja perbe az Igazságügyi Minisztériumot avagy a sértettet (magánfelet), a 
bíróság a keresetlevelet a Pp. 130. § (1) bekezdés g) pontja értelmében el fogja utasítani idézés kibocsátása 
nélkül. 
BH1992. 549. A jogosultnak mind a kötbéralapot, mind a követelt kötbér összegét meg kell jelölnie a 
keresetlevélben. Ennek elmulasztása esetén a bíróság hiánypótlásra hívja fel a felperest [Pp. 372. § (2) bek. 
e) pont]. 
BH1989. 494. A felperes (jogosult) köteles a keresetlevélben (a fizetési meghagyás kibocsátása iránti 
kérelmen) az alperes (kötelezett) pontos címét megjelölni. Ez a kötelezettség a kötelezett esetleges 
címváltozásával kapcsolatban is fennáll. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha - bár észlelnie kellett a 
keresetlevél kézbesítésének akadályát - e kötelezettséget figyelmen kívül hagyva hoz ítéletet [Pp 128. § 372. § 
(2) bek. b) pont, 380. § (3) bek., 10/1973. (XII. 30) IM r.]. 
BH1988. 414. A bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja, ha a felperes az alperes 
lakcímének téves megjelölése miatt elrendelt hiány pótlására azt közli, hogy a helyes címet nem tudja 
megjelölni [Pp. 130. § (1) bek., j) pont, 372. § (2) bek. b) pont]. 
BH1982. 212. Ha a felperes a fuvarozó részérol hibásan vagy hiányosan történt kiszolgáltatás bizonyítására 
szánt okiratokat megküldte a szállító alperesnek, vagy a fuvarozóhoz benyújtott felszólamláshoz csatolta és 
azokat nem kapta vissza, úgy eleget tesz a bizonyító okiratok csatolására vonatkozó rendelkezésnek azzal, 
hogy ezt a tényt a szállító, illetoleg a fuvarozó ellen eloterjesztett keresetlevelében eloadja [Pp. 371. § (1) 
bek., 372. § (2) bek., 373. § (1) és (2) bek., Ptk. 278. § (4) bek., 7/1978. (II. 1.) MT sz. r. 7. § (1) bek., 14. § (1) 
és (2) bek., 1. sz. mell. I/5. pont, 3/1960. (V. 13.) KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat 
(VÁSZ) 65. cikk 4. §, 67. cikk]. 
BH1980. 225. Lakásszavatossági perekben a hibajegyzék csatolása a keresetlevél kötelezo kelléke [Pp. 93. § 
(2) bek., 372. § (2) bek., 373. § (1) és (2) bek.]. 
BH1979. 250. Nem tekintheto indokolatlan többletköltség viselésének jogkövetkezményével járó célszerutlen 
pervitelnek az, hogy a jogosult pénzkövetelését fizetési meghagyás helyett keresettel érvényesíti[49/1972. (XII. 
31.) PM sz. r-tel módosított 11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 119/A. § (5) bek., Pp. 75. §, 80. § (3) bek., 372. § (1) 
bek., 391. § (1) bek.]. 

373. § A végrehajtási igényperre kizárólag az a helyi bíróság illetékes, amelynek területén a foglalás történt. 



A per lefolytatása a helyi bíróság hatáskörébe tartozik. A rendelkezés megfogalmazásából egyértelmuen ez 
következik. A Pp. 23. § (1) bekezdés a) pontja nem alkalmazható akkor sem, ha a foglalás alól feloldani kért 
vagyontárgy értéke a 10 millió forintot meghaladja, mert az igényper nem minosül vagyonjogi pernek. 
Kizárólagos illetékességi szabály van. A foglalás helye szerint illetékes bíróságnak kell eljárnia. Az általános 
illetékességi szabályok alkalmazása szóba se kerülhet. Ha a végrehajtási foglalás több helyi bíróság területén 
történt, a végrehajtási igényperre mindegyik helyi bíróság azoknak az ingóknak a tekintetében lesz illetékes, 
amelyeket az o területén foglaltak le. (PK 136. számú állásfoglalás) Az állásfoglalás a gyakorlatban 
alkalmazható ma is, annak ellenére, hogy a Legfelsobb Bíróság PK 289. számú állásfoglalása szerint azt nem 
tartották fenn. Ez a szabály érvényesül az adóbehajtási, illetve a társadalombiztosítási tartozás behajtása 
iránti eljárás során indított igényperre is. 
Ha a végrehajtó az adósnak harmadik személynél levo követelését lefoglalta, ez a foglalás megalapozza az 
igényperre a kizárólagos illetékességet. Az érintett harmadik személynek a végrehajtó által történt értesítése 
már egy további, a foglalást követo olyan végrehajtási cselekmény, amelynek az illetékesség megállapítása 
szempontjából nincs jelentosége. (BH1986. 508.) 
BH1996. 664. Igényper indítható, ha a végrehajtást az egészségbiztosítási pénztár rendelte el [1975. évi II. tv. 
104/A. § (1)-(2) bek., 105. § (1)-(4) bek., Pp. 367. §, 371, § (1) bek., 373. §]. 
BH1989. 324. Ha gazdasági perben a fél a hiánypótlási kötelezettségének elmulasztása miatt idézés 
kibocsátása nélkül elutasított keresetlevelet - a jogszabályban eloírt határidon belül - szabályszeruen ismét 
benyújtja, az illeték ismételt lerovására nem kötelezheto [Pp 130. § (1) bek. j) pont, 373. § (3) bek., 1986. évi 
I. tv. 42. § d) pont, 9/1986. (IV. 11.) PM r. 86. § (1) bek. j) pont]. 
BH1982. 212. Ha a felperes a fuvarozó részérol hibásan vagy hiányosan történt kiszolgáltatás bizonyítására 
szánt okiratokat megküldte a szállító alperesnek, vagy a fuvarozóhoz benyújtott felszólamláshoz csatolta és 
azokat nem kapta vissza, úgy eleget tesz a bizonyító okiratok csatolására vonatkozó rendelkezésnek azzal, 
hogy ezt a tényt a szállító, illetoleg a fuvarozó ellen eloterjesztett keresetlevelében eloadja [Pp. 371. § (1) 
bek., 372. § (2) bek., 373. § (1) és (2) bek., Ptk. 278. § (4) bek., 7/1978. (II. 1.) MT sz. r. 7. § (1) bek., 14. § (1) 
és (2) bek., 1. sz. mell. I/5. pont, 3/1960. (V. 13.) KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat 
(VÁSZ) 65. cikk 4. §, 67. cikk]. 
BH1980. 225. Lakásszavatossági perekben a hibajegyzék csatolása a keresetlevél kötelezo kelléke [Pp. 93. § 
(2) bek., 372. § (2) bek., 373. § (1) és (2) bek.]. 

374. § (1) Az igényperben eljáró bíróság az ügyben a végrehajtást felfüggesztheti. 
(2) A felfüggesztés csak az igényelt vagyontárgyra terjed ki. 

A végrehajtás felfüggesztésérol nem kell határozni abban az esetben, ha halasztó hatályú igénypert indítottak 
(lásd még a Pp. 376. §-ához fuzött magyarázatot). 
Ebbol az következik, hogy a nem halasztó hatályú igényperben merülhet fel a végrehajtás felfüggesztésével 
kapcsolatos kérdés vizsgálata. A felfüggesztés csak az igényelt vagyontárgyakra terjedhet ki, tehát például ha 
10 vagyontárgyat foglalt le a végrehajtó, de a felperes csak két vagyontárgy vonatkozásában indít igénypert, 
csak e két vagyontárgy tekintetében lehet felfüggeszteni a végrehajtást, míg az igényperrel nem érintett 8 
vagyontárgy tekintetében a végrehajtást folytatni kell. Ezenkívül a végrehajtás felfüggesztésére ugyanazok a 
szempontok irányadók, mint amelyeket a végrehajtás megszüntetési és korlátozási pereknél kifejtettem (lásd a 
Pp. 370. §-hoz fuzött magyarázatot). 
BH1986. 516. A fizetési meghagyásra benyújtott ellentmondás folytán keletkezett pert a bíróság nem szünteti 
meg azon az alapon, hogy a felperes a több tételbol álló követelését külön-külön eljárásban érvényesítheti 
[Pp. 149. § (1) bek., 157., 374. §]. 
BH1980. 57. A kibocsátott fizetési meghagyásra a kötelezett által tett írásbeli bejelentés általában csak akkor 
tekintheto ellentmondásának, ha az érvényesített igény tekintetében érdemi nyilatkozatot tartalmaz. A fizetési 
meghagyásra is irányadó a Pp. 374. §-a [Pp. 95. §, 374. §, 376. § (2)-(4) bek., 391. § (1) bek., 393. § (1) és 
(2) bek.]. 
BH1979. 38. Nincs helye a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának, ha a felperes két alperessel 
szemben különbözo jogviszonyokból eredo, de egymással összefüggo igényeket érvényesít egy keresetlevélben 
[Pp. 374. §]. 
BH1978. 87. Szerzodésen kívül okozott kár megtérítése iránt indított perre hatáskörrel rendelkezo 
járásbíróság összefüggés címén sem vonhatja hatáskörébe a szocialista szervezetek között szerzodésszegés 
miatt keletkezett kártérítési igény elbírálását [Pp. 23. § (2) bek., 366. § (1) bek., (2) bek. b) pont, 374. §]. 
BH1978. 46. A címzett által a fuvarozó és a szállító ellen egyazon keresetlevélben történt keresetindítás 
esetében a per alperesek szerinti elkülönítésének és az egyik alperes tekintetében a keresetlevél más 
bírósághoz való áttételének nincs helye [Pp. 374. §, 382. § (1)-(2) bek.]. 



BH1977. 242. Az a bíróság, amelyet a felperes az azonos illetékességgel rendelkezo bíróságok közül 
kiválaszt, a per érdemi tárgyalását sem az egyik alperes kérelmére, sem saját kezdeményezése alapján nem 
tagadhatja meg [Pp. 40. § (3) bek., 51. §, 129. §, 374. §]. 

375. § Igényperben nincs helye viszontkeresetnek. 
E jogszabályhely kifejezetten tiltja a viszontkereset indítását az igényperben. A jogalkotónak e szabályozással 
az eljárás gyorsítása volt a célja (lásd az 1994. évi LII. törvényhez fuzött miniszteri indokolást). 

376. § (1) A bíróság a halasztó hatályú igényperrol (Vht. 115., 139. és 178. §) a bírósági végrehajtót (a 
továbbiakban: végrehajtó), ingatlanigényperrol pedig a földhivatalt is köteles haladéktalanul értesíteni. 

(2) A halasztó hatályú igényperben a keresetlevelet az alperes részére haladéktalanul kézbesíteni kell. 
Kötelezové teszi a bíróság számára, hogy haladéktalanul értesítse a halasztó hatályú igényperrol a 
végrehajtót, ingatlan-igényperrol pedig a földhivatalt is, továbbá haladéktalanul kézbesítse az alperes részére 
a keresetlevelet. 
Halasztó hatályú igényperrol van szó az alábbi esetekben: 
- Ha az ingóság foglalásától számított 8 napon belül indítanak igénypert [1994. évi LIII. törvény 115. § (2)]. 
- Ha a földhivatalnak az ingatlanra vonatkozóan a végrehajtási jog bejegyzésérol szóló határozatát a 
végrehajtó részére kézbesítik, s ettol az idoponttól számított 8 napon belül indítanak igénypert [1994. évi LIII. 
törvény 139. § (2)]. 
- Ha meghatározott ingóság kiadása iránti végrehajtási eljárásban a végrehajtó a végrehajtást kéro részére a 
meghatározott ingóságot átadja, olyan idopontban nyújtják be a bírósághoz a keresetlevelet, hogy az ingóság 
átadásától számított 15 napon belül a bíróságtól értesítést kapjon a végrehajtást kéro az igényperrol. 
Véleményem szerint ekkor is 8 nap a határido, amelyet az ingóság átadásától kell számítani. 
A halasztó hatályú igényper esetén a bíróság újabb intézkedéséig a foglalás alól feloldani kért vagyontárgyak 
tekintetében a végrehajtó további végrehajtási cselekményeket nem végezhet. 
Az 1994. évi LIII. törvény 115. § (2) bekezdése értelmében a végrehajtó az igényelt vagyontárgy értékesítése 
iránt az igényper jogeros befejezése után intézkedhet, kivéve, ha a bíróság a lefoglalt vagyontárgyat feloldja a 
foglalás alól. 
Az 1994. évi LIII. törvény 139. § (2) bekezdése ugyanilyen tartalmú rendelkezést ír elo az ingatlan 
értékesítésére vonatkozóan. 
Az 1994. évi LIII. törvény 178. § (2) bekezdése a végrehajtást kéro számára ír elo kötelezettséget, oly módon, 
hogy ha a meghatározott ingóság átadásától számított 15 napon belül igényperrol kap értesítést a bíróságtól, 
abban az esetben a per befejezéséig gondosan meg kell oriznie az ingóságot. 
A 8 napos határido lejárta után benyújtott keresetlevelet nem lehet idézés kibocsátása nélkül elutasítani a Pp. 
130. § (1) bekezdés h) pontja alapján, mert az itt szabályozott határido nem keresetindítási határido. A 
rendelkezésnek az a célja, hogy függoben tartsa a végrehajtást az igényelt vagyontárgyak tekintetében az 
igényperben hozott ítélet jogerore emelkedéséig. 
BH1992. 128. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha az ügy érdemében tárgyalás megtartása nélkül 
hoz ítéletet [Pp. 376. §, 26/1990. (XI. 8.) AB határozat]. 
BH1991. 166. A kötelezettnek a bíróság által kibocsátott fizetési meghagyásra tett ellentmondását, annak 
tartalmi hiányosságaira hivatkozva, a bíróság nem "utasíthatja el" [Pp. 376. § (2), (5) bek., 393. § (1), (4) 
bek.]. 
BH1991. 81. A kötelezettnek minden olyan nyilatkozatát, amely szerint a bíróság által kibocsátott fizetési 
meghagyást magára nézve - bármely okból - nem tartja kötelezonek, ellentmondásnak kell tekinteni [Pp. 319. 
§ (1)-(2) bek., 365. § (3) bek., 376. § (2)-(4) bek., 393. § (1) bek.]. 
BH1989. 121. Ha a bíróság a keresetlevelet - a tárgyalás kituzése nélküli eljárásban - nem kézbesítteti az 
alperesnek, ez olyan lényeges eljárási szabálysértés, amely miatt az egész eljárás megismétlését kell 
elrendelni [Pp. 376. § (1) bek.]. 
BH1989. 76. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha az ügyet - még ha az, mind ténybeli, mind jogi 
megítélés szempontjából egyszeru is - az alperes érdemi nyilatkozata nélkül, tárgyalás kituzése nélküli 
eljárásban dönti el [Pp 376. §. (1) bek.]. 
BH1984. 465. Az olyan ügy, amelyben szakérto kirendelésére van szükség, csak kivételes esetben tekintheto 
ténybeli és jogi megítélés szempontjából egyszeru és ezáltal tárgyalás kituzése nélkül eldöntheto ügynek [Pp. 
376. § (1) bek.]. 
BH1981. 377. II. Hibás épület kijavítására irányuló, többezer hibatételt tartalmazó kereset nem tekintheto 
ténybeli és jogi megítélés szempontjából egyszerunek és nem intézheto el tárgyaláson kívül [Pp. 376. § (1) 
bek.]. 



BH1981. 336. A bíróság által elrendelt egyeztetés kezdeményezésének a felperes részérol való elmulasztása 
nem tekintheto az alperes védekezésében foglaltak elismerésének [Pp. 376. § (5) bek., 377. § (1) bek.]. 
BH1980. 57. A kibocsátott fizetési meghagyásra a kötelezett által tett írásbeli bejelentés általában csak akkor 
tekintheto ellentmondásának, ha az érvényesített igény tekintetében érdemi nyilatkozatot tartalmaz. A fizetési 
meghagyásra is irányadó a Pp. 374. §-a [Pp. 95. §, 374. §, 376. § (2)-(4) bek., 391. § (1) bek., 393. § (1) és 
(2) bek.]. 
BH1979. 339. Az a tény, hogy a felperes a bíróság által elrendelt egyeztetést nem kezdeményezi, illetoleg nem 
folytatja le, nem tekintheto az alperes elévülési kifogása elismerésének [Pp. 3. § (1) bek., 163. § (1), (2) bek., 
376. § (5) bek., 377. § (1) bek.]. 
BH1979. 252. A fizetési meghagyás elleni ellentmondás nem minosítheto elokészito iratnak és a felperest 
megilleti az illetékkedvezmény, ha az ellentmondás folytán keletkezett perben a keresetét az ellenkérelemnek a 
tárgyaláson történo eloterjesztése, illetoleg - tárgyaláson kívüli eljárásban - az alperes elokészito iratának a 
benyújtása elott visszavonja [11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 119/B. §-a (1) bek. b) pont, Pp. 376. § (1) és (2) 
bek., 393. § (2) bek.]. 
BH1978. 537. A bíróság nem térhet át tárgyalás kituzése nélküli eljárásra, ha a bizonyítást a tárgyaláson 
befejezte és a határozat meghozatalához további intézkedést nem talál szükségesnek [Pp. 376. § (5) bek., GKT 
107/1973. sz.]. 
BH1978. 397. Az a tény, hogy a felperes nem kezdeményezi a bíróság által elrendelt egyeztetést, egymagában 
nem tekintheto az alperes védekezésében foglaltak valódisága elismerésének [Pp. 163. § (2) bek., 376. § (5) 
bek., 377. § (1) bek.]. 
BH1977. 399. Fizetési meghagyás ellen benyújtott ellentmondás nem utasítható el amiatt hogy a jogosult 
annak hiányait nem pótolta [Pp. 376. § (2)-(4) bek., 393. § (1) bek.]. 
BH1977. 118. Tartós jogviszony módosítására irányuló keresetben nem elegendo a szerzodéskötést követoen 
beállott általános körülményre (pl. árszínvonalváltozásra) utalni, hanem annak a szerzodésre gyakorolt 
hatását konkretizálni is kell [Ptk. 241. §, Pp. 125. § (1) bek., 376. §, GKT 107/1973. sz.]. 

377. § (1) Ha a bíróság az igénykeresetnek helyt ad, az igényelt vagyontárgyat feloldja a foglalás alól. 
(2) Ha a vagyontárgyat már értékesítették, a pernyertes felperes részére a vételárnak megfelelo összeget kell 

kiutalni. 
(3) Ha a bíróság a haszonélvezeti joggal terhelt vagyontárgy iránt a haszonélvezo által indított igénykeresetnek 

helyt ad, ez a foglalás hatályát nem érinti. A vagyontárgyat azonban csak a haszonélvezeti jog megszunése után lehet 
értékesíteni. 

Az ítélet tartalma 
Abban az esetben, ha a felperes kétséget kizáró módon igazolja, hogy a lefoglalt vagyontárgy a tulajdonában 
áll, avagy más olyan joga van a vagyontárgyon, amely az értékesítésnek akadálya, a bíróság a vagyontárgyat 
feloldja a foglalás alól. 
Amennyiben a végrehajtó az értékesítést megelozoen nem értesül arról, hogy halasztó hatályú igénypert 
indítottak, illetve eddig az idopontig a végrehajtást az igénykereset alapján nem függesztették fel, s az 
értékesítésbol befolyó vételár még nem nyert kiutalást a végrehajtást kéro részére az ítélet meghozataláig, 
abban az esetben a bíróságnak akként kell rendelkeznie, hogy a végrehajtó a vagyontárgy értékesítésébol 
befolyó vételárat utalja ki a felperesnek. 
Abban az esetben, ha a bíróság a haszonélvezo által indított igényperben a keresetnek helyt ad, a 
vagyontárgyat nem oldhatja fel a foglalás alól, hanem akként kell rendelkeznie, hogy a vagyontárgy csak a 
haszonélvezeti jog megszunése után értékesítheto. Ingatlan esetén ez a kérdés nem merül fel, miután a Pp. 
371. § (3) bekezdése értelmében ingatlanigénypert a haszonélvezo nem indíthat. 
A házastársi vagyonközösségi igényper és a felperes, valamint az adós közös tulajdonában lévo 
vagyontárggyal kapcsolatos igényperben az ítélet tartalma 
(Lásd a Pp. 380. §-hoz fuzött magyarázatot.) 
BH2000. 443. Ha az alperesi adóhatóság fizetési kötelezettsége nem törvénysérto adóhatósági határozat 
következtében keletkezett, hanem a jogszeru határozata végrehajtása során a vele szemben alaposan 
érvényesített igényper eredményeként, úgy az általános kamatszabályok az irányadóak [Ptk. 301. §, 1990. évi 
XCI. tv. 67. § (2) bek., 84. § (4) bek., Pp. 377. § (2) bek., 86/1990. (XI. 14.) Korm. r. 1. § (1) bek.]. 
BH1991. 483. II. Ha a gazdasági perben a perbehívott a perbe nem kíván beavatkozni, a bíróságnak 
lehetosége van arra, hogy a perbehívóttól bizonyítékokat beszerezzen, illetoleg ot a tárgyaláson meghallgassa 
[Pp. 58. §, 377. § (1) bek.]. 
BH1988. 12. A bíróság az egyeztetés elrendelésével még nem tesz eleget a bizonyítás körében fennálló 
kötelezettségeinek [Pp 163. § (1) bek., 377. § (1) bek.]. 



BH1983. 495. Ha a perbeli vita a felek szerzodésének valamely kikötésével kapcsolatos, a bíróság csak a 
szerzodés tartalmának teljes ismeterében hozhat megalapozott ítéletet [Pp. 3. §, 377. § (1) bek.]. 
BH1982. 63. A bíróság által elrendelt "egyeztetés" elmulasztása önmagában nem jelenti azt, hogy bármelyik 
fél a másik állítását elismerte, és nem alap a per érdemére vonatkozó tények megállapítására [Pp. 377. § (1) 
bek., 206. § (2) bek.]. 
BH1981. 336. A bíróság által elrendelt egyeztetés kezdeményezésének a felperes részérol való elmulasztása 
nem tekintheto az alperes védekezésében foglaltak elismerésének [Pp. 376. § (5) bek., 377. § (1) bek.]. 
BH1980. 445. Az a körülmény, hogy az egyeztetés kezdeményezésére és a jegyzokönyv felvételére kötelezett 
fél nem tesz eleget a bíróság felhívásának és ezzel az eljárást megnehezíti vagy meghosszabbítja, indokolttá 
teheti pénzbírság kiszabását, de a tényállás szükséges mértéku felderítése nélkül nem nyújthat kello alapot 
ítélet hozatalára [Pp. 377. § (1) bek.]. 
BH1980. 300. A külön jogszabályban meghatározott illeték állam javára való kiszabásának lehet helye, ha az 
egyeztetés kezdeményezésére kötelezett fél ezt elmulasztja vagy a közös jegyzokönyv felvételét meghiúsítja 
[Pp. 5. § (4) bek., 377. § (1) bek.]. 
BH1980. 32. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül és az elso fokú ítélet hatályon kívül helyezését 
vonhatja maga után, ha a bíróság - bár a kereset alapossága felöl kételye merült fel - a bizonyítási eljárás 
lefolytatása nélkül ítéletet hoz [Pp. 163. §, 377. §, Ptk. 306. § (1), (3) bek.]. 
BH1979. 339. Az a tény, hogy a felperes a bíróság által elrendelt egyeztetést nem kezdeményezi, illetoleg nem 
folytatja le, nem tekintheto az alperes elévülési kifogása elismerésének [Pp. 3. § (1) bek., 163. § (1), (2) bek., 
376. § (5) bek., 377. § (1) bek.]. 
BH1978. 397. Az a tény, hogy a felperes nem kezdeményezi a bíróság által elrendelt egyeztetést, egymagában 
nem tekintheto az alperes védekezésében foglaltak valódisága elismerésének [Pp. 163. § (2) bek., 376. § (5) 
bek., 377. § (1) bek.]. 

378. § (1) Igényperben az alperest a keresetnek helyt adó határozat esetén is csak akkor lehet a perköltség 
megfizetésére kötelezni, ha a foglalásnál jelen volt, és rosszhiszemu magatartást tanúsított. 

(2) Az alperest terheli az eredménytelen fellebbezése miatt felmerült költség. 
A perköltség viselés szabályai 
Ha a bíróság a felperes keresetének helyt ad, a végrehajtást kéro alperest csak abban az esetben lehet a 
perköltség viselésére kötelezni, hogyha a foglalásnál jelen volt és rosszhiszemu magatartást tanúsított. A két 
feltételnek együttesen kell fennállnia, tehát konjunktív feltételrol van szó. Az, hogy a végrehajtást kéro jelen 
volt-e a foglalásnál, egyértelmuen megállapítható a foglalási jegyzokönyvbol. Azt viszont, hogy rosszhiszemu 
magatartást tanúsított-e, a körülmények gondos mérlegelésével kell megállapítani. 
Amennyiben az igényperben lefolytatott bizonyítási eljárás alapján megállapítható, hogy a végrehajtást kéro 
tudott arról a foglaláskor, hogy a lefoglalt vagyontárgy a felperes tulajdona, nem pedig az adósé és ezt a 
foglaláskor elhallgatta, módot ad a perköltségben való marasztalására. 
Amennyiben a bíróság a felperes keresetét elutasítja, az általános perköltség viselési szabályokat kell 
alkalmazni, tehát a pervesztes felperest a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján kötelezni kell az alperes által 
elolegezett költségek megfizetésére. 
Abban az esetben, ha a bíróság csak részben ad helyt a felperes keresetének, a Pp. 81. § (1) bekezdését és a 
Pp. 378. § (1) bekezdését együttesen kell alkalmazni, tehát a felperest kötelezni kell a pervesztessége 
arányában az alperes javára a perköltség megfizetésére. 
Amennyiben alperesi pozícióban az adós is perben áll, a Pp. 379. §-a vagy a Pp. 381. §-a alapján a felperes 
és az adós közötti relációban a perköltség viselés általános szabályait kell alkalmazni, nem pedig a Pp. 378. § 
(1) bekezdését. 
Amennyiben a felperes a pernyertes, a végrehajtást kéro alperes az általa elolegezett költséget maga viseli a 
Pp. 78. § (1) bekezdése értelmében. 
A fellebbezési eljárásban az általános perköltség viselés szabályai érvényesülnek, azaz a Pp. 78. § (1) 
bekezdése és a Pp. 378. § (2) bekezdése alapján a fellebbezési eljárás költségeit a pervesztes (az 
eredménytelenül fellebbezo fél) viseli. 
A le nem rótt illeték és az állam által elolegezett költség viselése 
Ha a felperes személyes költségmentességben részesült és pervesztes lett, ebben az esetben a le nem rótt 
illetéket és az állam által elolegezett költséget az állam viseli a Pp. 78. § (1) bekezdése és a 6/1986. (VI. 26.) 
IM rendelet 13. § (1) bekezdése alapján. 
Amennyiben a felperes pernyertes lett és költségmentességet kapott, a végrehajtást kérot csak akkor lehet 
kötelezni a le nem rótt illeték megfizetésére és az állam által elolegezett költség viselésére, ha a foglalásnál 



jelen volt és rosszhiszemu magatartást tanúsított [Pp. 378. § (1) bekezdése és a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 
13. § (2) bekezdése alapján]. 
Ha alperesként az adós perben áll, a felperes pernyertessége esetén ot kötelezni lehet a le nem rótt illeték és 
az állam által elolegezett költség megfizetésére. 
Minden egyéb esetben a felperes pernyertessége esetén, ha költségmentességben részesült, a le nem rótt 
illetéket és az állam által elolegezett költséget az állam viseli. 
Amennyiben a felperes pernyertes lett és illeték-feljegyzési joga volt, az adós nem áll alperesként perben és a 
végrehajtást kéro nem volt jelen a foglalásnál, illetve nem állapítható meg, hogy rosszhiszemu magatartást 
tanúsított volna, a le nem rótt illetéket az állam viseli a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése és a 
14. §-a alapján. 
Igényperben egyébként ritka, hogy állam által elolegezett költség merülne fel. 
BH1993. 699. Az ideiglenes intézkedés és a biztosítási intézkedés feltételei, elhatárolási szempontjai [Pp. 156. 
§ (4) bek., 378. § (1) bek. 1979. évi 18. tvr. 9. § e) pont, 108. § (1) bek. c) pont, 109. §, 110. § (1) és (2) bek., 
14/1979. (IX. 17.) IM r. 1. § (3) bek.]. 
BH1990. 273. A bíróság a vállalkozó terhére - jótállási kötelezettsége esetén is - csak a szükséges terjedelmu 
ideiglenes intézkedést hozhat. Ez nem lehet azonos a kereset szerinti marasztalással [Pp. 378. § (1) bek.]. 
BH1986. 249. Az ideiglenes intézkedés elrendelésének nem elofeltétele a felelosség kérdésének tisztázása és a 
költségek viselésében való állásfoglalás [Pp. 378. § (1) bek.]. 
BH1985. 446. Ha a perben nem merül fel kárvesztés sürgos elhárításának szükségessége, úgy nincs helye 
ideiglenes intézkedés címén olyan bírósági rendelkezésnek, amelynek tárgyában egyébként a perbeli vita 
eldöntése kapcsán ítélettel kell rendelkezni [Pp. 156. § (4) bek., 365. § (3) bek., 378. §]. 
BH1985. 362. Az ideiglenes intézkedést a bíróság csak a jogszabály szerinti indokolt esetben, a felek 
meghallgatása és a konkrét ügy körülményei gondos feltárásával történo megvizsgálása után teheti meg [Pp. 
156. § (4) és (5) bek., 378. § (1) és (2) bek.]. 
BH1984. 421. Az olyan kereseti kérelem tárgyában, amelyre nézve nem történt meg a tényállás szükséges 
mértéku felderítése, nem részítélet hozatalának, hanem csak az eljárási szabály által lehetové tett ideiglenes 
intézkedésnek van helye [Pp. 213. § (2) bek., 378. § (1) bek.]. 
BH1983. 417. A bíróságnak gazdasági perben tett ideiglenes intézkedésével kapcsolatban nincs helye eljárási 
illeték kiszabásának [Pp. 378. § (1) és (2) bek.]. 
BH1980. 58. A szavatossági igény érvényesítése esetén az ideiglenes intézkedés szükségességét és mértékét a 
bíróságnak a konkrét eset körülményeinek alapos feltárásával kell elbírálnia [Pp. 378. § (1) bek.]. 

379. § (1) Ha a házastársi vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyat olyan tartozásért foglalták le, amely 
kizárólag az egyik házastársat terheli, a másik házastárs igényperrel kérheti a vagyontárgy foglalás alóli feloldását a 
közös vagyonból rá eso hányad értékéig. 

(2) A házastársi vagyonközösségi igénypert az adós (az igénylo felperes házastársa) ellen is meg kell indítani. 
A házastársi vagyonközösséghez tartozó vagyontárgy foglalás alóli feloldása iránti kérelem 
Erre akkor kerülhet sor, ha a végrehajtandó tartozásért kizárólag a másik házastárs felelos. Például olyan 
jogügyletrol van szó, amelyet nem kell a házastárs hozzájárulásával kötött ügyletnek tekinteni, mert az 
ügyletköto harmadik személy tudott vagy a körülményekbol tudnia kellett arról, hogy a házastárs az ügylethez 
nem járult hozzá [Csjt. 30. § (2)]. 
A mindennapi élet szükségleteinek fedezése körében a házastárs által kötött ügylet akkor nem tekintheto a 
házastárs hozzájárulásával kötött ügyletnek, ha kifejezetten tiltakozott az ügyletkötés ellen a harmadik 
személynél. 
Kizárólag az egyik házastársat terheli a felelosség a vele szemben kiszabott pénzbüntetés, pénzbírság, 
rendbírság, vagyonelkobzás, elkobzás alá eso érték és vagyoni elony megfizetéséért, tehát a házastárs ilyen 
esetben is igényt tarthat a közös vagyonból rá eso hányad értékéig a lefoglalt vagyontárgy foglalás alóli 
feloldására. Az ilyen perekben vizsgálni kell, hogy a feloldani kért vagyontárgy megszerzése mikor történt. 
Amennyiben a buncselekménybol származó vagyoni elony megszerzését követoen történik a lefoglalt 
vagyontárgy vásárlása, a felperesnek kell bizonyítania, hogy más pénzeszközökbol történt a vételár 
kiegyenlítése, nem a buncselekménybol származó pénzbol. 
Az igényperben - annak speciális jellege miatt - nem érvényesül a Csjt. 27. §-a szerinti közös vagyon vélelme. 
Az igényperben a felperesi pozícióban lévo házastársnak bizonyítania kell a Pp. 164. § (1) bekezdése alapján, 
hogy az általa megjelölt és feloldani kért vagyontárgyak a vagyonközösséghez tartoznak. 
Igényper indítására jogi lehetoség akkor is van, amikor a büntetobíróság ítéletével a felelosségre vont 
házastárs egész vagyonára vagy eredetileg meghatározott vagyontárgyra elkobzást rendel el. Ilyenkor az 
igénypert indító másik házastársat terheli annak bizonyítása, hogy a lefoglalt (elkobzott) vagyontárgy 



különvagyoni jellegu, vagy a házastársak közös vagyonába tartozik [Btk. 63. § (1); Csjt. 27. §; BH1982. 
519.]. E döntés összhangban van a Be. 372. §-ában foglalt rendelkezésekkel is, amely szerint a bünteto 
bíróság a vagyonelkobzás módosításáról határoz, ha a bíróság polgári perben helyt adott az olyan egyedileg 
meghatározott vagyontárgyra vonatkozó igénynek, amelyre vagyonelkobzást mondtak ki. 
Nincs azonban igénypernek helye akkor, ha a büntetobíróság a Btk. 77. § alapján elkobzást rendel el. Az a 
személy, akinek érdekeit sérti a rendelkezés, a büntetoeljárásban élhet jogorvoslati joggal a határozattal 
szemben. Az elkobzás foganatosítása nem az 1994. évi LIII. törvény szerinti bírósági végrehajtási eljárás 
körébe tartozik. A 13/1979. (VIII. 10.) IM rendelet értelmében az elkobzott dolgok értékesítése a bírósági 
gazdasági hivatal feladata. E rendelet 4. §-a ugyan tartalmaz rendelkezést arra, amennyiben a kereskedelmi 
forgalomban nem sikerült értékesíteni az elkobzott dolgot, azt bírósági végrehajtó útján, árverésen kell 
értékesíteni. Ez azonban csak az értékesítés módjára vonatkozó szabály. Az értékesítés nem az 1994. évi LIII. 
törvény 10. § szerinti végrehajtható okiraton alapszik. Az elkobzást az 1994. évi LIII. törvény 10. § d) pontja 
nem tartalmazza. 
BH1987. 177. Ha a perbehívott nem fogadja el a perbehívást, a bíróságnak - az igazság kiderítése és a 
megalapozott határozathozatal érdekében - igénybe kell venni a perben nem álló személyektol való 
adatbeszerzés törvényadta lehetoségét [Pp 3. § (1) bek., 149. § (2) bek., 379. § (1) bek.]. 
BH1984. 242. Vagonrakomány mennyiséghiányos kiszolgáltatásával kapcsolatos perben a fél kívánságára 
bizonyítást kell felvenni arra, hogy a hiányzó mennyiség a megérkezett árumennyiséggel együtt berakható 
volt-e a vasúti kocsiba [Pp. 163. § (1) bek., 206. § (1) bek., 379. § (1) bek.]. 

380. § (1) A házastársi vagyonközösségi igényperben a bíróság a házastársi vagyonközösséghez tartozó 
valamennyi lefoglalt vagyontárgy figyelembevételével dönt. 

(2) Ha a bíróság az igénykeresetnek helyt ad, az igénylot megilleto hányad értékének megfelelo meghatározott 
vagyontárgyakat feloldja a foglalás alól. Ha az igénylot így nem lehet teljesen kielégíteni, a természetben meg nem 
osztható vagyontárgyat a keresetnek helyt adó ítélet esetén is értékesíteni kell. Az értékesítés mellozheto, ha az 
igénylo az ot megilleto hányad értékét meghaladó értékkülönbözetet 15 napon belül befizeti a végrehajtói letéti 
számlára. 

(3) A foglalás alól feloldott vagyontárgyak az igénypert indító házastársnak, a fel nem oldott vagyontárgyak az 
adósnak a különvagyonába kerülnek. 

A házastársi vagyonközösségi igényper és a felperes, valamint az adós közös tulajdonában lévo 
vagyontárggyal kapcsolatos igényperben az ítélet tartalma 
Ezekben az esetekben a bíróság nem teljes egészében szünteti meg a közös tulajdont a felperes és az adós 
között, hanem csupán a lefoglalt és a foglalás alól feloldani kért ingóságok tekintetében történik közös 
tulajdon megszüntetés. 
Elsodlegesen természetben kell feloldani a foglalás alól a vagyontárgyat, a felperest megilleto tulajdoni 
hányad értékének erejéig. Amennyiben a természetben való megosztás csak részben vagy egyáltalán nem 
lehetséges, abban az esetben a bíróságnak akként kell rendelkeznie, hogy a lefoglalt vagyontárgyból befolyó 
vételárból a felperes részére a tulajdoni hányadnak megfeleloen milyen hányadot kell kiadni készpénzben. 
Példával illusztrálva: 
A végrehajtó lefoglalt 1 szekrénysort 100 000 forint becsértékben, 1 db televíziót 40 000 forint becsértékben, 
1 db hutoszekrényt 10 000 forint becsértékben. Ebben az esetben a felperest 75 000 forint értéku ingóság illeti 
meg, 75 000 forint értéku ingóság pedig az adós különvagyona lesz [Pp. 379. § (3)]. Természetben kell kiadni 
a televíziót és a hutoszekrényt a felperesnek, tehát a bíróságnak az ítéletben akként kell rendelkeznie, hogy a 
televíziót és a hutoszekrényt feloldja a foglalás alól. A felperest ezen túl megilleti még 25 000 forint. E 
tekintetben az ítélet rendelkezo részének azt kell tartalmaznia, hogy a bíróság a szekrénysor értékesítésébol 
befolyó vételár 1/4 részét oldja fel a foglalás alól, nem pedig a fenti számítás alapján kiegyenlítetlenül maradt 
25 000 forintot. 
Az értékesítés során a becsértéknél magasabb, illetve alacsonyabb vételár is befolyhat, ebbol következik az, 
hogy a bíróság akkor jár el helyesen, ha nem a becsérték számítása során maradt értékkülönbözetet oldja fel 
a foglalás alól, hanem a felperest megilleto tulajdoni hányad mértékét határozza meg. 
Az ingóárverésnél az 1994. évi LIII. törvény 124. § (3) bekezdése értelmében a kikiáltási árat le lehet 
szállítani a becsérték 1/4-éig, míg ingatlan árverésnél az 1994. évi LIII. törvény 147. § (2) bekezdése 
értelmében a becsérték feléig. 
BH1989. 494. A felperes (jogosult) köteles a keresetlevélben (a fizetési meghagyás kibocsátása iránti 
kérelmen) az alperes (kötelezett) pontos címét megjelölni. Ez a kötelezettség a kötelezett esetleges 
címváltozásával kapcsolatban is fennáll. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha - bár észlelnie kellett a 



keresetlevél kézbesítésének akadályát - e kötelezettséget figyelmen kívül hagyva hoz ítéletet [Pp 128. § 372. § 
(2) bek. b) pont, 380. § (3) bek., 10/1973. (XII. 30) IM r.]. 
BH1984. 418. A bírósági tárgyalásra való szabályszeru idézés kézbesítésének hiányában nem állnak be a 
perindítás hatályai, ezért ilyen esetben nem érvényesülhet az a rendelkezés, amely szerint a tárgyalás 
megtartását, illetoleg a határozathozatalt a felek távolléte nem gátolja [Pp. 96. § (1) bek., 128. §, 380. § (3) 
bek.]. 

381. § A 380. §-t a közös tulajdonban levo bármely vagyontárggyal kapcsolatos igényperben megfeleloen 
alkalmazni kell. 

E szakasz rendelkezését akkor kell alkalmazni, ha az adós is tulajdonostárs. 
Ha a lefoglalt vagyontárgynak az adós részben sem tulajdonosa, nem ezt a szabályt, hanem a Pp. 372. §-t kell 
alkalmazni. Ha az adós is tulajdonostárs, abban az esetben valamennyi tulajdonostársnak perben kell állnia, 
míg a Pp. 372. § szerinti perben bármelyik tulajdonostárs felperesi pozícióban való perben állása elegendo. 
A Pp. 381. § alkalmazása körében figyelemmel kell lenni a Ptk. 578/G. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 
rendelkezésekre. Így ez a szabály irányadó az élettársak, illetve - a házastársak kivételével - a közös 
háztartásban élo más hozzátartozók vagyoni viszonyaira is. A közös tulajdon mértéke elsodlegesen a 
szerzésben való közremuködés arányában állapítható meg. A szerzésben való közremuködésnek számít a 
háztartásban végzett munka is. Amennyiben a közremuködés aránya nem állapítható meg, azt azonos 
mértékunek kell tekinteni. A közös tulajdon egyéb eseteiben a Ptk. 139. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései az 
irányadók, így kétség esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányadát egyenlonek kell tekinteni. 
BH1993. 187. I. Az eljárás szünetelésére és a per megszunésére vonatkozólag a bíróságnak nem kell külön 
határozatot hoznia. Ha a bíróság a per megszunését külön végzésben állapítja meg, a végzés ellen 
fellebbezésnek nincs helye [Pp. 233. § (3) bek. b) pont, 381. § (1) és (2) bek.]. 
BH1992. 125. Gazdasági perben az elsofokú eljárás szünetelésére csak a felek erre irányuló közös 
megállapodásának a bírósággal történo közlése alapján kerülhet sor [Pp. 137. § (1) bek. a) pont, 381. § (1) 
bek.]. 
BH1991. 487. A felek erre irányuló közös kérelme alapján szünetelo gazdasági perben a bíróság a - 
korábban kituzött - tárgyalást nem tarthatja meg, bizonyítást nem vehet fel és határozatot nem hozhat. Ha a 
nem szabályosan kituzött tárgyaláson megjelent fél a szünetelo pert fel kívánja venni, errol az ellenérdeku 
felet értesíteni kell és új tárgyalási határnapot kell kituzni [Pp. 381. § (1) bek.]. 
BH1989. 77. I. A gazdasági per hat hónapi szünetelés után megszunik. E határido elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. [Pp 381. §. (2) bek., 388. §. (1) bek.]. 
BH1988. 321. III. Az alperes személyében bekövetkezett jogutódlás esetén a jogelodöt csak kérelmére és csak 
a felperes hozzájárulásával lehet a perbol elbocsátani. A per szünetelésében csak a már perbenálló felek 
megállapodása joghatályos [Pp. 61. § (3) bek., 381. § (1) bek.]. 
BH1986. 292. A gazdasági per nem szünetel amiatt, hogy a felek a tárgyaláson nem jelentek meg [Pp. 137. § 
(2), 381. § (1) bek.]. 
BH1985. 316. A per szünetelésének hatályát nem a szünetelést megállapító - egyébként szükségtelen - végzés 
kézbesítésétol, hanem attól az idoponttól kell számítani, amelyben a felek a szünetelésben való 
megállapodásukat a bíróságnak bejelentették [Pp. 137. § (1) bek., 381. §]. 
BH1981. 423. Gazdasági perben az illeték szünetelés esetén sem lehet 300 Ft-nál kevesebb [11/1966. (VI. 
29.) PM sz. r. 119/A. §, 119/B. § (2) bek., 16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 24. § (3) bek., Pp. 381 § (1) bek.]. 
BH1978. 446. A bíróság folyamatban levo per eldöntését nem függesztheti fel egy szünetelo per érdemi 
eldöntéséig és nem kötelezheti a feleket, hogy ennek érdekében a szünetelo per folytatását kérjék [Pp. 152. § 
(2) bek., 381. § (1) bek.] 
BH1978. 256. Ha a gazdasági per szüneteltetésének a felperes által kikötött feltétele az eljárási illeték közös 
viselése, az ebben való megállapodás hiányában a szünetelés megállapításának nincs helye [16/1976. (XII. 
31.) PM sz. r. 24. § (3) bek., Pp. 381. § (1) bek.]. 
BH1978. 172. Gazdálkodó szervezetek között fizetési meghagyással indült perben az alperes érdemi 
védekezésének eloterjesztése után nem veheto figyelembe a pertárgy értékétol függo hatáskör hiánya, és ilyen 
címen áttételnek nincs helye [Pp. 28. §, 366. § (1) bek., 381. § (1) bek., 393. § (2) bek.]. 
BH1977. 297. Fizetési meghagyás ellentmondással meg nem támadott részére a feleknek az eljárás 
szüneteltetésére irányuló megállapodása nem vonatkozik és erre az eljárás folytatásának sincs helye [Pp. 381. 
§ (1) bek., GKT 3/1975. sz.]. 
BH1977. 247. A per megszunése vagy megszüntetése nem eredményez ítélt dolgot (res iudicatát) [Pp. 381. § 
(2) bek., 212. § (1) bek., 229. § (1) bek.]. 



BH1977. 246. Gazdasági per szünetelésének, illetoleg megszunésének szempontjából a határido utolsó 
napján ajánlott küldeményként postára adott, az eljárás folytatását kéro beadványt kello idoben beadottnak 
kell tekinteni [Pp. 381. § (1) és (2) bek., 365. § (3) bek., 103. § (3) bek.]. 

382. § Az igényperben hozott határozat jogereje az igénylo felperes és a perben nem állott adós közötti 
jogviszonyra nem terjed ki. Ok a jogaikat egymás ellen külön perben érvényesíthetik. 

Az ítélet anyagi jogerejének kérdését a Pp. 229. §-a rendezi. 
E szakasz (1) bekezdése értemében az anyagi jogero (ítélt dolog, res iudicata) azt jelenti, hogy ugyanabból a 
tényalapból származó, ugyanazon jog iránt, ugyanazok a felek, illetve azok jogutódai egymás ellen új 
keresetet nem indíthatnak vagy az ítéletben már elbírált jogot egymással szemben nem tehetik vitássá. 
Az igényperben hozott ítélet anyagi jogereje kiterjed valamennyi perben álló személyre, azonban nem terjed ki 
a perben nem állott adósra. Az igényperben hozott ítélettel az igénylo felperes és a perben nem állott adós 
jogviszonya, illetve a végrehajtást kéro és az adós jogviszonya nem lett elbírálva. Tehát abban az esetben, 
hogyha közöttük bármilyen vita keletkezik, jogaikat egymás ellen külön perben érvényesíthetik. 
BH1989. 241. I. A bíróság az elotte folyamatban levo perhez nem egyesítheti azt a pert, amely - akár a benne 
részt vevo személyek, akár a per tárgya miatt - más bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik [Pp. 42. §, 
43. § (1) bek., 149. § (2) bek., 367. § (1) bek. a) pont, 382. § (2) bek.]. 
BH1989. 200. Gazdálkodó szervezetek egymás közötti pereiben magánszemély félként - az egységes 
pertársaság esetét kivéve - nem vehet részt. Lényeges eljárási szabályt sért tehát a bíróság - és ez az 
eljárásának megismétlését vonja maga után -, ha ilyen perben a keresetnek magánszemélyre való 
kiterjesztéséhez hozzájárul, vagy ha - a beavatkozóként perbenálló - magánszemélyt félként perbevonja [Pp 
51. § a)-c) pontja, 382. § (3) bek., PKT-GKT. 3/1974. sz.]. 
BH1988. 156. Gazdasági perben a viszontkereset tárgyalása csak akkor különítheto el, ha a kereset a 
viszontkeresettel történo együttes tárgyalása nélkül is elbírálható [Pp. 382. § (1) bek.]. 
BH1988. 46. Ha a viszontkereset elbírálása az eljárást nem hátráltatja, azt a keresettel együttesen kell 
elbírálni; a kereset tárgyában csak akkor lehet külön ítélettel (részítélettel) dönteni, ha annak a 
megalapozottsága tekintetében a viszontkereset elbírálása nélkül is dönteni lehet [Pp. 147. §, 164. § (2) bek., 
213. § (1) és (2) bek., 382. § (1) bek.]. 
BH1985. 488. A bíróság nem rendelheti el az elotte folyamatban levo pernek másik bíróságnál folyó perhez 
való egyesítését és evégbol a per iratainak áttételét [Pp. 382. § (2) bek.]. 
BH1985. 282. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha az elso fokú tárgyalás berekesztése elott történt 
kereset-kiterjesztés figyelmen kívül hagyásával hoz ítéletet [Pp. 51. §, 146. § (1) és (2) bek., 252. § (2) bek., 
382. § (1) bek.]. 
BH1985. 78. Vagylagosan eloterjesztett keresetek elkülönítése lényeges eljárásjogi szabálysértés [Pp. 146. §, 
365. §, 382. § (2) bek.]. 
BH1983. 252. A kártérítési, illetoleg kötbérfelelosséggel tartozó alperes közremuködojét az ellene indított 
kereset hiányában a bíróság csak az esetben vonhatja félként perbe, ha az elozoleg a perbe beavatkozott [Pp. 
382. § (3) bek.]. 
BH1983. 41. A viszontkereset elkülönítése folytán nem változik meg az eljáró bíróság illetékessége [Pp. 147. 
§ (3) bek., 382. § (1) bek.]. 
BH1981. 472. Ha a megbízott a megbízók egy részének utasítása ellenére köt egyezséget hibás teljesítés miatt 
indított perben, az egyezség bírói jóváhagyásáról való döntés elott az említett megbízók által eloadott 
kifogásokat részletesen meg kell vizsgálni és azok helytállóságát el kell bírálni [Pp. 382. §]. 
BH1979. 37. Egymagában az a körülmény, hogy az alperes a külkereskedelmi bizományost perbehívja, nem 
teszi lehetové az ügynek a külkereskedelmi vonatkozású perekre kizárólagosan illetékes Fovárosi Bírósághoz 
való áttételét [Pp. 54. § (2) bek., 59. § 60. § (1) bek., 149. § (2) bek., 367. § a)pont., 382. § (3) bek., Ptk. 509. 
§ (2) bek.]. 
BH1978. 46. A címzett által a fuvarozó és a szállító ellen egyazon keresetlevélben történt keresetindítás 
esetében a per alperesek szerinti elkülönítésének és az egyik alperes tekintetében a keresetlevél más 
bírósághoz való áttételének nincs helye [Pp. 374. §, 382. § (1)-(2) bek.]. 
BH1977. 458. A perek egyesítésének van helye, ha a vállalkozási díj megfizetése iránt a vállalkozó a 
megbízott ellen és a megbízott a megbízó ellen egyidejuleg indít keresetet [Pp. 58., 382. § (3) bek., GK 
3/1973. sz.]. 
BH1977. 397. A járásbíróság a hatáskörébe tartozó ügynek a megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyhöz 
való egyesítését abban az esetben sem rendelheti el, ha az utóbbit keresetfelemelés folytán korábban maga 
tette át [Pp. 27. §, 149. § (2) bek., 382. § (2) bek.]. 



383. § Az igényperben hozott jogeros határozatot a végrehajtó részére, ingatlanigényper esetén pedig a földhivatal 
részére is kézbesíteni kell. 

A bíróságnak a jogeros ítéletet nemcsak a felek (illetve képviseloik) részére kell kézbesíteni, hanem a 
végrehajtónak is, illetve ingatlan-igényper esetén a földhivatalnak is meg kell küldeni a jogeros határozatot. 
Az 1994. évi LIII. törvény 138. § (2) bekezdése értelmében az ingatlan lefoglalása a végrehajtási jog ingatlan-
nyilvántartásba való bejegyzésével valósul meg. Ennek az az oka, hogy az ingatlanra vonatkozó jogok 
változása az ingatlan-nyilvántartáshoz kapcsolódik. Ezekkel a szabályokkal van összefüggésben az, hogy az 
igényperben hozott jogeros határozatot a földhivatal részére is kézbesíteni kell. 
A végrehajtási eljárásban a végrehajtónak a jogeros ítélet rendelkezéseinek a figyelembevételével kell a 
további végrehajtási cselekményeket végeznie. 
Amennyiben a bíróság a felperes keresetét egészben vagy részben elutasítja, az elutasítással érintett 
vagyontárgyak tekintetében rendelkeznie kell a végrehajtás felfüggesztésének a megszüntetésérol, annak 
érdekében, hogy a végrehajtó a további végrehajtási cselekményeket a lefoglalt vagyontárggyal kapcsolatban 
megtehesse, így például intézkedhessen az értékesítés iránt. 
BH1986. 246. Annak a félnek a keresete alapján, akit a bizonyítás terhel, nem lehet az alperest azon az 
alapon marasztalni, hogy a részletesebb védekezés nélkül - szakértoi bizonyítást indítványozva - csak vitatta a 
követelést. [Pp. 163., 164. 383. §]. 

Foglalás turése iránti per 

384. § Ha a végrehajtást kéro az adós tulajdonában lévo ingóság lefoglalásának turése iránt harmadik személy 
ellen pert indított (Vht. 109. §), 

a) e perben nincs helye viszontkeresetnek, 
b) ha a harmadik személy a végrehajtó felhívása ellenére az adós ingóságára vonatkozó nyilatkozatot (Vht. 107. §) 

elmulasztotta, a perköltséget a per eredményére tekintet nélkül viselni köteles. 
Ha a végrehajtást kéro valószínusíti, hogy az adós tulajdonában lévo ingóság a feleken kívülálló harmadik 
személynél van, a végrehajtó a harmadik személyt felhívja arra, hogy a felhívás kézbesítésétol számított 8 
napon belül nyilatkozzon: 
- nála van-e a felhívásban megjelölt ingóság és milyen jogcímen, 
- elismeri-e az adósnak az ingóságra vonatkozó tulajdonjogát, 
- tart-e valaki igényt az ingóságra és milyen jogcímen. 
Ha a harmadik személy elismerte, hogy a nála lévo ingóság az adós tulajdonában van, a végrehajtó az 
ingóságot a helyszínen lefoglalja. 
Ha a harmadik személy a nyilatkozatot elmulasztotta vagy az adós tulajdonjogát nem ismerte el, a 
végrehajtást kéro pert indíthat ellene a foglalás turése iránt. 
A harmadik személy a végrehajtást kéronek a polgári jog szerint felel azért a költségért és kárért, amely abból 
ered, hogy: 
- az adós tulajdonjogát rosszhiszemuen nem ismerte el, 
- az ingóságot a felhívás kézbesítése után gondosan nem orizte meg, 
- a foglalást meghiúsította. 
A fenti szabályokat az 1994. évi LIII. törvény 107-109. §-ai tartalmazzák. 
A per felperese minden esetben a végrehajtást kéro, alperese pedig minden esetben a harmadik személy. Az 
adós a perben félként nem szerepel, sem felperesként, sem alperesként. E pertípust a korábbi végrehajtási 
jogszabály is szabályozta (1979. évi 18. törvényereju rendelet 77-78. §). A gyakorlatban ilyen per elenyészo 
számban indul. 
A Pp. e pertípusnál két speciális rendelkezést tartalmaz. Megtiltja a viszontkereset támasztását, másrészt az 
általánostól eltéro perköltség viselési szabályt ír elo. E szerint, ha a harmadik személy a végrehajtó felhívása 
ellenére elmulasztja a nyilatkozat megtételét, a perköltséget akkor is o viseli, ha a perben pernyertes lesz. 
Minden más esetben a perköltség viselésre a Pp. általános szabályait kell alkalmazni. 
A fenti szabályokból az következik, hogy a végrehajtó két esetben foglalhatja le a harmadik személynél lévo 
ingóságot. Az egyik eset az, amikor a harmadik személy kifejezetten elismeri, hogy a birtokában lévo ingóság 
az adós tulajdona. A másik eset pedig az, amikor a bíróság jogeros ítélettel kötelezi a harmadik személyt a 
foglalás turésére. 
Felmerül a kérdés, hogy a harmadik személynek a nyilatkozatát milyen módon kell megtennie. Az 1994. évi 
LIII. törvény, illetoleg a Pp. a nyilatkozat megtételére alakszeruséget nem ír elo. 



A végrehajtó eljárása is nemperes eljárásnak minosül [1997. évi LXVI. törvény 97. § (1)]. Az eljárási 
szabályokból kiindulva a harmadik személy a nyilatkozatát benyújthatja a végrehajtóhoz írásban, vagy szóban 
jegyzokönyvbe is mondhatja, akár a végrehajtó elott, akár a Pp. 94. § értelmében a bíróság panaszirodáján. 
Foglalás turése iránti per csak ingóság foglalása érdekében indítható, ingatlan lefoglalása érdekében nem. 
Amennyiben az adós tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba be van jegyezve, úgy a végrehajtó végrehajtási 
jogot jegyeztet be az ingatlanra. Amennyiben az adós ingatlant szerzett, de tulajdonjogát az ingatlan-
nyilvántartásba még nem jegyezték be, az 1994. évi LIII. törvény 110. § alapján a követelés lefoglalásának 
van helye avagy a végrehajtást kéronek követelés behajtása iránti pert kell indítania az 1994. évi LIII. törvény 
113. §-a értelmében. Errol részletesebben a Pp. 385. §-ánál lesz szó. 
Az ingó és ingatlan dolgok elhatárolása 
Ingatlan dolgok a földterületek, míg minden más dolog ingódolognak tekintendo. 
Az ingatlannal szilárd összeköttetésben lévo dolgok (a ház, az egyéb épület, a lábon álló termés, a fák stb.) az 
ingatlan alkotórészei, bizonyos egyéb dolgok pedig a tartozékai lehetnek (lásd a Polgári Törvénykönyv 
magyarázatát, kiadva 1981. I. kötet, 449. oldal). 
A foglalás turése iránti perben a végrehajtást kéronek kell bizonyítania a Pp. 164. § (1) bekezdése alapján 
azt, hogy a harmadik személynél lévo ingóság az adós tulajdona. 
Amennyiben a végrehajtást kéro perindítása sikerre vezet, abban az esetben a bíróság arra kötelezi a 
harmadik személyt, turje, hogy a bíróság által konkrétan meghatározott ingóságot a végrehajtó a harmadik 
személynél lefoglalja. 
Amennyiben a perben az nyer megállapítást, hogy a harmadik személy rosszhiszemuen nem ismerte el az adós 
tulajdonjogát, nemcsak a perköltség megfizetésére köteles, hanem kártérítési felelossége is van a végrehajtást 
kérovel szemben. A harmadik személy rosszhiszemuségét is a végrehajtást kéronek kell bizonyítania. 
Amennyiben a harmadik személy az elismerés ellenére az ingóságot más személynek továbbadja, elrejti vagy 
a végrehajtónak nem teszi lehetové, hogy a helyszíni cselekményt elvégezze (az ingóságot lefoglalja), de az 
eljárás folyamán kiderül, hogy az ingóság a harmadik személynél van, ot a foglalás turésére kell kötelezni, 
továbbá a végrehajtást kéro kérelmére a foglalás meghiúsításával kapcsolatban felmerült költségek és kár 
megtérítésére is kötelezni lehet a harmadik személyt. 
Amennyiben a foglalás azért nem járna eredménnyel, mert a harmadik személy az ingóságot a végrehajtótól 
kapott felhívás kézbesítése után gondosan nem orizte meg avagy a foglalást meghiúsította, s emiatt az ingóság 
nincs meg, a bíróság kártérítés és költség megfizetésére kötelezi a harmadik személyt a foglalás turése helyett. 
Az 1994. évi LIII. törvény 109. §-ához fuzött miniszteri indokolás szerint a gondos orzés kötelezettsége a 
használat és a rendelkezés terén a harmadik személyre lényegében ugyanolyan kötelezettséget hárít, mint 
amely az adóst a lefoglalt ingósággal kapcsolatban terheli. 
Felmerül a kérdés, hogy a perindításnak elofeltétele-e, hogy a végrehajtást kéro a végrehajtóhoz forduljon az 
1994. évi LIII. törvény 107. § szerinti intézkedés megtételét kérve. Az 1994. évi LIII. törvény 109. §-ából nem 
vonható le olyan következtetés, hogy a végrehajtó eljárása elozetes eljárásnak minosülne, illetve a Pp.-ben 
nincs megoldás annak szankcionálására, hogy a végrehajtást kéro a perindítási jogával éljen ahelyett, hogy a 
végrehajtó intézkedését kérné. A Pp. 130. § (1) bekezdés c) pontja ugyanis abban az esetben ad lehetoséget a 
keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítására, ha a pert más hatósági eljárásnak kell megeloznie. A 
végrehajtó eljárása - mint nemperes eljárás - nem minosül más hatósági eljárásnak. 
A végrehajtást kéronek ezt a magatartását azzal lehet szankcionálni, hogy ha a harmadik személy a keresetet 
az elso tárgyaláson elismeri, a bíróság a Pp. 80. § (1) bekezdése alapján a felperest kötelezi pernyertessége 
esetén is a perköltség viselésére, miután a perre nem adott okot. Feltételezheto ugyanis az, hogy a végrehajtó 
felhívására is elismerte volna a harmadik személy az adós tulajdonjogát, s ebben az esetben a per elkerülheto 
lett volna. 
Ha a harmadik személy a végrehajtó felhívására nyilatkozat megtételét elmulasztja, vagy az adós 
tulajdonjogát nem ismeri el, a végrehajtó nem kísérelheti meg a foglalást. 
Abban az esetben viszont, ha a harmadik személy elismeri, hogy a birtokában lévo ingóság az adós 
tulajdonában van, a végrehajtónak a helyszínre kell mennie ahhoz, hogy a foglalást eszközölje, hiszen az 
ingóságot azonosítania is kell. 
Felmerül a kérdés, mi a hatása annak, ha harmadik személy bejelenti a végrehajtónak, hogy valaki igényt tart 
az ingóságra. Álláspontunk szerint a végrehajtónak az ingóságot le kell foglalnia, kivéve, ha az ingóságon 
lévo jelbol vagy más körülménybol kétséget kizáró módon megállapítható, hogy az igénylonek a 
vagyontárgyon olyan joga van, amely akadálya a foglalásnak. Ha a végrehajtó az ingóságot lefoglalja, aki 
igényt tart az ingóságra, igénypert indíthat a végrehajtást kérovel szemben. 
A pertárgyérték 



Kivételes rendelkezést tartalmaz a Pp. 24. § (2) bekezdésének f) pontja. E szerint jelentosége van annak, hogy 
mekkora a követelés összege, illetve a harmadik személynél lévo ingóság értéke. A két érték közül az 
alacsonyabb érték lesz a pertárgyérték. Például a követelés értéke 100 000 forint, de az ingóság értéke 200 
000 forint, abban az esetben a követelés értéke lesz a perérték. Ha a követelés összege 200 000 forint, 
azonban az ingóság értéke 100 000 forint, akkor a becsérték lesz a pertárgyérték. A két érték közül az 
alacsonyabb érték utáni 6%-ot, minimum 5000 forintot, maximum 750 000 forintot kell leróni a 
keresetlevélen. 
BH1992. 486. A felek egyezsége és az egyezség jóváhagyása nem zárja ki azt, hogy a szakértoi munkadíj és 
költség viselésérol - amelyre az egyezség nem terjedt ki - a bíróság kiegészíto végzéssel külön rendelkezzék 
[Pp. 226. § 384. §]. 
BH1992. 485. Az egyezségbol egyértelmuen ki kell annak tunnie, hogy az egyezség jóváhagyása esetén mit 
kell majd ítélt dolognak tekinteni. Ezért más per adataira vonatkozó megállapodás egyezségként nem 
hagyható jóvá [Pp. 148. § (2) bek., 384. §]. 
BH1990. 29. A szállító átvételi elismervény hiányára hivatkozással sem tagadhatja meg a megrendelo által 
szolgáltatott anyagok vételárának kifizetését, ha az anyagokat a késztermékbe beépítette. A feleknek azt a 
perbeli egyezségét, amelyben a fél ezt figyelmen kívül hagyva vállal fizetési kötelezettséget, a bíróság nem 
hagyhatja jóvá [Pp. 384. §]. 
BH1989. 284. A bíróság a felek egyezséget csak akkor hagyhatja jóvá, ha a perköltség mikénti viselésében a 
felek megállapodtak, vagy közösen kérték, hogy ebben a kérdésben a bíróság döntsön. Lényeges eljárási 
szabályt sért a bíróság a fentieknek meg nem felelo egyezség jóváhagyásával [Pp. 78. § (2) bek., 148. § (3) 
bek., 213. § (1) bek., 384. §, 6/1986. (VI. 26.) IM sz. r. 13. § (3) bek.]. 
BH1985. 284. A perbeli egyezség jóváhagyásához, illetoleg a jóváhagyás megtagadásához a bíróságnak 
ismernie kell a tényállást és a jogvita megnyugtató lezárásához szükséges egyéb körülményeket, mert csak 
ebben az esetben lehet állást foglalni abban a kérdésben, hogy az egyezség megfelel-e a jogszabályoknak, a 
felek méltányos érdekeinek és a népgazdasági érdekeknek [Pp. 384. §]. 
BH1983. 364. Az elsofokú bíróság által jóváhagyott, de a másodfokú eljárásban jóvá nem hagyhatónak 
bizonyult egyezséget a bíróság nem módosíthatja, hanem új egyezség létrehozását kell megkísérelnie, vagy az 
egyezség jóváhagyását megtagadva folytatni kell az eljárást [Pp. 4. § (1) bek., 274. § (3) bek., 384. §]. 
BH1980. 186. Az egyezség jóváhagyásának feltételeit a bíróság hivatalból - általában külön bizonyítási 
eljárás nélkül - vizsgálja. Nincs helye a fellebbezésben olyan kérelem eloterjesztésének, hogy a fél beadványát 
- eredménytelensége esetén - a bíróság tekintse az egyezség megtámadása iránti keresetnek [Pp. 384. §, Ptk. 
235. §, 236. §]. 
BH1977. 123. Nem érvénytelen a fo- és az alvállalkozó olyan megállapodása, amely szerint az alvállalkozó az 
általa elismert kötbért csak abban az esetben köteles a fovállalkozónak megfizetni, ha vele szemben a 
megrendelo kötbérigényt érvényesít [44/1967. (XI. 5.) Korm. sz. r. 32. §, Pp. 384. §]. 

Követelés behajtása iránti per 

385. § Ha a végrehajtást kéro az adóst harmadik személlyel szemben megilleto követelés behajtása iránt a 
harmadik személy ellen pert indított (Vht. 113. §), 

a) e perben nincs helye viszontkeresetnek, 
b) ha a harmadik személy a végrehajtó felhívása ellenére az adós követelésére vonatkozó nyilatkozatot (Vht. 111. 

§) vagy a követelés összegének befizetését, illetoleg a követelés tárgyának letétbe helyezését elmulasztotta, a 
perköltséget a per eredményére tekintet nélkül viselni köteles. 

A követelés lefoglalásával kapcsolatos szabályokat az 1994. évi LIII. törvény 110-113. §-ai tartalmazzák. 
Ha az adósnak a harmadik személlyel szemben követelése van, illetoleg az adós harmadik személlyel olyan 
szerzodés kötött, amelybol késobb követelése keletkezik, a végrehajtó a követelést lefoglalja, egyúttal a 
harmadik személyt arra hívja fel, nyilatkozzon a felhívás kézbesítésétol számított 8 napon belül: 
- elismeri-e a követelést, illetoleg a késobb keletkezo követelésrol szóló szerzodést; 
- a követelés mikor esedékes; 
- tart-e valaki igényt a követelésre és milyen jogcímen. 
A felhívásban a végrehajtónak a harmadik személyt a jogkövetkezményekre figyelmeztetnie kell. 
Ingatlanra bejegyzett, jelzálogjoggal biztosított követelés lefoglalásakor a végrehajtó megkeresi a 
földhivatalt, hogy a követelés lefoglalását jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba. 



Vízi-, illetoleg légi jármure bejegyzett jelzálogjoggal biztosított követelés lefoglalásakor a végrehajtó 
megkeresi az említett jármuvek lajstromát vezeto szervet, hogy a követelés lefoglalását jegyezze be a 
lajstromba. 
A harmadik személy a felhívás kézbesítése után a követelést sem az adós, sem más javára nem teljesítheti, 
hanem köteles legkésobb az esedékesség napján a követelés összegét befizetni a végrehajtói letéti számlára, 
illetoleg köteles a követelés tárgyát bírósági letétbe helyezni. 
Ha a harmadik személy a követelést bárkinek a javára teljesítette, a követelés összegéig (értékéig) felelos a 
végrehajtást kéronek. 
Amennyiben a harmadik személy a követelést, illetoleg a róla szóló szerzodést nem ismerte el, vagy a 
nyilatkozatot, illetoleg a befizetést (letétbe helyezést) elmulasztotta, a végrehajtást kéro a harmadik személy 
ellen pert indíthat a követelés behajtása iránt. 
A per felperese a végrehajtást kéro, alperese a harmadik személy, az adós sem felperesként, sem alperesként 
nem állhat perben. 
Amennyiben a pert nem a végrehajtást kéro vagy annak jogutódja indítja, az aktív perbeli legitimáció hiánya 
miatt a bíróság a felperes keresetlevelét a Pp. 130. § (1) bekezdés g) pontja alapján elutasítja. Követelésen 
nemcsak pénzbeli vagy ingóság iránti követelést kell érteni, hanem valamely jogra vonatkozó igényt is. Így 
például, ha az adós ingatlant szerzett, de tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba még nem jegyezték be, 
lefoglalható az adósnak az a joga, hogy a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését 
igényelhesse. Ilyenkor az ingatlan átruházóját a foglalás után fel kell hívni, hogy az adós tulajdonjogának az 
ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséhez szükséges adatokat (eredeti szerzési okirat stb.) szolgáltassa. Ha 
ez nem történik meg, a végrehajtást kéronek az elidegeníto ellen pert kell indítania és a perben hozott ítélet 
alapján lehet az adós tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését szorgalmazni. A per 
költségei, amennyiben az alperestol nem térülnek meg, a végrehajtási eljárás költségeit növelik (Legfelsobb 
Bíróság PK 248. számú állásfoglalása, bár a PK 289. számú állásfoglalás szerint a Legfelsobb Bíróság 
Polgári Kollégiuma nem tartotta fenn a PK 248. számú állásfoglalást). 
A kollégiumi állásfoglalás nem irányadó arra az esetre, ha az adós öröklés, elbirtoklás vagy házastársi 
vagyonközösség címén telekkönyvön kívül egészben vagy részben a tulajdonosa az ingatlannak. E 
tulajdonszerzési címeknél a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése nem feltétele az ingatlanon 
való tulajdonjog szerzésnek, azaz a bejegyzés nem konstitutív (jogkeletkezteto), hanem deklaratív 
(megállapító) hatályú. Az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez az ingatlan-nyilvántartásba való 
bejegyzés az átruházásnál szükséges [Ptk. 117. § (3)]. 
A jövoben lejáró követelés is lefoglalható, a harmadik személy azonban legkésobb az esedékesség napján 
köteles a követelés összegét befizetni a végrehajtói letéti számlára. Ebbol az következik, hogy a harmadik 
személy a követelés lejárta elott nem köteles teljesíteni. 
A jelzálogjog szerzodést biztosító mellékkötelezettség (lásd Ptk. XXIII. fejezet). Az 1994. évi LIII. törvény 110. 
§ (2)-(3) bekezdése alapján is követelést foglal le a végrehajtó és biztosítékként jegyezteti be e tényt az 
ingatlan-nyilvántartásba, illetve a lajstromba. Tehát ezekben az esetekben nem a jelzálogjog lefoglalásáról 
van szó. 
Az 1994. évi LIII. törvény 112. § (2) bekezdése értelmében a harmadik személy legfeljebb az adósnak a vele 
szemben fennálló követelése összegéig (értékéig) felelos a végrehajtást kéronek. Ha azonban a végrehajtást 
kéro követelése kisebb, mint az adósnak a harmadik személlyel szemben fennálló követelése, úgy a harmadik 
személy e kevesebb összegért felelos a végrehajtást kérovel szemben. 
Addig, míg a harmadik személynél való foglalásra csak akkor kerülhet sor, ha a harmadik személy úgy 
nyilatkozik, hogy a nála lévo ingóság az adós tulajdona, addig a végrehajtó a követelést már akkor lefoglalja, 
amikor a felhívást a harmadik személy részére kiadja. 
A követelés behajtása iránti per ritka a gyakorlatban, de tapasztalatunk szerint jelentosége egyre inkább no. 
Leginkább pénzkövetelések behajtása iránti pereket indítanak. Például az adóst bérleti díj illeti, adásvételi 
szerzodés alapján vételár avagy vételárrészlet követelése van, stb. 
Az utóbbi idoben gyakran fordul elo, hogy a gazdálkodó szervezet adóssal szemben az azonnali beszedési 
megbízás nem jár eredménnyel avagy az átutalási végzés marad eredménytelen, emiatt végrehajtási lap 
kiállítására kerül sor, a késobbiekben pedig az adós bankszámláján pénz jelenik meg, a végrehajtó az 1994. 
évi LIII. törvény 110. § (1) bekezdése értelmében a bankszámlán lévo összeget, mint az adós követelését 
lefoglalhatja. 
Ha a pénzintézet az 1994. évi LIII. törvény 111-112. §-aiban foglalt kötelezettségeit megszegi, a követelés 
összegéig felelos a végrehajtást kéronek, a végrehajtást kéro pedig az 1994. évi LIII. törvény 113. §-a 
értelmében a pénzintézettel szemben pert indíthat a követelés behajtása iránt. 



Felmerül a kérdés, mi a hatása annak, ha harmadik személy bejelenti a végrehajtónak, hogy valaki igényt tart 
a követelésre, hiszen a követelés lefoglalása már megtörtént. Álláspontunk szerint ilyenkor igénypert indíthat 
az a személy, aki a lefoglalt követelésre igényt tart. 
A Pp. a követelés behajtása iránti per tekintetében két speciális szabályt tartalmaz. Megtiltja a viszontkereset 
támasztásának a lehetoségét. Az általánostól eltéro perköltség-viselési szabályt ír elo arra az esetre, ha a 
harmadik személy a végrehajtó felhívása ellenére az adós követelésére vonatkozó nyilatkozatot, vagy a 
követelés összegének befizetését, illetoleg a követelés tárgyának letétbe helyezését elmulasztotta: a 
perköltséget pernyertessége esetén is viseli. Minden egyéb esetben a perköltségviselés általános szabályai 
érvényesülnek. 
Amennyiben a törvényen alapuló tartásdíj behajtása érdekében indul a követelés behajtása iránti per, a per 
tárgyi költségmentes a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 2. § e) pontja értelmében. A követelés lefoglalásával, 
illetve a követelés behajtásával kapcsolatos szabályok nem alkalmazhatók az adós munkabérébol és egyéb 
járandóságból való behajtására, miután arra az 1994. évi LIII. törvény IV. fejezetében foglalt szabályokat kell 
alkalmazni. 
A pertárgy-érték 
A Pp. 24. § (2) bekezdésének f) pontjában foglalt szabály érvényesül. E szerint jelentosége van annak, hogy 
mekkora a végrehajtást kéronek az adóssal szemben fennálló követelésének az összege, illetve az adósnak a 
harmadik személlyel szemben fennálló követelése. A két érték közül az alacsonyabb érték lesz a pertárgyérték. 
A pertárgyértékbe beszámít a fokövetelés és annak a követelés behajtása iránti kereset eloterjesztésének 
idejéig lejárt kamat összege és a költségek összege is. A keresetlevélen a pertárgyérték 6%-át kitevo illetéket, 
minimum 5000 forintot, maximum 750 000 forintot kell leróni. 
BH2003. 373. A Pp. 385. §-a alapján megindított behajtási perben a felperes nem a saját követelését, hanem 
azt a követelést érvényesíti, amely az o adósát harmadik személyekkel szemben megilleti. Ezért a követelés 
alapjául szolgáló szerzodés választottbírósági kikötése rá nem hat ki. Az eljárásra a bíróságnak van 
hatásköre [1994. évi LIII. tv. 110. § (1) bek., 111. §, 113. §, 1994. évi LXXI. tv. 3. § (1) bek. c) pont, Pp. 23. § 
(1) bek. a) pont, 130. § (1) bek. b) pont, 157. § a) pont, 385. §]. 
BH1989. 35. A jogi képviselore nem szabható ki bírság, ha a perbeli mulasztás elkövetésekor a képviseletre 
szóló megbízása már megszunt [Pp. 385. §]. 
BH1988. 413. Pénzbírság csak a jogszabályban meghatározott esetekben szabható ki. Ha a fél (képviseloje) a 
bíróság felhívására kello idoben bejelenti, hogy iratcsatolási kötelezettségének nem tud eleget tenni, a terhére 
e "mulasztása" miatt pénzbírság nem szabható ki. Ilyen esetekben az ügyet a rendelkezésre álló bizonyítékok 
alapján érdemben kell elbírálni [Pp. 5. § (3) bek., 385. §]. 
BH1985. 487. Annak a kilátásba helyezése, hogy a bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján fog 
határozatot hozni, nem tekintheto a tárgyaláson kívüli eljárásra való áttérésre vonatkozó figyelmeztetésnek 
[Pp. 376., 145. § (2) bek., 164. § (1) bek., 206., 385. §, GKT 107/1973. sz.]. 
BH1985. 37. Nem lehet pénzbírság fizetésére kötelezni a beavatkozót az olyan "mulasztása" miatt, amelyet a 
beavatkozás megengedése elott követett el [Pp. 55., 56., 385. §]. 
BH1981. 473. A fél jogi képviselojének az a magatartása, hogy a bíróság ismételt felhívására sem terjeszti elo 
bizonyítékait és e mulasztásának okát sem jelöli meg, az eljárási fegyelmet sérto és ügyintézést késlelteto 
olyan magatartás, amely bírság alapjául szolgál [Pp. 385. §]. 

A végrehajtási eljárásba történo bekapcsolódás engedélyezése iránti per 

386. § (1) A zálogjogosult pert indíthat a végrehajtási eljárásba történo bekapcsolódásának engedélyezése iránt, ha 
a Vht. 114/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt végzés meghozatalának azért nem volt helye, mert az adós vagy a 
végrehajtást kéro a zálogjoggal biztosított követelés jogalapját és összegszeruségét - önálló zálogjog eseten a 
jogalapot és az összegszeruséget - vitatta, és állítását valószínusítette. 

(2) A kereset elbírálására a Vht. 114/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglaltakat megfeleloen alkalmazni kell; a 
perben a bíróság soron kívül jár el. 

(3) A pert a jogalapot vagy összegszeruséget vitató adós vagy végrehajtást kéro ellen kell megindítani. 
(4) A perre kizárólag a Vht. 114/A. §-ában foglalt eljárást lefolytató bíróság illetékes. 
(5) A perben nincs helye viszontkeresetnek. 
(6) A bíróság a végrehajtást a kereset elbírálásáig felfüggesztheti, errol a bírósági végrehajtót tájékoztatnia kell. A 

felfüggesztés hatályára a Vht. 50. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés megfeleloen irányadó. 
A § - 2000. évi CXXXVI. törvény 169. § (3) bekezdésével beiktatott, és 2001. szeptember 1. napjától hatályos - 
új rendelkezése a végrehajtási perek körét újabb pertípussal egészítette ki. 



Gyakran fordul elo, hogy a végrehajtó az ingó vagy ingatlan foglalásakor tudomást szerez arról, hogy az 
adott vagyontárgyon a végrehajtást kéro személyétol eltéro, harmadik személynek zálogjoga (jelzálogjoga, 
önálló zálogjoga) áll fenn. Ilyen esetben a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Vht.) 114. § (2) bekezdése, és Vht. 138/A. §-a alapján a végrehajtó 8 munkanapos határidovel 
tájékoztatja a zálogjog jogosultját arról, hogy a folyó végrehajtási eljárásban érvényesítheti a zálogjogból 
fakadó igényét, és ezzel bekapcsolódhat a végrehajtási eljárásba. Ha a kérelmet a zálogjogosult eloterjeszti, 
az adósnak és a végrehajtást kéronek kell nyilatkoznia 8 napos határido mellett arról, hogy a zálogjoggal 
biztosított követelés jogalapját - önálló zálogjog esetén a jogalapot - és összegszeruségét elismeri-e, illetoleg 
milyen összegben ismeri el. Az adós és végrehajtást kéro elismerése esetén a végrehajtást foganatosító 
bíróság megállapítja a kielégítési jog megnyíltát, és engedélyezi a zálogjogosult bekapcsolódását, ellenkezo 
esetben a zálogjog jogosult kérelmét elutasítja. 
Az elutasító döntést követoen a zálogjog jogosult a jelen § alapján pert indíthat a végrehajtási eljárásba 
bekapcsolódás engedélyezése érdekében. 
E perre a bekapcsolódás tárgyában korábban peren kívül eljárt, végrehajtást foganatosító bírósággal azonos 
bíróság kizárólagosan illetékes. 
A keresetet a zálogjog jogosultnak azzal a féllel szemben kell eloterjesztenie, aki a megelozo eljárásban 
jogalapjában vagy összegszeruségében vitatta a zálogjogosult követelését. 
A törvény a perindításra határidot nem szab, a kereset meghatározott idon belül történt eloterjesztéséhez 
azonban meghatározott jogkövetkezmény társul. 
A Vht. 48. § (2) bekezdése alapján ugyanis, a bekapcsolódás iránti kérelem eloterjesztését követo 3 
munkanapon belül a bíróság a végrehajtást felfüggeszti. 
A felfüggesztés a zálogtárgy árverésérol vagy nyilvános pályázaton történo értékesítésérol szóló hirdetmény 
elkészítésére, illetve - a romlandó dolog értékesítése kivételével - a zálogtárgy értékesítésére terjed ki [Vht. 
50. § (4)]. 
A felfüggesztés hatálya a peren kívüli eljárásban a bekapcsolódás tárgyában hozott végzés jogerore 
emelkedéséig tart [Vht. 114/A. § (7)]. Ha azonban a zálogjog jogosult az elutasító végzés kézhezvételétol 
számított 8 munkanapon belül indítja meg a pert, a végrehajtás felfüggesztésének hatálya a perben hozandó 
ítélet jogerore emelkedéséig fennmarad. Ehhez azonban a felperesnek a perindítás tényét és idopontját a 
végrehajtást foganatosító bíróságnál igazolnia kell. Ha ezt a felperes elmulasztja, vagy a kereset 
eloterjesztésére a 8 munkanapos határido eltelte után került sor, a végrehajtás felfüggesztésére a perbíróság 
jogosult. 
A törvény e pertípusban a bíróság soron kívüli eljárási kötelezettségét írja elo, melyet a végrehajtás 
felfüggesztésével kapcsolatos törvényi rendelkezések indokolnak. 
A bekapcsolódás engedélyezése iránti perben az alperes viszontkeresetet nem terjeszthet elo. 
BH1992. 598. II. Gazdasági perekben - ha a marasztalás pénzfizetésre szól - jog szerint jár el a bíróság, ha a 
fizetésre "haladéktalanul" határidot állapít meg [Pp. 217. §, 386. § (1) bek.]. 
BH1992. 421. Ha a gazdálkodó szervezet a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmében a jogi 
képviseletért munkadíjat nem számított fel, és ennek folytán a fizetési meghagyás a munkadíjra vonatkozó 
rendelkezést nem tartalmazott, a munkadíj megállapítására irányuló utólagos kérelem alapján a jogeros 
fizetési meghagyás kiegészítésének nincs helye [Pp. 75. § (2) bek., 79. § (2) bek., 386. § (1) bek., 393. § (3) 
bek.]. 
BH1985. 447. A beavatkozóra is vonatkozik az az eljárási szabály, amely szerint gazdasági perben nincs 
helye jogtanácsos (ügyvédi munkaközösség) részére munkadíj megállapításának [Pp. 386. § (1) bek.]. 
BH1985. 326. Lényeges eljárási szabályt sért az az ítélet, amelynek az indokolásában a bíróság a kár 
megosztásának arányára, illetoleg összegszeruségére nézve nem ad kello magyarázatot, illetve az indoklás 
nincs összhangban a rendelkezo résszel. [Pp. 221. § (1) bek., 386. § (2) bek.]. 
BH1985. 245. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, és az ítélete is megalapozatlan, ha a szerzodésszegés 
körülményeinek mérlegelését és jogi kérdések megítélését a szakértore bízza, és nem indokolja meg, hogy 
miért nem fogadta el a marasztalt alpereseknek a szerzodésszegés kimentése végett eloterjesztett eloadását és 
egyes bizonyítékait [Pp. 177. § (1) bek., 206. § (1) bek., 386. § (1) bek. Ptk. 303. § (3) bek.]. 
BH1985. 205. I. A bíróságnak a gazdasági bírság teljes összegét az ítélet rendelkezo részében abban az 
esetben is meg kell állapítania, ha az eljárás alá vont vállalat - a jogtalanul szerzett vagyoni elonynek a 
megfelelo számlára történt befizetése következtében - csak a különbözet megfizetésére kötelezi [Pp. 386. § (1) 
bek., GKT 3/1976. sz.]. 
BH1983. 419. Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha ítéletének indoklása annyira szukszavú, hogy 
abból nem lehet megállapítani, mire alapította a határozatát [Pp. 386. § (2) bek.]. 



BH1983. 418. Ha az eljárás folyamán az alperes a fokövetelést kiegyenlítette, és a felperes a keresetét a 
kamatra leszállította, az eljárási illeték alapja ilyen esetben is a fokövetelés összege [Pp. 386. § (1) bek., 25. § 
(4) bek., 11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 119/A. § (1) és (5) bek., Ptk. 301. §]. 
BH1978. 89. A felperes eljárási illetékviselési kötelezettsége még részben sem állapítható meg azon a címen, 
hogy a bíróság az alperest az érvényesített szavatossági igény helyett a hibás szolgáltatáson alapuló más 
igény teljesítésére kötelezi [Pp. 386. § (1) bek., 44/1967. (XI. 5.) Korm. sz. r. 23. § (1) bek., GKT 6/1975. sz.]. 
BH1978. 47. A fizetési késedelemben levo megrendelo illetékfizetési kötelezettségét abban az esetben is meg 
kell állapítani, ha a követelt ellenértéket helyette harmadik személynek kellett megfizetnie [Pp. 386. § (1) bek., 
75. § (1) bek., 78. § (1) bek., Ptk. 286. §, 332. §]. 

387-394. § 
BH1990. 23. I. Lényeges eljárási szabálysértésnek minosül, ha a bíróság a fellebbezést nem küldi meg az 
ellenérdeku félnek (feleknek) s ezzel elzárja ot (oket) a törvényben biztosított jogaik gyakorlásától [Pp. 256/A. 
§ (1) bek., 256/B. § (1) bek., 387. § (1) bek.]. 
BH1982. 294. Lényeges eljárási szabályt sért a másodfokú bíróság, ha anélkül hoz ítéletet, hogy a másodfokú 
eljárásban módosított szakértoi véleményt ismertetné a felekkel és módot nyújtana a szakvéleményre 
vonatkozó észrevételek és esetleges indítványok eloterjesztésére [Pp. 205. § (2) bek., 239. §, 249. § (2) bek., 
387. § (1) bek.]. 
BH1978. 217. A másodfokú bíróság nem hozhat kiegészíto határozatot olyan kereseti kérelem tárgyában, 
amelyet az elso fokú bíróság érdemben nem bírált el [Pp. 213. § (1) bek., 225. § (1) bek., (6) bek., 387. § (1) 
bek., 44/1967. (XI. 5.) Korm. sz. r. 2., 18., 21. §-ai, Ptk. 246. § (4) bek., 303. § (3) bek.]. 
BH1991. 162. A meg nem engedett igazolási kérelem tárgyában az elsofokú bíróságnak kell határoznia [Pp. 
109. § (1) bek., 365. § (3) bek., 388. § (1) bek.]. 
BH1990. 392. A gazdasági perben a védekezésre nyitvaálló határido elmulasztásának következményei 
igazolási kérelem eloterjesztésével nem orvosolhatók, annak azonban nincs akadálya, hogy új tényként a 
kérelembe foglaltakra a fél a fellebbezésében hivatkozzék [Pp. 365. § (3) bek., 388. § (1)-(2) bek., 106. § (1)-
(2) bek., 235. § (1) bek.]. 
BH1990. 72. Gazdálkodó szevezeteknél az adminisztrációt annak figyelembevételével kell megszervezni, hogy 
az évvégi munkatorlódás, az elore ledolgozott munkanapok munkaszüneti jellege vagy járványos 
megbetegedések általában nem szolgálhatnak alapul a fellebbezés benyújtási késedelmének igazolására [Pp. 
388. § (1) és (3) bek.]. 
BH1989. 77. I. A gazdasági per hat hónapi szünetelés után megszunik. E határido elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. [Pp 381. §. (2) bek., 388. §. (1) bek.]. 
BH1988. 417. A fellebbezési határido elmulasztása a gazdálkodó szervezet fokönyvelojének betegségével és 
hivatalos kiküldetésével nem igazolható [Pp. 388. § (1) bek.]. 
BH1983. 253. II. Igazolási kérelmet gazdálkodó szervezetek közötti perben csak a fellebbezés benyújtására 
megszabott határido elmulasztása esetén lehet eloterjeszteni [Pp. 365. § (3) bek., 388. §, 391. § (1) bek., 393. 
§ (3) és (4) bek.]. 
BH1983. 92. II. Gazdasági perben nincs helye a perújítási határido elmulasztása miatt igazolásnak [Pp. 261. 
§ (3) bek., 365. § (3) bek., 388. § (1) bek.]. 
BH1982. 113. Az a körülmény, hogy az ítélet a vállalat belso adminisztrációjának hiányossága miatt késon 
kerül az illetékes ügyintézo kezéhez, nem alkalmas a fellebbezési határido elmulasztásának igazolására [Pp. 
388. § (1) és (2) bek.]. 
BH1981. 522. Nem fogadható el igazolási okként az a körülmény, hogy a jogvitás ügyrol és az abban hozott 
ítéletrol a fél jogtanácsosa csak a fellebbezési határido letelte után szerzett tudomást [Pp. 388. § (1) bek.]. 
BH1981. 425. A gazdálkodó szervezet más irodahelyiségbe való átköltözése a fellebbezési határido meg nem 
tartása szempontjából igazolási okként nem fogadható el [Pp. 388. §]. 
BH1981. 424. Az a körülmény, hogy a bírósági határozat kiadmányát a gazdálkodó szerv téves érkezési 
idoponttal iktatja, a fellebbezési határido elmulasztása vétségének igazolásául nem fogadható el [Pp. 237., 
388. §]. 
BH1981. 378. Fizetési meghagyást megtámadó ellentmondás késedelmes eloterjesztése esetén igazolásnak 
nincs helye [Pp. 365. § (3) bek., 388. § (1)-(3) bek., 393. § (1) bek.]. 
BH1977. 565. Szocialista szervezetek közötti fizetési meghagyásos eljárásban az ellentmondás határidejének 
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye [Pp. 365. § (3) bek., 388. § (1) bek., 393. §]. 
BH1992. 273. Ha a megrendelonek a szállítóval és a fuvarozóval szemben eloterjesztett keresete alapján az 
elsofokú bíróság a szállítót marasztalta, a szállító fellebbezése folytán a másodfokú bíróság - amennyiben a 



fellebbezés csak egységesen bírálható el - az ítélet meg nem támadott, de azzal összefüggo rendelkezéseit is 
felülbírálhatja [Pp. 51. § a) pont, 389. § (2) és (3) bek.]. 
BH1983. 370. Ha az átvevo nem kéri a vasúti fuvarozótól a küldemény kiszolgáltatáskori súlyának vagy 
darabszámának ellenorzését annak ellenére, hogy a kérelemnek a fuvarozó eleget tudna tenni, az ennek 
következtében keletkezett bizonyítási nehézség vagy lehetetlenség az ö terhére esik [Ptk. 521. §, Pp. 389. § (3) 
bek., 3/1960. (V. 13.) KPM sz. r.-tel közzétett Vasúti Árufuvarozási Szabályzat (VÁSZ) 62. cikk 3. §]. 
BH1983. 170. Ha a több alperessel szemben eloterjesztett kereset csak egységesen döntheto el, a másodfokú 
bíróságnak az elso fokú ítéletet - adott esetben - teljes egészében felül kell bírálnia akkor is, ha a megosztva 
marasztalt alperesek közül csak az egyik fellebbezett [Pp 389. § (3) bek.]. 
BH1982. 438. Vagylagos marasztalás iránt több alperes ellen indított kereset esetén az egyik alperest 
marasztaló ítéleti rendelkezést a másodfokú bíróság akkor is csak a teljes elso fokú ítélet egységes 
felülbírálásával változtathatja meg, ha a felperes nem fellebbezte meg a másik alperes ellen indított kereset 
elutasítását [Pp. 389. § (3) bek.]. 
BH1977. 391. A belföldi szállító csak abban az esetben felel a külkereskedelmi szerzodésben eloírt, a 
szokásostól eltéro vizsgálati módszerrel megállapított minoségért, ha az ilyen vizsgálati eljárás alkalmazását 
a belföldi szerzodésben vagy annak módosításában kikötötték [32/1967. (IX. 23.) Korm. sz. r. 21. § (1) bek., 
Ptk. 342. § (1) bek., Pp. 389. § (1) bek.]. 
BH1992. 546. A perújítási kérelem eloterjesztésére nyitva álló hat hónapos határidot a szakvélemény 
kézhezvételétol kell számítani, ha a fél a perújítás korábban is feltételezett okáról a szakvéleménybol szerzett 
biztos tudomást [Pp. 261. § (1) bek., 365. § (3) bek., 390. §]. 
BH1992. 344. I. Gazdasági perben az ítélet jogerore emelkedésétol számított egy év elteltével perújításnak 
akkor sincs helye, ha a fél a perújítás okáról csak késobb szerzett tudomást, vagy csak késobb jutott abba a 
helyzetbe, hogy perújítással élhessen. Az egy éves határido elmulasztása miatt igazolással élni nem lehet [Pp. 
261. § (1) bek., (3) bek., 365. § (3) bek., 390. §]. 
BH1991. 164. A perújítási kérelem benyújtására megállapított objektív határido az ismételt perújítási 
kérelem esetén is az ítélet jogerore emelkedésétol számítandó [Pp. 261. § (3) bek., 390. §]. 
BH1987. 139. A perújítási határidot a jogeros határozatnak a féllel történt közlésétol kell számítani. [Pp. 
219. §, 228. § (1) bek., 261. § (3) bek., 390. §]. 
BH1984. 243. I. Ha a perújítási kérelmet kello idoben terjesztették elo, és eljárási okokból (pl. elkésettség, 
hiánypótlási felhívás nem teljesítése)nincs helye elutasításnak, tárgyaláson kell tisztázni azt, hogy 
fennállanak-e a perújítás törvényi feltételei [Pp. 263-265., 390. §]. 
BH1983. 463. Nincs helye ítélethozatalnak az elkésetten eloterjesztett perújítási kérelem tárgyában, hanem 
azt idézés kibocsátása nélkül végzéssel kell elutasítani [Pp. 264., 389. és 390. §]. 
BH1983. 211. Gazdasági perben is irányadó a perújítási kérelem eloterjesztésének hathónapos un. szubjektív 
határideje [Pp. 261. § (1) és (3) bek., 365. § (3) bek., 390. §]. 
BH1983. 92. I. A perújítás végso (un. objektív) határideje független attól, hogy a perújítás oka mikor jutott a 
perújító tudomására [Pp. 261. § (1) bek., 390. §]. 
BH1978. 350. A Legfelsobb Bíróság jogszabályt értelmezo, iránymutató állásfoglalásai nem tekinthetok 
jogeros bírósági vagy egyéb hatósági határozatoknak, amelyek alapján perújításnak van helye [Pp. 260. § (1) 
bek. a) pontja, 390. §-a, 393. § (3) bek.]. 
BH1992. 600. Váltóügyben a fizetési meghagyás ellen ellentmondás csak 3 napon belül terjesztheto elo, és 
kizárólag a fizetési meghagyást kibocsátó bíróságnál. A tévesen más bírósághoz megküldött ellentmondás 
elkésettsége a tévedo terhére esik, e vonatkozásban - gazdasági perben - igazolásnak nincs helye [Pp. 129. § 
(1) bek., 391. § (1) bek., 393. § (1)-(3) bek. BÜSZ]. 
BH1992. 199. Magánszemély kötelezett ellen benyújtott fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem a Pp. 
XXV. fejezetében foglaltak szerint nem bírálható el [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 313-323. §-ok, 391-393. §-ok]. 
BH1991. 246. Gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáiban kártérítési követelés fizetési meghagyásos 
eljárás során nem érvényesítheto [Pp. 391. § (1) bek.]. 
BH1991. 165. Bérleti jog átengedéssel kapcsolatos pénzbeli követelés fizetési meghagyás utján is 
érvényesítheto [Pp. 391. § (1) bek., 3/1984. (XI. 6.) OT-PM r. 1. § (14) bek.]. 
BH1990. 73. Ha a bíróság - nem megfelelo nyomtatvány felhasználása következtében - az ellentmondásra 
nyitva álló határidot illetoen tévesen tájékoztatja a kötelezettet, a megadott határidon belül benyújtott 
ellentmondás nem tekintheto elkésettnek. Ilyen esetben az ellentmondás elkésettség címén való elutasítása 
lényeges eljárási szabálysértésnek minosül [Pp. 319. § (1) bek., 391. § (1) és (4) bek., 392. § (2) bek., 393. § 
(4) bek.]. 



BH1988. 11. A korlátolt felelosségu társaság által vagy elleni indított eljárás csak abban az esetben tartozik 
elsofokon a megyei (fovárosi) bíróság hatáskörébe, ha a társaság valamennyi tagja gazdálkodó szervezetnek 
minosülo belföldi jogi személy [Pp 366. § (1)-(2) bek., 391. § (1) bek. Ptk 685. § c) pont, 1930. évi V. tv. 6. §, 
1978. évi 4. sz. tvr 49. § bek.]. 
BH1986. 248. II. A bíróságnak a lejárt kamatkövetelést összegszeruen kell megítélnie [Pp. 123. §, 213. § (1) 
bek., 391-393. §, 16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 24. § (1) bek.]. 
BH1983. 253. II. Igazolási kérelmet gazdálkodó szervezetek közötti perben csak a fellebbezés benyújtására 
megszabott határido elmulasztása esetén lehet eloterjeszteni [Pp. 365. § (3) bek., 388. §, 391. § (1) bek., 393. 
§ (3) és (4) bek.]. 
BH1981. 206. Az ügyletkötés vagy a teljesítés helye szerinti illetékesség gazdasági perekben - ide értve a 
fizetési meghagyásos eljárást is - nem alkalmazható [Pp. 30. § (1) bek., 36. §, 365. § (3) bek., 391. § (4) bek.]. 
BH1980. 402. Ha a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet külkereskedelmi tevékenységet folytató 
gazdálkodó szervezet terjeszti elo, és a követelés külkereskedelmi tevékenységbol ered, az eljárásra a 
Fovárosi Bíróság kizárólagosan illetékes [Pp. 367. § a) pont, 391. § (4) bek.]. 
BH1980. 57. A kibocsátott fizetési meghagyásra a kötelezett által tett írásbeli bejelentés általában csak akkor 
tekintheto ellentmondásának, ha az érvényesített igény tekintetében érdemi nyilatkozatot tartalmaz. A fizetési 
meghagyásra is irányadó a Pp. 374. §-a [Pp. 95. §, 374. §, 376. § (2)-(4) bek., 391. § (1) bek., 393. § (1) és 
(2) bek.]. 
BH1979. 250. Nem tekintheto indokolatlan többletköltség viselésének jogkövetkezményével járó célszerutlen 
pervitelnek az, hogy a jogosult pénzkövetelését fizetési meghagyás helyett keresettel érvényesíti[49/1972. (XII. 
31.) PM sz. r-tel módosított 11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 119/A. § (5) bek., Pp. 75. §, 80. § (3) bek., 372. § (1) 
bek., 391. § (1) bek.]. 
BH1992. 274. A fizetési meghagyás elleni ellentmondást kello idoben terjesztették elo, ha az ellentmondást a 
fizetési meghagyás kézbesítésétol számított nyolc napot követoen, de a fizetési meghagyáson feltüntetett 
határidon belül nyújtották be [Pp. 105. § (2) bek., 392. § (1) bek., 393. § (1) bek.]. 
BH1992. 199. Magánszemély kötelezett ellen benyújtott fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem a Pp. 
XXV. fejezetében foglaltak szerint nem bírálható el [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 313-323. §-ok, 391-393. §-ok]. 
BH1992. 49. A fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet a bíróság nem változtathatja meg. Ha a 
fizetési meghagyás kibocsátása megtagadásának feltételei nem állnak fenn, a bíróságnak a fizetési 
meghagyást a kérelemmel megegyezo tartalommal kell kibocsátania [Pp. 392. §.] 
BH1991. 328. Külföldi diplomáciai képviselet által belföldön kötött magánjogi szerzodésbol eredo jogvita - 
nemzetközi szerzodés eltéro rendelkezése alapján - nem tartozik magyar bíróság joghatósága alá [Pp. 130. § 
(1) bek. a) pont, 392. § (2) bek., 1965. évi 22. tvr-tel kihirdetett, a diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi 
Szerzodés 31. cikke, 1979. évi tvr. 2. és 54. §]. 
BH1990. 73. Ha a bíróság - nem megfelelo nyomtatvány felhasználása következtében - az ellentmondásra 
nyitva álló határidot illetoen tévesen tájékoztatja a kötelezettet, a megadott határidon belül benyújtott 
ellentmondás nem tekintheto elkésettnek. Ilyen esetben az ellentmondás elkésettség címén való elutasítása 
lényeges eljárási szabálysértésnek minosül [Pp. 319. § (1) bek., 391. § (1) és (4) bek., 392. § (2) bek., 393. § 
(4) bek.]. 
BH1986. 248. II. A bíróságnak a lejárt kamatkövetelést összegszeruen kell megítélnie [Pp. 123. §, 213. § (1) 
bek., 391-393. §, 16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 24. § (1) bek.]. 
BH1979. 432. Társadalombiztosítási szerv által beszedett kamat visszakövetelése iránti igény nem tartozik 
bírósági útra [1975. évi II. tv. végrehajtásáról szóló 17/1975. (VI. 14.) MT sz. r. 256. § (1) bek., Pp. 392. § (2) 
bek.]. 
BH1978. 45. Szocialista szervezetek között fizetési meghagyás iránti kérelemnek nem kelléke a felek 
bankszámlájának feltüntetése [Pp. 130. § (1) bek., 392. § (2) bek.]. 
BH1992. 787. A fizetési meghagyás jogerosíto záradékkal való ellátása deklaratív jellegu; ha a jogerosítés 
tévedésbol történt, azt a bíróság maga is visszavonhatja [Pp. 393. § (3) bek.]. 
BH1992. 601. Ha a felperes az ellentmondása hiányában jogerore emelkedett fizetési meghagyás alapján 
számlájáról kifizetett összeg jogalap nélküli gazdagodás címén való visszafizetése iránt terjeszt elo 
keresetlevelet, keresetlevelét idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, illetoleg ennek hiányában - a pert meg 
kell szüntetni [Pp. 130. § (1) bek. d) pont, 157. § a) pont, 393. § (3) és (5) bek.]. 
BH1992. 600. Váltóügyben a fizetési meghagyás ellen ellentmondás csak 3 napon belül terjesztheto elo, és 
kizárólag a fizetési meghagyást kibocsátó bíróságnál. A tévesen más bírósághoz megküldött ellentmondás 
elkésettsége a tévedo terhére esik, e vonatkozásban - gazdasági perben - igazolásnak nincs helye [Pp. 129. § 
(1) bek., 391. § (1) bek., 393. § (1)-(3) bek. BÜSZ]. 



BH1992. 547. I. A jogeros fizetési meghagyás elleni perújítás - a törvényben meghatározott feltételek 
fennállása esetén - akkor is megengedheto, ha a perújító alperes olyan tényre vagy bizonyítékra hivatkozik, 
amelyet már a fizetési meghagyás ellen elkésetten eloterjesztett ellentmondásában megjelölt [Pp. 266. § (1) 
bek., 393. § (5) bek.]. 
BH1992. 421. Ha a gazdálkodó szervezet a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmében a jogi 
képviseletért munkadíjat nem számított fel, és ennek folytán a fizetési meghagyás a munkadíjra vonatkozó 
rendelkezést nem tartalmazott, a munkadíj megállapítására irányuló utólagos kérelem alapján a jogeros 
fizetési meghagyás kiegészítésének nincs helye [Pp. 75. § (2) bek., 79. § (2) bek., 386. § (1) bek., 393. § (3) 
bek.]. 
BH1992. 274. A fizetési meghagyás elleni ellentmondást kello idoben terjesztették elo, ha az ellentmondást a 
fizetési meghagyás kézbesítésétol számított nyolc napot követoen, de a fizetési meghagyáson feltüntetett 
határidon belül nyújtották be [Pp. 105. § (2) bek., 392. § (1) bek., 393. § (1) bek.]. 
BH1992. 199. Magánszemély kötelezett ellen benyújtott fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem a Pp. 
XXV. fejezetében foglaltak szerint nem bírálható el [Pp. 23. § (1) bek. a) pont, 313-323. §-ok, 391-393. §-ok]. 
BH1992. 198. Ha a bíróság az elso tárgyalásról távol maradó perújító fél kérelmét nem a mulasztás miatt 
utasítja el, hanem a perújítás megengedhetosége kérdésében határoz, az ez ellen benyújtott fellebbezést 
érdemben kell elbírálni, még ha az igazolási kérelmet is tartalmaz [Pp. 260-262. §, 265. §, 266. § (1), (3) 
bek., 393. § (5) bek.]. 
BH1991. 166. A kötelezettnek a bíróság által kibocsátott fizetési meghagyásra tett ellentmondását, annak 
tartalmi hiányosságaira hivatkozva, a bíróság nem "utasíthatja el" [Pp. 376. § (2), (5) bek., 393. § (1), (4) 
bek.]. 
BH1991. 82. A fizetési meghagyás elleni ellentmondás határidejére vonatkozó jogszabályi rendelkezés 
alkalmazása szempontjából "váltón alapuló" kezesi követelésnek csak a váltóra vagy annak toldatára vezetett 
váltókezesség tekintheto [Pp. 393. § (1)-(4) bek., 1/1965. (I. 24.) IM r. 30. § (1) bek., 31. § (2) bek., Ptk. 272. 
§ (1) bek.]. 
BH1991. 81. A kötelezettnek minden olyan nyilatkozatát, amely szerint a bíróság által kibocsátott fizetési 
meghagyást magára nézve - bármely okból - nem tartja kötelezonek, ellentmondásnak kell tekinteni [Pp. 319. 
§ (1)-(2) bek., 365. § (3) bek., 376. § (2)-(4) bek., 393. § (1) bek.]. 
BH1990. 272. Az ellentmondást nem lehet elkésettnek tekinteni, ha a fizetési meghagyás kézbesítésének 
idopontját a Posta nem tudja tanúsítani [Pp. 103. § (2) bek., 393. § (1) bek.]. 
BH1990. 73. Ha a bíróság - nem megfelelo nyomtatvány felhasználása következtében - az ellentmondásra 
nyitva álló határidot illetoen tévesen tájékoztatja a kötelezettet, a megadott határidon belül benyújtott 
ellentmondás nem tekintheto elkésettnek. Ilyen esetben az ellentmondás elkésettség címén való elutasítása 
lényeges eljárási szabálysértésnek minosül [Pp. 319. § (1) bek., 391. § (1) és (4) bek., 392. § (2) bek., 393. § 
(4) bek.]. 
BH1987. 454. Az a körülmény, hogy a gazdálkodó szervezet a munkavégzést a jogszabályban meghatározott 
munkaszüneti napokon kívül is szünetelteti, nem mentesíti a gazdálkodó szervezetet attól, hogy gondoskodjék 
az ez ido alatt érkezett postai küldemények átvételérol [Pp. 103. § (4) bek., 393. § (1) bek., 10/1973. (XII. 30.) 
IM sz. r. GKT 4/1973. sz.]. 
BH1987. 327. Az ellentmondást a fizetési meghagyást kibocsátó bíróságnál kell eloterjeszteni. Más 
bíróságnál történt iktatása esetén az elkésettség kérdésének elbírálásánál nem mellozheto annak a vizsgálata, 
hogy az ellentmondás a kötelezett vagy a bírósági ügykezelés hibájából érkezett-e határido után az eljáró 
bírósághoz [Pp. 393. § (1) és (4) bek.]. 
BH1986. 250. A fizetési meghagyással szembeni ellentmondás csak akkor utasítható el ha bebizonyosodik, 
hogy a kötelezett vagy meghatalmazottja a fizetési meghagyást tartalmazó küldeményt több mint nyolc nappal 
az ellentmondás benyújtása elott vette kézhez [Pp. 393. § (1) , (3) és (4) bek.]. 
BH1986. 248. I. A fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelem benyújtását megelozoen a jogosult nem 
köteles a vita peren kívüli elintézését megkísérelni, ennek elmaradása miatt tehát a jogosultat illeték fizetésére 
nem lehet kötelezni [Pp. 371. § (1) bek., 393. § (2) bek.]. 
BH1986. 248. II. A bíróságnak a lejárt kamatkövetelést összegszeruen kell megítélnie [Pp. 123. §, 213. § (1) 
bek., 391-393. §, 16/1976. (XII. 31.) IM sz. r. 24. § (1) bek.]. 
BH1986. 118. Az ellentmondás elutasításához nem nélkülözheto annak az ismerete, hogy mikor adták 
postára, illetoleg mikor kézbesítették a fizetési meghagyást [Pp. 393. § (4) bek.]. 
BH1984. 509. A fizetési meghagyásnak csupán az illetékrendelkezését érinto ellentmondással történt 
megtámadása esetén a pervesztes alperes a nem peres eljárás alaptalanul kifogásolt illetékén felül az 



ellentmondás tárgyának - mint a pertárgy értékének - alapulvételével számított eljárási illetéket is köteles 
megfizetni [Pp. 393. § (1) és (2) bek.]. 
BH1984. 508. I. A fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelem benyújtását nem kell - a vita elintézését 
célzó - eljárásnak megeloznie [Pp. 371. § (1) bek., 393. § (2) bek.]. 
BH1983. 253. II. Igazolási kérelmet gazdálkodó szervezetek közötti perben csak a fellebbezés benyújtására 
megszabott határido elmulasztása esetén lehet eloterjeszteni [Pp. 365. § (3) bek., 388. §, 391. § (1) bek., 393. 
§ (3) és (4) bek.]. 
BH1982. 61. Fizetési meghagyással indult, perré átalakult eljárásban 3% - és nem 0.5%-os - illetéket kell 
fizetni és ennek alapja a kereset leszállítás elotti értékének a fele, ha a kello idoben bejelentett 
keresetleszállítás a kamatokra történt is [11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 119/A. § (1) bek. c) pont, (5) bek., Pp. 
393. §]. 
BH1981. 378. Fizetési meghagyást megtámadó ellentmondás késedelmes eloterjesztése esetén igazolásnak 
nincs helye [Pp. 365. § (3) bek., 388. § (1)-(3) bek., 393. § (1) bek.]. 
BH1981. 334. Ha a jogosult az ellentmondás beérkezése után áll el követelésétol, nem a fizetési 
meghagyásra, hanem a peres eljárásra vonatkozó illeték kiszabásának van helye [105/1952. (XII. 28.) MT sz. 
r. 13. § (3) bek., 11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 119/A § (1) bek. b), c) pont, 119/B § (1) bek. a) pont, Pp. 160. § 
(1) bek., 393. § (2) bek.]. 
BH1980. 301. Ha a fizetési meghagyás ellen benyújtott ellentmondás folytán megindult eljárásban az alperes 
eloterjesztette érdemleges ellenkérelmét és a hatáskör a per tárgyának értékétol függ, a hatáskör hiánya már 
nem veheto figyelembe [Pp. 28. §, 45. §, 139. §, 393. § (2) bek.]. 
BH1980. 187. A fizetési meghagyásra tett olyan bejelentés, amely szerint a kötelezett a követelést idoközben 
(a kibocsátás iránti kérelem beadása után) kiegyenlítette, nem minosül ellentmondásnak [Pp. 393. § (1) bek., 
GKT 3/1975.]. 
BH1980. 57. A kibocsátott fizetési meghagyásra a kötelezett által tett írásbeli bejelentés általában csak akkor 
tekintheto ellentmondásának, ha az érvényesített igény tekintetében érdemi nyilatkozatot tartalmaz. A fizetési 
meghagyásra is irányadó a Pp. 374. §-a [Pp. 95. §, 374. §, 376. § (2)-(4) bek., 391. § (1) bek., 393. § (1) és 
(2) bek.]. 
BH1979. 338. A fizetési meghagyásnak a kötelezett gyáregysége részére való kézbesítése joghatályos és az 
ellentmondás határideje ennek napjától kezdodik [Pp. 30. § (1) bek., 393. §, Ptk. 30. § (2) bek.]. 
BH1979. 252. A fizetési meghagyás elleni ellentmondás nem minosítheto elokészito iratnak és a felperest 
megilleti az illetékkedvezmény, ha az ellentmondás folytán keletkezett perben a keresetét az ellenkérelemnek a 
tárgyaláson történo eloterjesztése, illetoleg - tárgyaláson kívüli eljárásban - az alperes elokészito iratának a 
benyújtása elott visszavonja [11/1966. (VI. 29.) PM sz. r. 119/B. §-a (1) bek. b) pont, Pp. 376. § (1) és (2) 
bek., 393. § (2) bek.]. 
BH1978. 350. A Legfelsobb Bíróság jogszabályt értelmezo, iránymutató állásfoglalásai nem tekinthetok 
jogeros bírósági vagy egyéb hatósági határozatoknak, amelyek alapján perújításnak van helye [Pp. 260. § (1) 
bek. a) pontja, 390. §-a, 393. § (3) bek.]. 
BH1978. 172. Gazdálkodó szervezetek között fizetési meghagyással indült perben az alperes érdemi 
védekezésének eloterjesztése után nem veheto figyelembe a pertárgy értékétol függo hatáskör hiánya, és ilyen 
címen áttételnek nincs helye [Pp. 28. §, 366. § (1) bek., 381. § (1) bek., 393. § (2) bek.]. 
BH1977. 565. Szocialista szervezetek közötti fizetési meghagyásos eljárásban az ellentmondás határidejének 
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye [Pp. 365. § (3) bek., 388. § (1) bek., 393. §]. 
BH1977. 511. Az ellentmondás visszavonása folytán a peres eljárás nem alakul át újból nemperessé, a fizetési 
meghagyás nem válik jogerossé és végrehajthatóvá [Pp. 393. § (2) bek.]. 
BH1977. 399. Fizetési meghagyás ellen benyújtott ellentmondás nem utasítható el amiatt hogy a jogosult 
annak hiányait nem pótolta [Pp. 376. § (2)-(4) bek., 393. § (1) bek.]. 

ÖTÖDIK RÉSZ 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

XXVI. FEJEZET 

A törvény hatálya, felhatalmazások 



395. § (1) Ez a törvény nem érinti a diplomáciai és egyéb mentesség hatályát, valamint a diplomáciai és egyéb 
mentességgel kapcsolatban fennálló különös eljárási szabályokat. 

A diplomáciai és egyéb mentességet biztosító jogszabályi rendelkezéseknek a törvény elsobbséget biztosít az 
eljárásjogi szabályokkal szemben. 
A diplomáciai mentességet és annak tartalmát a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18-án 
aláírt nemzetközi szerzodés kihirdetésérol szóló 1965. évi 22. törvényereju rendelet szabályozza. Ennek - az 
eljárásjogi törvény szempontjából - fontosabb rendelkezései a következok ( 31-34. cikk): 
1. A diplomáciai képviselo mentes a fogadó állam bünteto, polgári és államigazgatási joghatósága alól. Ez 
alól kivétel 
- a fogadó állam területén fekvo, magántulajdonban álló ingatlanra vonatkozó dologi jogi per, de csak abban 
az esetben, ha a diplomáciai képviselo azt nem a küldo állam javára, illetve a képviselet céljára tartja 
birtokában; 
- az olyan hagyatéki eljárással kapcsolatos per, amelyben a diplomáciai képviselo magánszemélyként (és nem 
a küldo állam képviselojeként), mint végrendeleti végrehajtó, hagyatéki gondnok, örökös vagy hagyományos 
szerepel; 
- az olyan per, amely a diplomáciai képviselonek a fogadó államban, a hivatalos tevékenységi körén kívül 
folytatott bármilyen szabadfoglalkozásával vagy kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos. 
- Ha a diplomáciai képviselo eljárást indít, akkor nem hivatkozhat többé a joghatóság alóli mentességre az 
alapkeresettel közvetlenül összefüggo viszontkereset tekintetében. 
2. A diplomáciai képviselo nem köteles tanúvallomást tenni, és 
3. általában mentes minden személyes vagy tárgyi, országos, regionális vagy községi adó és illeték alól, 
kivéve az ingatlanvagyonnal kapcsolatos bejegyzési, bírósági, vagy jegyzokönyvi, jelzálog- és bélyegilletéket. 
Az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeirol szóló, Párizsban, 1949. szeptember 2-án kelt és a 
Strasbourgban, 1952. november 6-án kelt Jegyzokönyvvel kiegészített Általános Megállapodás kihirdetésérol 
szóló 1991. évi LXXII. törvény 16. cikke értelmében a Tanács fotitkárát, fotitkár-helyettesét, valamint 
házastársukat és kiskorú gyermekeiket ugyanazok a kiváltságok, mentességek, kivételek és könnyítések illetik 
meg, melyekben a diplomáciai képviselok a nemzetközi jog szerint részesülnek. 
Az Európa Tanács tisztviseloi pedig a hivatalos minoségükben és jogkörükben eljárva szóban vagy írásban 
tett nyilatkozataik, és e minoségükben végzett minden cselekményük tekintetében mentesek a joghatóság alól 
(18. cikk). 
A diplomáciai vagy egyéb mentesség esetében szükséges eljárásról szól az 1973. évi 7. törvényereju rendelet, 
amely kimondja, hogy ha a polgári vagy munkaügyi perben félként más állam az érdekelt, vagy adat merül fel 
arra, hogy a fél a nemzetközi jogon alapuló mentességre jogosult, a bíróságnak az eljárást hivatalból fel kell 
függesztenie, s errol jelentést kell tennie a felügyeletét ellátó szervnek. 
Ha a bíróság az eljárás során olyan intézkedést kíván tenni, vagy olyan határozatot akar hozni, amelyben 
mentességre jogosított személy nem félként (hanem például tanúként) érdekelt, a bíróság errol tesz jelentést a 
felügyeletét ellátó szervnek. Ebben az esetben a tárgyalás felfüggesztésére nem kerül sor, de a bíróság a 
kívánt intézkedést nem teheti meg, illetve a határozatot nem hozhatja meg addig, amíg a felügyeleti szerv az 
állásfoglalását nem közölte. 
A felügyeleti szerv az állásfoglalását a külügyminiszterrel egyetértésben hozza meg, határozata a bíróságra 
kötelezo. 
Ha az állásfoglalásban a felet érinto mentesség fennállását megállapították, a bíróság a joghatóság hiányára 
vonatkozó szabályokat alkalmazva a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja, vagy a pert 
megszünteti [Pp. 130. § (1) bekezdésének a) pontja, Pp. 157. § a) pontja]. Ha a mentességet egyéb érdekeltre 
állapítja meg az állásfoglalás, a bíróság a kívánt intézkedést nem teheti meg, illetve a határozatot nem 
hozhatja meg. 

(2) A peres és nem peres eljárás során felvett és nyilvántartott adatok statisztikai célra felhasználhatók és 
statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók. 

(3) Felhatalmazást kap az igazságügyminiszter, hogy a bírósági ügyvitel és a statisztikai adatszolgáltatás rendjét - 
az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben - rendeletben állapítsa meg. 

E bekezdés rendelkezését a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény iktatta be azzal a garanciával, amely 
messzemenoen biztosítja az érintettek személyiségi jogait. 
A bírósági ügyvitel és a statisztikai adatszolgáltatás rendjét az 1999. június 1. napjától hatályos (3) 
bekezdésben adott felhatalmazás alapján az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben az 
igazságügyminiszter rendelettel állapítja meg. 



396. § E törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezet a Polgári Törvénykönyv 685. §-ának c) pontjában felsorolt 
valamennyi szerv, illetoleg szervezet. 

E rendelkezések alkalmazása során gyakorlati probléma nem merült fel. 
BH1997. 563. A Pp. alkalmazásában az állami költségvetési szerv gazdálkodó szervezetnek minosül (Pp. 396. 
§). 
BH1990. 285. Gazdálkodó szervezetek egymással kötött vállalkozási szerzodésébol eredo jogvita eldöntése az 
általános hatásköru bíróság elé tartozik [Pp. 365., 396. §]. 
BH1989. 448. A hatáskörre vonatkozó általános szabályok az irányadóak, ha a gazdálkodó szervezet 
magánszemély ellen érvényesít követelést [Pp. 23. §, 365. §, 366. §, 396 §.]. 
BH1987. 362. Társadalmi szervekre a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a 
gazdálkodó tevékenységükkel összefüggo polgári jogi kapcsolatokban [Pp. 365. § (1) bek., 366. § (1) bek., 
396. §, Ptk. 685. § c) pont.]. 
BH1986. 36. Olyan esetben is helye lehet az eljáró bíróság kijelölésének, amikor a kereset tárgyában már 
valamely bíróság - utóbb hatályon kívül helyezett ítéletet hozott [Pp. 22-23. §, 29. § (1) bek., 45. § (1) és (2) 
bek., 366. § (1) bek., 396. §, Ptk. 685. § c) pont]. 
BH1984. 123. A kizárólag gazdálkodó szervezetekbol álló, de jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdasági 
társaságnak gazdálkodó szervezet ellen vagy gazdálkodó szervezet által ellene indított per megyei bíróság 
hatáskörébe tartozik [Pp. 45. §, 365. § (1) bek., 366. § (1) bek., 396. §, Ptk. 568. § (4) bek., 685. § c) pont]. 
BH1982. 533. Sportegyesület polgári jogviszonyaival kapcsolatban ellene támasztott követelés elbírálása a 
megyei bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 396. §, Ptk. 685. § c) pont, 1978. évi 2. sz. tvr. 24. § (3) bek.]. 
BH1982. 307. Mezogazdasági szövetkezet a gazdasági bíróság elott csak a saját vagy a keretében muködo 
szakcsoport vagyonát ért kár megtérítése iránt érvényesíthet igényt, de a tagok egyéni gazdaságában, 
személyi tulajdonában bekövetkezett kár megtérítése végett nem támaszthat követelést [Pp. 396. §]. 

397. § E törvény hatálybalépésérol és a szükséges átmeneti szabályok megállapításáról külön jogszabály 
rendelkezik. 
 
 
 


