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6. Cím 

  Biztosítéknyújtás 

 
  

  108. § Biztosíték fajtája és mértéke 

 
  

  109. § Biztosíték visszaadása 

 
  

  110. § Perköltségbiztosíték 

 
  

  111. § Utólagos perköltségbiztosíték 

 
  

  112. § Perköltségbiztosíték mértéke 

 
  

  113. § Perköltségbiztosíték határidejének meghatározása 

7. Cím 

  Költségmentesség és költségelőleg 

 
  

  114. § Előfeltételek 

 
  

  115. § Jövedelem és vagyon felvétele 

 
  

  116. § Fél hivatalnál fogva; jogi személy; perképes egyezség 

 
  

  117. § Indítvány 

   118. § Engedélyezési eljárás 
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  119. § Engedélyezés 

 
  

  120. § Fizetések meghatározása 

 
  

  121. § Jogi képviselő kirendelése 

 
  

  122. § Költségmentesség hatálya 

 
  

  123. § Költségtérítés 

 
  

  124. § Engedély hatályon kívül helyezése 

 
  

  125. § Költségek behajtása 

 
  

  126. § Ügyvédi költségek behajtása 

 
  

  127. § Határozathozatal 

 
  

  127.a § (kiesett) 

3. Fejezet 

  Eljárás 

1. Cím 

  Szóbeli tárgyalás 

 
  

  128. § Szóbeliség alapelve; írásbeli eljárás 

 
  

  128.a § Tárgyalás kép- és hangátvitel segítségével 

 
  

  129. § Előkészítő iratok 

 
  

  129.a § Indítványok és nyilatkozatok jegyzőkönyvhöz 

 
  

  130. § Beadványok tartalma 

 
  

  130.a § Elektronikus dokumentum 

 
  

  130.b § Bírósági elektronikus dokumentum 

 
  

  131. § Okiratok csatolása 

 
  

  132. § Beadványok határideje 

 
  

  133. § Másolatok 

 
  

  134. § Okiratbetekintés 

 
  

  135. § Ügyvédek közötti okiratok értesítése 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__119.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__120.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__121.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__122.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__123.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__124.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__125.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__126.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__127.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__127a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG015502301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG015502301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG015602301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG015602301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__128.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__128a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__129.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__129a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__130.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__130a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__130b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__131.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__132.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__133.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__134.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__135.html
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  136. § Elnök pervezetése 

 
  

  137. § Szóbeli tárgyalás menete 

 
  

  138. § Tényekről történő nyilatkozattételi kötelesség; igazmondási kötelezettség 

 
  

  139. § Anyagi pervezetés 

 
  

  140. § Pervezetés vagy kérdés kifogásolása 

 
  

  141. § Személyes megjelenési kötelezettség elrendelése 

 
  

  142. § Iratbenyújtás elrendelése 

 
  

  143. § Iratátadás elrendelése 

 
  

  144. § Szemle; szakértő 

 
  

  145. § Per szétválasztása 

 
  

  146. § Korlátozás egyes kiszállási és védelmi eszközökre 

 
  

  147. § Peregyesítés 

 
  

  148. § Felfüggesztés megelőzés esetén 

 
  

  149. § Felfüggesztés bűntény gyanúja esetén 

 
  

  150. § Elválasztás, egyesítés vagy mellőzés hatályon kívül helyezése 

 
  

  151. § 

 
  

  152. § Házasság érvénytelenítésére vonatkozó indítvány felfüggesztése 

 
  

  153. § Apasági megtámadási kereset felfüggesztése 

 
  

  154. § Házassági vagy gyermek családi jogállását érintő vita felfüggesztése 

 
  

  155. § Felfüggesztés megszüntetése késedelem esetén 

 
  

  156. § Tárgyalás újbóli megnyitása 

 
  

  157. § Alulképviselet tárgyaláson 

 
  

  158. § Eltávolítás pervezetés elrendelése következtében 

 
  

  159. § Jegyzőkönyfelvétel 

 
  

  160. § Jegyzőkönyv tartalma 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__136.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__137.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__138.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__139.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__140.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__141.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__142.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__143.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__144.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__145.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__146.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__147.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__148.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__149.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__150.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__151.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__152.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__153.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__154.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__155.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__156.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__157.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__158.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__159.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__160.html
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  160.a § Ideiglenes jegyzőkönyvfeljegyzés 

 
  

  161. § Nélkülözhető megállapítások 

 
  

  162. § Jegyzőkönyv engedélyezése 

 
  

  163. § Jegyzőkönyv aláírása 

 
  

  164. § Jegyzőkönyv javítása 

 
  

  165. § Jegyzőkönyv bizonyító ereje 

2. Cím 

  Eljárás kézbesítés esetén 

1. Alcím 

  Kézbesítés hivatalból 

 
  

  166. § Kézbesítés 

 
  

  167. § Kézbesítés visszamenőleges hatálya 

 
  

  168. § Bírósági hivatal feladatai 

 
  

  169. § Kézbesítés időpontjának igazolása; hitelesítés 

 
  

  170. § Kézbesítés képviselő részére 

 
  

  171. § Kézbesítés meghatalmazott részére 

 
  

  172. § Kézbesítés perbeli meghatalmazott részére 

 
  

  173. § Kézbesítés hivatalos helyiségben történő kézbesítéssel 

 
  

  174. § Kézbesítés átvételi elismervény ellenében 

 
  

  175. § Kézbesítés tértivevényes ajánlott küldeménnyel 

 
  

  176. § Kézbesítési megbízás 

 
  

  177. § Kézbesítés helye 

 
  

  178. § Pótkézbesítés lakásban, üzlethelyiségekben és intézményekben 

 
  

  179. § Kézbesítés átvétel megtagadása esetén 

 
  

  180. § Pótkézbesítés levélszekrényben történő elhelyezéssel 

 
  

  181. § Kézbesítés letétbehelyezéssel 

 
  

  182. § Kézbesítési igazolás 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__160a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__161.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__162.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__163.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__164.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__165.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG019803301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG019803301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG019903301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG019903301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__166.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__167.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__168.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__169.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__170.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__171.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__172.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__173.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__174.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__175.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__176.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__177.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__178.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__179.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__180.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__181.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__182.html
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  183. § Kézbesítés külföldön 

 
  

  184. § Kézbesítési meghatalmazott; postai kézbesítés 

 
  

  185. § Hirdetményi kézbesítés 

 
  

  186. § Hirdetményi kézbesítés engedélyezése és lefolytatása 

 
  

  187. § Értesítés közzététele 

 
  

  188. § Hirdetményi kézbesítés időpontja 

 
  

  189. § Kézbesítési hiányosságok orvoslása 

 
  

  190. § Egységes kézbesítési nyomtatvány 

2. Alcím 

  Kézbesítés a felek szorgalmazására 

 
  

  191. § Kézbesítés 

 
  

  192. § Kézbesítés bírósági végrehajtón keresztül 

 
  

  193. § Kézbesítés végrehajtása 

 
  

  194. § Kézbesítési megbízás 

 
  

  195. § Kézbesítés ügyvédtől ügyvédhez 

 
  

  195. a-tól 213. a-ig §§ (kiestek) 

3. Cím 

  Idézések, tárgyalási határnapok és határidők 

 
  

  214. § Idézés tárgyalásra 

 
  

  215. § Szóbeli tárgyalás idézésének szükséges tartalma 

 
  

  216. § Tárgyalás kitűzése 

 
  

  217. § Idézési időköz 

 
  

  218. § Idézés nélkülözhetősége 

 
  

  219. § Tárgyalás helye 

 
  

  220. § Ügy kikiáltása; tárgyalás mulasztása 

 
  

  221. § Határidő kezdete 

 
  

  222. § Határidő számítása 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__183.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__184.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__185.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__186.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__187.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__188.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__189.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__190.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG078101301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG078101301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__191.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__192.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__193.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__194.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__195.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/___195a_bis_213a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG025402301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG025402301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__214.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__215.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__216.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__217.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__218.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__219.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__220.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__221.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__222.html
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  223. § 

 
  

  224. § Határidő rövidítése; határidő meghosszabbítása 

 
  

  225. § Határidőmódosítás eljárása 

 
  

  226.§ Köztes határidők rövidítése 

 
  

  227. § Határidőváltoztatás 

 
  

  228. § 

 
  

  229. § Megbízott vagy felkért bíró 

4. Cím 

  Mulasztás következményei; eredeti állapot visszaállítása 

 
  

  230. § Mulasztás általános következményei 

 
  

  231. § Figyelmeztetés hiánya; percselekmény pótlása 

 
  

  232. § 

 
  

  233. § Eredeti állapot visszaállítása 

 
  

  234. § Visszaállítás határideje 

 
  

  235. § 

 
  

  236. § Visszaállítási kérelem 

 
  

  237. § Illetékesség visszaállítás esetén 

 
  

  238. § Eljárás visszaállítás esetén 

5. Cím 

  Eljárás megszakítása és felfüggesztése 

 
  

  239. § Félbeszakadás fél halálával 

 
  

  240. § Félbeszakadás fizetésképtelenségi eljárással 

 
  

  241. § Félbeszakadás perbeli cselekvőképtelenséggel 

 
  

  242. § Félbeszakadás utóörökléssel 

 
  

  243. § Felvétel hagyatéki gondokság és végrendelet végrehajtása esetén 

 
  

  244. § Félbeszakadás ügyvéd elvesztésével 

 
  

  245. § Félbeszakadás jogszolgáltatás szüneteltésével 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__223.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__224.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__225.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__226.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__227.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__228.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__229.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG027102301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG027102301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__230.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__231.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__232.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__233.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__234.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__235.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__236.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__237.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__238.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG028102301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG028102301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__239.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__240.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__241.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__242.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__243.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__244.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__245.html
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  246. § Felfüggesztés perbeli meghatalmazott képviselete esetén 

 
  

  247. § Felfüggesztés megszakított kapcsolattartás esetén 

 
  

  248. § Eljárás felfüggesztés esetén 

 
  

  249. § Félbeszakadás és felfüggesztés hatálya 

 
  

  250. § Felvétel és kihirdetés formája 

 
  

  251. § Eljárás nyugvása 

 
  

  251.a § Mindkét fél mulasztása; döntés az iratok alapján 

 
  

  252. § Jogorvoslati eszközök felfüggesztés esetén 

2. Könyv 

  Elsőfokú eljárás 

1. Fejezet 

  Törvényszék előtti eljárás 

1. Cím 

  Eljárás ítélethozatalig 

 
  

  253. § Keresetlevél 

 
  

  254. § Fokozatos kereset 

 
  

  255. § Határidő meghatározása az ítéletben 

 
  

  256. § Megállapítási kereset 

 
  

  257. § Kereset jövőbeni fizetésre vagy kiürítésre 

 
  

  258. § Kereset visszatérő teljesítésekre 

 
  

  259. § Nem időbeni teljesítés aggálya miatti kereset 

 
  

  260.§ Jogcímhalmozás 

 
  

  261. § Perfüggőség 

 
  

  262. § Perfüggőség egyéb hatálya 

 
  

  263. § Keresetváltoztatás 

 
  

  264. § Keresetváltoztatás hiánya 

 
  

  265. § Peres ügy elidegenítése vagy átengedése 

   266. § Ingatlan elidegenítése 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__246.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__247.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__248.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__249.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__250.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__251.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__251a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__252.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG029702301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG029702301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG029802301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG029802301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG029902301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG029902301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__253.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__254.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__255.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__256.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__257.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__258.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__259.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__260.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__261.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__262.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__263.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__264.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__265.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__266.html
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  267. § Vélelmezett beleegyezés keresetváltoztatásba 

 
  

  268. § Döntés megtámadhatatlansága 

 
  

  269. § Keresetvisszavonás 

 
  

  270. § Kézbesítés; formához nem kötött közlés 

 
  

  271. § Keresetlevél kézbesítése 

 
  

  272. § Eljárásmód meghatározása 

 
  

  273. § Tárgyalás előkészítése 

 
  

  274. § Felek idézése; perfelvételi időköz 

 
  

  275. § Korai első tárgyalás 

 
  

  276. § Írásos megelőző eljárás 

 
  

  277. § Ellenkérelem; válasz 

 
  

  278. § Vita békés rendezése; békéltető tárgyalás; egyezség 

 
  

  279. § Szóbeli tárgyalás 

 
  

  280. § Elkülönített tárgyalás a kereset megengedhetőségérőll 

 
  

  281. § Áttétel illetékesség hiánya miatt 

 
  

  282. § Perbeli előadás időbenisége 

 
  

  
283. § Perirat benyújtási határideje az ellenérdekelt fél perbeli előadására vonatkozó 
nyilatkozatok esetén 

 
  

  284. § Bizonyításfelvétel 

 
  

  285. § Tárgyalás bizonyításfelvétel után 

 
  

  286. § Bizonyítékok szabad mérlegelése 

 
  

  287. § Kármegállapítás; követelés nagysága 

 
  

  288. § Bírósági beismerés 

 
  

  289. § Bírósági elismerés kiegészítése 

 
  

  290. § Elismerés visszavonása 

   291. § Köztudomású tények 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__267.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__268.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__269.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__270.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__271.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__272.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__273.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__274.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__275.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__276.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__277.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__278.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__279.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__280.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__281.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__282.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__283.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__283.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__284.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__285.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__286.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__287.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__288.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__289.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__290.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__291.html
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  292. § Törvényi feltételezések 

 
  

  292.a § 

 
  

  293. § Idegen jog; szokásjog; irányadó jogrendszerek 

 
  

  294. § Valószínűsítés 

 
  

  295. § Szabálytalanság kifogásolása 

 
  

  296. § Megkésett perbeli előadás elutasítása 

 
  

  296.a § Perbeli előadás szóbeli tárgyalás lezárása után 

 
  

  297. § Kérelem előterjesztésének formája 

 
  

  298. § Iratnyomtatatás 

 
  

  298.a § Elektronikus ügyirat 

 
  

  299. § Okiratbetekintés; másolat 

 
  

  299.a § Adathordozó archiválása 

2. Cím 

  Ítélet 

 
  

  300. § Végső ítélet 

 
  

  301. § Részítélet 

 
  

  302. § Közbenszóló ítélet 

 
  

  303. § Köztes ítélet 

 
  

  304. § Köztes ítélet telekről 

 
  

  305. § Ítélet öröklésjogilag korlátozott felelősség fenntartásával 

 
  

  305.a § Ítélet tengerjogilag korlátozott felelősség fenntartásával 

 
  

  306. § Elállás 

 
  

  307. § Elismerés 

 
  

  308. § Fél indítványához való kötöttség 

 
  

  308.a § Indítvány nélküli határozat bérletügyekben  

   309. § Ítélkező bíró 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__292.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__292a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__293.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__294.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__295.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__296.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__296a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__297.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__298.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__298a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__299.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__299a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG035402301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG035402301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__300.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__301.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__302.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__303.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__304.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__305.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__305a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__306.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__307.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__308.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__308a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__309.html
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  310. § Ítélethirdetés határideje 

 
  

  311. § Ítélethirdetés formája 

 
  

  312. § Felek jelenléte 

 
  

  313. § Ítélet formája és tartalma 

 
  

  313.a § Tényállás és döntés indoklásának elhagyása 

 
  

  
313.b § Mulasztási ítélet, elismerés alapján és kereseti igényről lemondás alapján hozott 
ítélet 

 
  

  314. § Tényállás bizonyító ereje 

 
  

  315. § Bírók aláírása 

 
  

  316. § 

 
  

  317. § Ítélet kézbesítése és kiadmánya 

 
  

  318. § Bíróság kötöttsége 

 
  

  319. § Ítélet kijavítása 

 
  

  320. § Tényállás kijavítása 

 
  

  321. § Ítélet kiegészítése 

 
  

  321.a § Jogorvoslat meghallgatás kérésének megsértése esetén 

 
  

  322. § Anyagi jogerő 

 
  

  323. § Ítélet megváltoztatása 

 
  

  323.a § Egyezségek és okiratok megváltoztatása 

 
  

  323.b § Szigorított felelőssés 

 
  

  324. § Utólagos követelés keresetbiztosíték nyújtására 

 
  

  325. § Szubjektív jogerősségi hatály 

 
  

  325.a § Mintahatározat megállapító hatálya *) 

 
  

  326. § Jogerő utóörökösödés esetén 

 
  

  327. § Jogerő végrendelet végrehajtása esetén 

   328. § Külföldi ítéletek elismerése 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__310.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__311.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__312.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__313.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__313a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__313b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__313b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__314.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__315.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__316.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__317.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__318.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__319.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__320.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__321.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__321a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__322.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__323.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__323a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__323b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__324.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__325.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__325a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__326.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__327.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__328.html
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  329. § Határozatok és rendelkezések 

3. Cím 

  Mulasztási ítélet 

 
  

  330.§ Mulasztási ítélet felperes ellen 

 
  

  331.§ Mulasztási ítélet alperes ellen 

 
  

  331.a § Határozat az iratok alapján 

 
  

  332. § Tárgyalási határnap fogalma 

 
  

  333. § Megjelent fél nemtárgyalása 

 
  

  334. § Hiányos tárgyalás 

 
  

  335. § Mulasztási döntés meg nem engedhetősége 

 
  

  336. § Jogorvoslati eszközök elutasítás esetén 

 
  

  337. § Elnapolás hivatalból 

 
  

  338. § Ellentmondás 

 
  

  339. § Ellentmondási határidő 

 
  

  340. § Ellentmondási perirat  

 
  

  340.a § Ellentmondás kézbesítése 

 
  

  341. § Ellentmondás vizsgálata 

 
  

  341.a § Ellentmondás határideje 

 
  

  342. § Megengedett ellenvetés hatálya 

 
  

  343. § Határozathozatal ellenvetés után 

 
  

  344. § Mulasztás költségei 

 
  

  345. § Második mulasztási ítélet 

 
  

  346. § Ellenvetéstől való elállás és visszavonás 

 
  

  347. § Eljárás ellenkereset és köztes vita esetén 

4. Cím 

  Egyesbíró előtti eljárás 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__329.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG038802301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG038802301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__330.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__331.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__331a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__332.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__333.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__334.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__335.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__336.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__337.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__338.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__339.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__340.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__340a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__341.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__341a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__342.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__343.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__344.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__345.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__346.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__347.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG041002301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG041002301
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  348. § Eredeti egyesbíró 

 
  

  348.a § Kötelező egyesbíró 

 
  

  349. § A kereskedelmi ügyekkel tanácsának elnöke 

 
  

  350. § Jogorvoslati eszközök 

 
  

  351-től 354-ig §§ (kiestek) 

5. Cím 

  Bizonyításfelvétel általános előírásai 

 
  

  355. § Bizonyításfelvétel közvetlensége 

 
  

  356. § Benyújtási határidő 

 
  

  357. § Fél nyilvánossága 

 
  

  357.a § 

 
  

  358. § Bizonyítást elrendelő határozat szükségessége 

 
  

  358.a § Bizonyítást elrendelő határozat és bizonyításfelvétel szóbeli tárgyalás előtt 

 
  

  359. § Bizonyítást elrendelő határozat tartalma 

 
  

  360. § Bizonyítást elrendelő határozat megváltoztatása 

 
  

  361. § Bizonyításfelvétel megbízott bíróval 

 
  

  362. § Bizonyításfelvétel felkért bíróval 

 
  

  363. § Bizonyításfelvétel külföldön 

 
  

  364. § Fél közreműködése külföldi bizonyításfelvétel esetén 

 
  

  365. § Nyilatkozattétel megbízott vagy felkért bíróval 

 
  

  366. § Köztes vita 

 
  

  367. § Fél elmaradása 

 
  

  368. § Új bizonyítási határnap 

 
  

  369. § Küldöldi bizonyításfelvétel 

 
  

  370. § Szóbeli tárgyalás folytatása 

6. Cím 

  Bizonyítás szemlével 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__348.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__348a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__349.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__350.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/___351_bis_354.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG041802301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG041802301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__355.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__356.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__357.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__357a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__358.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__358a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__359.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__360.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__361.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__362.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__363.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__364.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__365.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__366.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__367.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__368.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__369.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__370.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG043702301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG043702301
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  371. § Bizonyítás szemlével 

 
  

  371.a § Elektronikus dokumentum bizonyító ereje 

 
  

  372. § Bizonyításfelvétel 

 
  

  372.a § Származás megállapítására vonatkozó vizsgálatok 

7. Cím 

  Tanúbizonyítás 

 
  

  373. § Bizonyítás felajánlása 

 
  

  374. § 

 
  

  375. § Bizonyításfelvétel megbízott vagy felkért bíróval 

 
  

  376. § Meghallgatás hivatali titoktartás esetén 

 
  

  377. § Tanúk idézése 

 
  

  378. § Nyilatkozatkönnyítő iratok 

 
  

  379. § Költségelőleg 

 
  

  380. § Tanúk meg nem jelenésének következményei 

 
  

  381. § Meg nem jelenés elégséges kimentése 

 
  

  382. § Meghallgatás meghatározott helyeken 

 
  

  383. § Tanúvallomás megtagadása személyes okból 

 
  

  384. § Tanúvallomás megtagadása tárgyi okból 

 
  

  385. § Kivétel tanúvallomás megtagadásának joga alól 

 
  

  386. § Tanúvallomás megtagadásának indoklása 

 
  

  387. § Köztes vita tanúvallomás megtagadásáról 

 
  

  388. § Köztes vita írásbeli tanúvallomás megtagadásáról 

 
  

  389. § Tanúvallomás megtagadása megbízott vagy felkért bíró előtt 

 
  

  390. § Tanúvallomás megtagadásának következményei 

 
  

  391. § Tanú megesketése 

 
  

  392. § Megerősítő eskü; eskü tartalma 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__371.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__371a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__372.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__372a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG044102301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG044102301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__373.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__374.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__375.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__376.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__377.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__378.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__379.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__380.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__381.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__382.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__383.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__384.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__385.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__386.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__387.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__388.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__389.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__390.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__391.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__392.html
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  393. § Fél nem eskü alatti meghallgatása 

 
  

  394. § Egyenkénti meghallgatás 

 
  

  395. § Figyelmeztetés igazmondásra; tanú kikérdezése személyi adataira 

 
  

  396. § Tanú részletes meghallgatása 

 
  

  397. § Felek kérdezési joga 

 
  

  398. § Ismételt és utólagos meghallgatás 

 
  

  399. § Tanúktól való lemondás 

 
  

  400. § A bizonyításfelvétellel megbízott bíró jogköre 

 
  

  401. § Tanúkártalanítás 

8. Cím 

  Bizonyítás szakértő segítségével 

 
  

  402. § Tanúkra vonatkozó előírások alkalmazása 

 
  

  403. § Bizonyítás felajánlása 

 
  

  404. § Szakértő kiválasztása 

 
  

  404.a § Szakértői tevékenység vezetése 

 
  

  405. § Kiválasztás a bizonyításfelvétellel megbízott bíró segítségével 

 
  

  406. § Szakértő elutasítása 

 
  

  407. §  Szakvélemény adásának kötelezettsége 

 
  

  407.a § Szakértő további kötelezettségei 

 
  

  408. § Szakvélemény megtagadásának joga 

 
  

  409. § Távolmaradás vagy szakvélemény megtagadásának következményei 

 
  

  410. § Szakértő felesketése 

 
  

  411. § Írásos szakvélemény 

 
  

  411.a § Más eljárásból származó szakértői szakvélemény alkalmazása 

 
  

  412. § Új szakvélemény 

 
  

  413. § Szakértő javadalmazása 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__393.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__394.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__395.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__396.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__397.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__398.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__399.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__400.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__401.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG047102301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG047102301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__402.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__403.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__404.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__404a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__405.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__406.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__407.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__407a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__408.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__409.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__410.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__411.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__411a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__412.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__413.html
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  414. § Szakértő tanúk 

9. Cím 

  Okirattal való bizonyítás 

 
  

  415. § Nyilatkozatokról szóló közokirat bizonyító ereje 

 
  

  416. § Magánokirat bizonyító ereje 

 
  

  416.a § Nyilvános közokiratok kinyomtatásának bizonyító ereje 

 
  

  417. § Hivatali intézkedés, rendelkezés vagy határozatról szóló közokirat bizonyító ereje 

 
  

  418. § Hibás tartalmú közokirat bizonyító ereje 

 
  

  419. § Hiányos okirat bizonyító ereje 

 
  

  420. § Bizonyító fél által történő benyújtás; bizonyítás felajánlása 

 
  

  421. § Ellenérdekelt fél által történő benyújtás; bizonyítás felajánlása 

 
  

  422. § Ellenérdekelt fél bemutatási kötelezettsége polgárjog szerint 

 
  

  423. § Ellenérdekelt fél bemutatási kötelezettsége hivatkozás esetén 

 
  

  424. § Indítvány ellenérdekelt fél által történő bemutatás esetén 

 
  

  425. § Ellenérdekelt fél okiratbemutatásának elrendelése 

 
  

  426. § Ellenérdekelt fél meghallgatása az okirat hollétéről 

 
  

  427. § Az okirat  ellenérdekelt fél általi be nem mutatásának következményei  

 
  

  428. § Harmadik személy által történő benyújtás; bizonyítás felajánlása 

 
  

  429. § Harmadik személy bemutatási kötelezettsége 

 
  

  430. § Indítvány harmadik személy által történő bemutatás esetén 

 
  

  431. § Benyújtás határideje harmadik személy által történő benyújtás esetén 

 
  

  432. § Hatóság vagy hivatalnok által történő benyújtás; bizonyítás felajánlása 

 
  

  433. § 

 
  

  434. § Bemutatás megbízott vagy felkért bíró előtt 

 
  

  435. § Közokirat bemutatása eredi példányban vagy hiteles másolatban 

 
  

  435. § Közokirat bemutatása eredi példányban vagy hiteles másolatban 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__414.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG048502301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG048502301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__415.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__416.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__416a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__417.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__418.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__419.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__420.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__421.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__422.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__423.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__424.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__425.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__426.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__428.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__429.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__430.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__431.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__432.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__433.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__434.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__435.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__435.html
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  436. § Lemondás bemutatás után 

 
  

  438. § Külföldi közokirat valódisága 

 
  

  439. § Nyilatkozat magánokirat valódiságáról 

 
  

  440. § Nyilatkozat magánokirat valódiságáról 

 
  

  441. § Írás összehasonlítása 

 
  

  442. § Írás összehasonlításának megítélése 

 
  

  443. § Kétes okiratok őrzése 

 
  

  444. § Okirat eltüntetésének következményei 

10. Cím 

  Bizonyítás fél meghallgatásával 

 
  

  445. § Ellenérdekelt fél meghallgatása; bizonyítás felajánlása 

 
  

  446. § Meghallgatás megtagadása ellenérdekelt fél által   

 
  

  447. Bizonyításra kötelezett fél meghallgatása kérelemre 

 
  

  448. § Meghallgatás hivatalból 

 
  

  449. § Pertársak meghallgatása 

 
  

  450. § Bizonyítást elrendelő határozat 

 
  

  451. § Meghallgatás végrehajtása 

 
  

  452. § Fél megesketése 

 
  

  453. § Bizonyítás mérlegelése fél meghallgatásakor 

 
  

  454. § Fél távolmaradása 

 
  

  455. § Perbeli cselekvőképességgel nem rendelkezők 

 
  

  456-tól 477-ig §§ (kiestek) 

11. Cím 

  Eskük és tanúsítások átvétele 

 
  

  478.§ Személyes eskütétel 

 
  

  479. § Eskütétel megbízott vagy felkért bíró előtt 

 
  

  480. § Figyelmeztetés hamis eskü következményeire 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__437.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__438.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__439.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__440.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__441.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__442.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__443.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__444.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG051602301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG051602301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__445.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__446.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__447.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__448.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__449.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__450.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__451.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__452.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__453.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__454.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__455.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/___456_bis_477.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG055002301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG055002301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__478.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__479.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__480.html
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  481.§ Eskütétel; esküminta 

 
  

  482. § 

 
  

  483. § Beszéd- és halláskárosult személyek eskütétele 

 
  

  484. § Esküvel azonos megerősítés 

12. Cím 

  Önálló bizonyítási eljárás 

 
  

  485. § Megengedhetőség 

 
  

  486. § Illetékes bíróság 

 
  

  487. § Indítvány tartalma 

 
  

  488-tól 489-ig §§ (kiestek) 

 
  

  490. § Határozathozatal az indítványról 

 
  

  491. § Ellenérdekelt fél idézése 

 
  

  492. § Bizonyításfelvétel 

 
  

  493. § Perbeni felhasználás 

 
  

  494. § Ismeretlen ellenérdekelt fél 

 
  

  494.a § Keresetindítás határideje 

2. Fejezet 

  Járásbíróság előtti eljárás 

 
  

  495. § Alkalmazandó előírások 

 
  

  495.a § Eljárás méltányos mérlegelés szerint 

 
  

  496. § Írásos beadványok benyújtása; magyarázat jegyzőkönyvhöz 

 
  

  497. § Idézések 

 
  

  498. § Keresetről szóló jegyzőkönyv kézbesítése 

 
  

  499. § Kioktatások 

 
  

  499.a-tól 503-ig §§ (kiestek) 

 
  

  504. § Figyelmeztetés elsőfokú bíróság illetékességének hiánya esetén 

 
  

  505. § 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__481.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__482.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__483.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__484.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG055803301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG055803301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__485.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__486.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__487.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/___488_und_489.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__490.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__491.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__492.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__493.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__494.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__494a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG056902301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG056902301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__495.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__495a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__496.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__497.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__498.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__499.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/___499a_bis_503.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__504.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__505.html
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  506. § Utólagos tárgyi illetékesség hiánya 

 
  

  507-től 509-ig §§ (kiestek) 

 
  

  510. § Nyilatkozat okiratról 

 
  

  510.a § Jegyzőkönyv tartalma 

 
  

  510.b § Cselekmény eszközlésére vonatkozó ítélet 

 
  

  510.c § 

3. Könyv 

  Jogorvoslati eszközök 

1. Fejezet 

  Fellebbezés 

 
  

  511. § Fellebbezés megengedettsége 

 
  

  512. § Elsőfokú precedens határozatok 

 
  

  513. § Fellebbezés okai 

 
  

  514. § Mulasztási ítéletek 

 
  

  515. § Fellebbezésről való lemondás 

 
  

  516. § Fellebbezés visszavonása 

 
  

  517. § Fellebbezés határideje 

 
  

  518. § Fellebbezési határidő ítéletkiegészítéskor 

 
  

  519.§ Fellebbezési irat 

 
  

  520. § Fellebbezés indoklása 

 
  

  521. § Fellebbezési irat és a fellebbezés indoklásának kézbesítése 

 
  

  522. § Megengedhetőség vizsgálata; visszautaló határozat 

 
  

  523. § Tárgyalás kitűzése 

 
  

  524.§ Csatlakozó fellebbezés 

 
  

  525. § Eljárás általános alapelvei 

 
  

  526. § Döntéshozó bíró 

 
  

  527. § Előkészítő egyesbíró 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__506.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/___507_bis_509.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__510.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__510a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__510b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__510c.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG059802301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG059802301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG059902301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG059902301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__511.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__512.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__513.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__514.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__515.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__516.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__517.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__518.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__519.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__520.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__521.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__522.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__523.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__524.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__525.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__526.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__527.html
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  528. § Fellebbezési indítványok kötöttsége 

 
  

  529. § Fellebbezési bíróság vizsgálatának terjedelme 

 
  

  530. § Késedelemmel előadott támadó és védekezési eszközök 

 
  

  531. § Elutasított és új támadó és védekezési eszközök 

 
  

  532. § Kereset meg nem engedhetőségének kifogásolása 

 
  

  533. § Keresetváltoztatás; beszámítási nyilatkozat; viszontkereset 

 
  

  534. § Kifogásolás jogának elvesztése 

 
  

  535. § Bíróság előtt tett vallomás 

 
  

  536. § Fél meghallgatása 

 
  

  537. § Előzetes végrehajthatóság 

 
  

  538.§ Alsófokú bíróság új eljárásra utasítása 

 
  

  539. § Mulasztási eljárás 

 
  

  540. § Fellebbezési ítélet tartalma 

 
  

  541. § Perirat 

2. Fejezet 

  Rendkívüli perorvoslat 

 
  

  542. § Rendkívüli perorvoslat megengedettsége 

 
  

  543. Engedély felülvizsgálata 

 
  

  544. § Nemengedélyezés panasz 

 
  

  545. § Rendkívüli perorvoslat okai 

 
  

  546. § Jogsértés fogalma 

 
  

  547. § Abszolut felülvizsgálati okok 

 
  

  548. § Rendkívüli perorvoslat határideje 

 
  

  549. § Felülvizsgálat bejelentése 

 
  

  550. § Felülvizsgálati irat kézbesítése 

 
  

  551. § Felülvizsgálat indoklása 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__528.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__529.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__530.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__531.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__532.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__533.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__534.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__535.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__536.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__537.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__538.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__539.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__540.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__541.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG064002301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG064002301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__542.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__543.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__544.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__545.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__546.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__547.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__548.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__549.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__550.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__551.html
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  552. § Megengedhetőség vizsgálata 

 
  

  552.a § Visszautaló határozat 

 
  

  553. § Tárgyalás kitűzése; perfelvételi időköz 

 
  

  554. § Csatlakozó felülvizsgálat 

 
  

  555. § Eljárás általános alapelvei 

 
  

  556. § Kifogásolás jogának elvesztése 

 
  

  557. § Rendkívüli perorvoslat mértéke 

 
  

  558. § Előzetes végrehajthatóság 

 
  

  559. § Valós megállapítások korlátozott felülbírálata 

 
  

  560. § Nem felülvizsgálható törvények 

 
  

  561. § Felülvizsgálat elutasítása 

 
  

  562. § Megtámadott ítélet hatályon kívül helyezése 

 
  

  563.§ Alsófokú bíróság új eljárásra utasítása; saját érdemi döntés 

 
  

  564. § Határozat indoklásának hiánya eljárásbeli hiányosságok kifogásolásakor 

 
  

  565. § Fellebbezési eljárásban alkalmazandó előírások 

 
  

  566. § Ugrásszerű felülvizsgálat 

3. Fejezet 

  Panasz 

1. Cím 

  Azonnali panasz 

 
  

  567. § Azonnali panasz; csatlakozó panasz 

 
  

  568. § Eredeti egyesbíró 

 
  

  569. § Határidő és forma 

 
  

  570. § Halasztó hatály; ideiglenes intézkedés 

 
  

  571. § Indokolás; ingatlanvisszaváltási jog kizárása; ügyvédkényszer alóli kivételek 

 
  

  572. § Panaszeljárás menete 

 
  

  573. § Emlékeztető 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__552.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__552a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__553.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__554.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__555.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__556.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__557.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__558.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__559.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__560.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__561.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__562.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__563.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__564.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__565.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__566.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG066902301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG066902301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG078201301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG078201301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__567.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__568.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__569.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__570.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__571.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__572.html
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2. Cím 

  Felülvizsgálati panasz 

 
  

  574. § Felülvizsgálati panasz; csatlakozó felülvizsgálati panasz 

 
  

  575. § Felülvizsgálati panasz hatáideje, formája és indokolása 

 
  

  576 .§ Felülvizsgálati panasz okai 

 
  

  577. § Felülvizsgálati panasz vizsgálata és eldöntése 

4. Könyv 

  Perújrafelvétel 

 
  

  578. § Perújítás fajtái 

 
  

  579. § Semmisségi kereset 

 
  

  580. § Perújítási kereset 

 
  

  581. § Perújítási kereset különleges feltételei 

 
  

  582. § Perújítási kereset segítő jellege 

 
  

  583. § Precedens határozatok 

 
  

  584. § Kizárólagos illetékesség semmisségi és perújítási keresetek esetén 

 
  

  585. § Eljárás általános alapelvei 

 
  

  586. § Keresetbenyújtási határidő 

 
  

  587. § Keresetlevél 

 
  

  588. § Keresetlevél tartalma 

 
  

  589. § Megengedhetőség vizsgálata 

 
  

  590. § Új tárgyalás 

 
  

  591. § Jogorvoslati eszközök 

5. Könyv 

  Okirat- és váltóper 

 
  

  592. § Megengedhetőség 

 
  

  593. § Kereset tartalma; okiratok 

 
  

  594. § 

   595. § Viszontkereset hiánya; bizonyítási eszközök 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG078301301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG078301301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__574.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__575.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__576.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__577.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG068202301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG068202301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__578.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__579.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__580.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__581.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__582.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__583.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__584.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__585.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__586.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__587.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__588.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__589.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__590.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__591.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG069702301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG069702301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__592.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__593.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__594.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__595.html
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  596. § Okiratos pertől való elállás 

 
  

  597. § Kereset elutasítása 

 
  

  598. § Kifogások elutasítása 

 
  

  599. § Közben szóló ítélet 

 
  

  600. § Utóeljárás 

 
  

  601. § 

 
  

  602. § Váltóper 

 
  

  603. § Bírói illetékesség 

 
  

  604. § Kereset tartalma; idézési határidő 

 
  

  605. § Bizonyítás szabályai 

 
  

  605.a § Csekkper 

6. Könyv 

  (kiesett) 

 
  

  606-tól 687-ig §§ (kiestek) 

7. Könyv 

  Fizetési meghagyásos eljárás 

 
  

  688. § Megengedhetőség 

 
  

  689. § Illetékesség; gépi feldolgozás 

 
  

  690. § Fizetési meghagyási indítvány 

 
  

  691. § Fizetési meghagyási indítvány elutasítása 

 
  

  692. § Fizetési meghagyás 

 
  

  693. § Fizetési meghagyás kézbesítése 

 
  

  694.§ Ellentmondás fizetési meghagyás ellen 

 
  

  695. § Ellentmondás közlése; másolatok 

 
  

  696. § Ellentmondás utáni eljárás 

 
  

  697. § Peres eljárás megindítása 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__596.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__597.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__598.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__599.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__600.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__601.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__602.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__603.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__604.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__605.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__605a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG071305308
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG071305308
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/___606_bis_687.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075002301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075002301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__688.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__689.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__690.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__691.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__692.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__693.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__694.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__695.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__696.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__697.html
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  698. § Eljárás leadása ugyanannak a bíróságnak 

 
  

  699. § Végrehajtási határozat 

 
  

  700. § Ellenvetés végrehajtási határozat ellen 

 
  

  701. § Fizetési meghagyás hatályának megszűnése 

 
  

  702. § Kérelmek és nyilatkozatok formája 

 
  

  703. § Meghatalmazás igazolásának hiánya 

 
  

  703.a § Okirat, váltó és csekkbehajtási eljárás 

 
  

  703.b § Gépi feldolgozás külön rendelkezései 

 
  

  703.c § Nyomtatványok; gépi feldolgozás bevezetése 

 
  

  703.d § Alperes általános belföldi bírói illetékesség nélkül 

8. Könyv 

  Végrehajtás 

1. Fejezet 

  Általános előírások 

 
  

  704. § Végrehajtható végítéletek 

 
  

  705. § Formális jogerő 

 
  

  706. § Jogerősségről szóló igazolás és igazolás záros határidő elteltéről 

 
  

  707. § Végrehajtás ideiglenes felfüggesztése 

 
  

  708. § Előzetes végrehajthatóság óvadék nélkül 

 
  

  709. § Előzetes végrehajthatóság óvadék ellenében 

 
  

  710. § Hitelező biztosítéknyújtása alóli kivételek 

 
  

  711. § Elhárítási jogosultság 

 
  

  712. § Adós védelemkérelme 

 
  

  713. § Adósvédelmi rendelkezések elmaradása 

 
  

  714. § Előzetes végrehajthatóság kérelmezése 

 
  

  715. § Biztosíték visszaadása 

 
  

  716. § Ítélet kiegészítése 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__698.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__699.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__700.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__701.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__702.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__703.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__703a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__703b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__703c.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__703d.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075102301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075102301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075202301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075202301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__704.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__705.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__706.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__707.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__708.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__709.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__710.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__711.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__712.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__713.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__714.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__715.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__716.html
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  717, § Megszüntető vagy változtató ítélet hatálya 

 
  

  718. § Előzetes döntés ideiglenes végrehajthatóságról 

 
  

  719. § Ideiglenes felfüggesztés fellebbezés és ellenvetés esetén 

 
  

  720. § Letétbe helyezés végrehajtás megakadályozása esetén 

 
  

  720.a. § Biztosíték végrehajtása 

 
  

  721. § Bérlemény kiürítési határideje 

 
  

  722. § Külföldi ítéletek végrehajthatósága 

 
  

  723. § Végrehajthatóságot kimondó ítélet 

 
  

  724. § Végrehajtható kiadvány 

 
  

  725. § Végrehajthatósági záradék 

 
  

  726. § Végrehajtható kiadvány feltételhez kötött teljesítések esetén 

 
  

  727. § Végrehajtható kiadvány jogutód részére és jogutód ellen 

 
  

  728. § Végrehajtható kiadvány utóörökös vagy végrendeleti végrehajtó esetén 

 
  

  729. § Végrehajtható kiadvány vagyon- és cégátvevők részére 

 
  

  730. § Adós meghallgatása 

 
  

  731. § Végrehajtási záradék megadására vonatkozó kereset 

 
  

  732. § Emlékeztető végrehajtási záradék megadása ellen 

 
  

  733. § További végrehajtható kiadvány 

 
  

  734. § Értesítés ítélet eredeti példánya kiadmányának megadásáról 

 
  

  735. § Végrehajtás nem jogképes egyesület ellen 

 
  

  736. § Végrehajtás polgári jogi társaság ellen 

 
  

  737. § Végrehajtás vagyon- és örökséghaszonélvezet esetén 

 
  

  738. § Végrehajtható kiadvány haszonélvező ellen 

 
  

  739. § Fogvatartás feltételezése házastársak és élettársak elleni végrehajtás esetén 

 
  

  740. § Végrehajtás közös vagyonra 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__717.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__718.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__719.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__720.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__720a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__721.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__722.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__723.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__724.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__725.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__726.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__727.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__728.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__729.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__730.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__731.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__732.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__733.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__734.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__735.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__736.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__737.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__738.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__739.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__740.html
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  741. § Végrehajtás közös vagyonra kereső foglalkozás esetén 

 
  

  742. § Végrehajtható kiadvány jogvita ideje alatti vagyonközösség esetén 

 
  

  743. § Befejezett vagyonközösség 

 
  

  744. § Végrehajtható kiadvány lezárult vagyonközösség esetén 

 
  

  744.a § Végrehajtás tulajdon- és vagyonközösség esetén 

 
  

  745. § Végrehajtás folytatólagos vagyonközösség esetén 

 
  

  746. § 

 
  

  747. § Végrehajtás osztatlan hagyatékban 

 
  

  748. § Végrehajtás végrendeleti végrehajtó esetén 

 
  

  749. § Végrehajtható kiadvány végrendeleti végrehajtó részére és ellen 

 
  

  750. § Végrehajtás előfeltételei 

 
  

  751. § Végrehajtás megindításának feltételei 

 
  

  752. § Biztosítéknyújtás részleges végrehajtás előtt 

 
  

  753. § Végrehajtás bírósági végrehajtón keresztül 

 
  

  754. § Végrehajtási megbízás 

 
  

  755. § Bírósági végrehajtó meghatalmazása 

 
  

  756. § Végrehajtás kézen-közön történő teljesítés esetén 

 
  

  757. § Végrehajtható okirat és nyugta átadása 

 
  

  758. § Házkutatás; erőszak alkalmazása 

 
  

  758.a § Házkutatás bírói elrendelése; végrehajtás alkalmatlan időpontban 

 
  

  759. § Tanúk bevonása 

 
  

  760. § Iratbetekintés; iratmásolat 

 
  

  761. § 

 
  

  762. § Jegyzőkönyv végrehajtási cselekményekről 

 
  

  763. § Felszólítások és közlések 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__741.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__742.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__743.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__744.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__744a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__745.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__746.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__747.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__748.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__749.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__750.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__751.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__752.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__753.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__754.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__755.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__756.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__757.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__758.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__758a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__759.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__760.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__761.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__762.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__763.html
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  764. § Végrehajtási bíróság 

 
  

  765. § Végrehajtóbírósági elrendelések kézen-közön történő teljesítés esetén 

 
  

  765.a § Végrehajtással szembeni védelem 

 
  

  766. § Emlékeztető végrehajtás módja ellen 

 
  

  767. § Végrehajtás megszüntetése iránti kereset 

 
  

  768. § Kereset végrehajtási záradék ellen 

 
  

  769. § Ideiglenes intézkedés 

 
  

  770. § Ideiglenes intézkedések az ítéletben 

 
  

  771. § Igényper 

 
  

  772, § Igényper elidegenítési tilalom esetén 

 
  

  773. § Utóörökös igénypere 

 
  

  774. § Házastárs igénypere 

 
  

  775. § Végrehajtás felfüggesztése vagy korlátozása 

 
  

  776. § Végrehajtás szabályainak hatályon kívül helyezése 

 
  

  777. § Emlékeztető hitelező kielégítő biztosítéka esetén 

 
  

  778. § Végrehajtás örökség átvétele előtt 

 
  

  779. § Végrehajtás folytatása adós halála után 

 
  

  780. § Örökös korlátozott felelősségének fenntartása 

 
  

  781. § Örökös korlátozott felelőssége végrehajtásban 

 
  

  782. § Örökös kifogása a hagyatéki hitelező ellen 

 
  

  783. § Örökös kifogása a személyi hitelező ellen 

 
  

  784. § Végrehajtás hagyatékkezelés és csődeljárás esetén 

 
  

  785. § Örökös végrehajtás megszüntetése iránti keresete 

 
  

  786. § Végrehajtás megszüntetése iránti kereset korlátozott felelősség esetén 

 
  

  786.a § Tengeri és belvízi hajózásjogi felelősség korlátozása 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__764.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__765.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__765a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__766.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__767.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__768.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__769.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__770.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__771.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__772.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__773.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__774.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__775.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__776.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__777.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__778.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__779.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__780.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__781.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__782.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__783.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__784.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__785.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__786.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__786a.html
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  787. § Végrehajtás gazdátlan ingatlan vagy hajó esetén 

 
  

  788. § Végrehajtás költsége 

 
  

  789. § Hatósági beavatkozás 

 
  

  790. § § (kiesett) 

 
  

  791. § 

 
  

  792. § Okiratoknak kiadása hitelező részére 

 
  

  793. § Azonnali panasz 

 
  

  794. § További végrehajtó okirat 

 
  

  794.a § Kiürítési egyezségből származó végrehajtás 

 
  

  795. § Általános előírások alkalmazása további Végrehajtható okiratoknál 

 
  

  795.a § Költségmegállapító határozatból származó végrehajtás 

 
  

  795.b § Bírósági egyezség végrehajthatóvá nyilvánítása 

 
  

  796. § Végrehajtási határozatból származó végrehajtás 

 
  

  796.a § Ügyvédi egyezség végrehajthatóvá nyilvánításának előfeltételei 

 
  

  796.b § Perbíróság végrehajthatóvá nyilvánítása 

 
  

  796.c § Közjegyző végrehajthatóvá nyilvánítása 

 
  

  797. § Eljárás végrehajtható okiratok esetén 

 
  

  797.a § Eljárás békéltető hivatali egyezség esetén 

 
  

  798. § Várakozási idő 

 
  

  798.a § (kiesett) 

 
  

  799. § Végrehajtható okirat jogutódlás esetén 

 
  

  
799.a § Kártérítési kötelezettség okiratokból származó végrehajtás esetén más hitelezők 
által 
 

 
  

  800. § Végrehajtható okirat a mindenkori ingatlantulajdonos ellen 

 
  

  800.a § Végrehajtható okirat hajójelzálog esetén 

   801. § Tartományjogi végrehajtható közokirat 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__787.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__788.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__789.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__790.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__791.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__792.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__793.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__794.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__794a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__795.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__795a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__795b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__796.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__796a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__796b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__796c.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__797.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__797a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__798.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__798a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__799.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__799a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__799a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__800.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__800a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__801.html
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  802. § Bíróság kizárólagossága 

1. Cím 

  (jövőben hatályos) 

 
  

  802.a-tól 802.j-ig (jövőben hatályos) 

 
  

  802.k § Vagyonjegyzék központi kezelése 

 
  

  802.l § (jövőben hatályos) 

2. Fejezet 

  Végrehajtás pénzkövetelés miatt 

1. Cím 

  Végrehajtás ingó vagyonra 

1. Alcím 

  Általános előírások 

 
  

  803. § Lefoglalás 

 
  

  804. § Foglalás útján keletkezett zálogjog 

 
  

  805. § Kereset előnyös kielégítésre 

 
  

  806. § Szavatosság hiánya zálogelidegenítés esetén 

 
  

  806.a § Bírósági végrehajtó közlései és megkérdezése 

 
  

  806.b § Békés és gördülékeny bonyolítás 

 
  

  807. § Esküt helyettesítő biztosíték 

2. Alcím 

  Végrehajtás fizikai javakra 

 
  

  808. § Lefoglalás adósnál 

 
  

  809. § Lefoglalás hitelezőnél vagy harmadik személynél 

 
  

  810. § Elválaszthatatlan haszon lefoglalása 

 
  

  811. § Le nem foglalható dolgok 

 
  

  811.a § Cserefoglalás 

 
  

  811.b § Ideiglenes cserefoglalás 

 
  

  811.c § Háziállatok le nem foglalhatósága 

 
  

  811.d § Zálogjog soron kívüli érvényesítése 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__802.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG080500160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG080500160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/___802a_bis_802j.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__802k.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__802l.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075302301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075302301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075402301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075402301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075502301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075502301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__803.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__804.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__805.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__806.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__806a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__806b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__807.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075602301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075602301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__808.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__809.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__810.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__811.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__811a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__811b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__811c.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__811d.html
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  812. § Háztartási felszerelés lefoglalása 

 
  

  813. § Becslés 

 
  

  813.a § Hasznosítás halasztása 

 
  

  813.b § Hasznosítás felfüggesztése 

 
  

  814. § Nyilvános árverés 

 
  

  815. § Lefoglalt pénz 

 
  

  816. § Árverés ideje és helye 

 
  

  817. § Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás és beszolgáltatás 

 
  

  817.a § Legkisebb ajánlat 

 
  

  818. § Árverés felfüggesztése 

 
  

  819. § Jövedelemátvétel hatálya 

 
  

  820. § 

 
  

  821. § Értékpapírok hasznosítása 

 
  

  822. § Névre szóló értékpapírok átírása 

 
  

  823. § Árfolyamom kívüli bemutatóra szóló értékpapírok 

 
  

  824. § Elválaszthatatlan haszon hasznosítása 

 
  

  825. § Más hasznosítási mód 

 
  

  826. § Felülfoglalás 

 
  

  827. § Eljárás többszörös lefoglalás esetén 

3. Alcím 

  Végrehajtás követelésekre és más vagyoni jogokra 

 
  

  828. § Végrehajtó bíróság illetékessége 

 
  

  829. § Pénzkövetelés lefoglalása 

 
  

  830. § Jelzálogkövetelés lefoglalása 

 
  

  830.a § Hajójelzálogkövetelés lefoglalása 

 
  

  831. § Forgatható értékpapírok lefoglalása 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__812.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__813.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__813a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__813b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__814.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__815.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__816.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__817.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__817a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__818.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__819.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__820.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__821.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__822.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__823.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__824.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__825.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__826.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__827.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075702301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075702301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__828.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__829.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__830.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__830a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__831.html
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  832. § Lefoglalás mértéke folyamatos járandóság esetén 

 
  

  833. § Lefoglalás mértéke munka- és szolgálati viszonyból származó jövedelem esetén 

 
  

  833.a § Lefoglalás mértéke számlakövetelés esetén 

 
  

  834. § Adós meghallgatásának hiánya 

 
  

  835. § Pénzkövetelés átutalása 

 
  

  836. § Átutalás hatálya 

 
  

  837. § Zálogkövetelés átutalása 

 
  

  830. § Hajójelzálogkövetelés átutalása 

 
  

  838. § Adós kifogása kézizálog esetén 

 
  

  839. § Átutalás elhárítási jogosultság esetén 

 
  

  840. § Harmadadós nyilatkozattételi kötelezettsége 

 
  

  841. § Perbehívás kötelezettsége 

 
  

  842.§ Kártérítés elhúzódott behajtás esetén 

 
  

  843. § Záloghitelező elállása 

 
  

  844. § Más hasznosítási mód 

 
  

  845. § Értesítés a lefoglalás foganatosításáról 

 
  

  846. § Dolog kiadására vonatkozó igények végrehajtása 

 
  

  847. § Ingó dologra kiadására vonatkozó igény 

 
  

  847.a § Hajó kiadására vonatkozó igény 

 
  

  848. § Ingatlan dologra kiadására vonatkozó igény 

 
  

  849. § Átutalás hiánya fizetés helyett 

 
  

  850. § Munkából származó jövedelem lefoglalásának védelme 

 
  

  850.a § Lefoglalhatatlan járandóság 

 
  

  850.b § Feltételesen lefoglalható járandóságok 

 
  

  850.c § Munkából származó jövedelem lefoglalásának határa 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__832.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__833.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__833a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__834.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__835.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__836.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__837.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__837a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__838.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__839.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__840.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__841.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__842.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__843.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__844.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__845.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__846.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__847.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__847a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__848.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__849.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850c.html


  Fordítási árajánlat: info@1x1forditoiroda.hu 

www.1x1forditoiroda.hu 
 

 
  

  850.d § Tartási igények esetén lefoglalhatóság 

 
  

  850.e § Munkából származó lefoglalható jövedelem számítása 

 
  

  850.f § Nem lefoglalható összeg változása 

 
  

  850.g § Le nem foglalhatóság előfeltételeinek változása 

 
  

  850.h § Munkából származó eltitkolt jövedelem 

 
  

  850.i § Egyéb jövedelem lefoglalás alóli védelme 

 
  

  850.k § Lefoglalás alóli védelem számla 

 
  

  
850.l § Számlakövetelés le nem foglalhatóságának elrendelése lefoglalás alóli védelem 
számlán 

 
  

  851. § Nem átruházható követelések 

 
  

  851.a § Lefoglalás alóli védelem gazdálkodók számára 

 
  

  851.b § Lefoglalás alóli védelem számla bérleti és haszonbérleti kamat esetén 

 
  

  851.c § Lefoglalás alóli védelem öregségi nyugdíj esetén 

 
  

  
851.d § Lefoglalás alóli védelem támogatott adózású nyugdíjelőtakararékossági vagyon 
esetén 

 
  

  852. § Korlátozottan lefoglalható követelések 

 
  

  853. § Pénzkövetelés többszörös lefoglalása 

 
  

  854. § Ingó dolgokra vonatkozó igény többszörös lefoglalása 

 
  

  855. § Ingatlan dolgokra vonatkozó igény többszörös lefoglalása 

 
  

  855.a § Hajóra vonatkozó igény többszörös lefoglalása 

 
  

  856. § Kereset többszörös lefoglalás esetén 

 
  

  857. § Más vagyoni jogok lefoglalása 

 
  

  858. § Hajórész végrehajtása 

 
  

  859. § Vagyonközösségi hányadok lefoglalása 

 
  

  860. § Közös vagyoni hányadok lefoglalása 

 
  

  861-től 862-ig §§ (kiestek) 

 
  

  863. § Lefoglalás korlátozásai örökséghasználat esetén 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850d.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850e.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850f.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850g.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850h.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850i.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850k.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850l.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850l.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__851.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__851a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__851b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__851c.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__851d.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__851d.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__852.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__853.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__854.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__855.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__855a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__856.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__857.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__858.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__859.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__860.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/___861_und_862.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__863.html
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2. Cím 

  Végrehajtás ingatlan vagyonra 

 
  

  864. § Ingatlanvégrehajtás tárgya 

 
  

  865. § Ingóvégrehajtás viszonya 

 
  

  866. § Végrehajtás fajtái 

 
  

  867. § Kényszerjelzálog 

 
  

  868. § Kényszerjelzálog tulajdonos általi megszerzése 

 
  

  869. § Végrehajtási árverés és zárgondnokság 

 
  

  870. § Ingatlanjellegű jogok 

 
  

  870.a § Végrehajtás hajóra vagy hajóépítményre 

 
  

  871. § Tartományjog fenntartása vasutak esetén 

3. Cím 

  Felosztási eljárás 

 
  

  872. § Előfeltételek 

 
  

  873. § Felosztási bíróság felszólítása 

 
  

  874. § Felosztási terv 

 
  

  875. § Tárgyalás kitűzése 

 
  

  876. § Határidő nyilatkozattételre és végrehajtásra 

 
  

  877. § Mulasztás következményei 

 
  

  878. § Igényper 

 
  

  879. § Igényper illetékessége 

 
  

  880. § Ítélet tartalma 

 
  

  881. § Mulasztási ítélet 

 
  

  882. § Ítélethozatal utáni eljárás 

4. Cím 

  Végrehajtás közjog jogi személyeivel szemben 

 
  

  882.a §. § Végrehajtás pénzkövetelés miatt 

6. Cím 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075802301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075802301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__864.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__865.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__866.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__867.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__868.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__869.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__870.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__870a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__871.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075902301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG075902301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__872.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__873.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__874.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__875.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__876.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__877.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__878.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__879.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__880.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__881.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__882.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG076002301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG076002301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__882a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG080400160
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  (jövőben hatályos) 

 
  

  882.b-től 882.f-ig (jövőben hatályos) 

 
  

  882.g § Utánnyomás megadása 

 
  

  882.h § Illetékesség; adósok jegyzékének kialakítása 

3. Fejezet 

  
Végrehajtás dolgok kiadásának elérésére és cselekmények vagy cselekvés 
abbahagyásának elérésére 

 
  

  883. § Meghatározott ingó dolgok kiadása 

 
  

  884. § Helyettesíthető dolgok meghatározott mennyiségének teljesítése 

 
  

  885. § Telek vagy hajó kiadása 

 
  

  886. § Kiadás harmadik személy fogvatartása esetén 

 
  

  887. § Vállalható cselekmények 

 
  

  888. § Nem vállalható cselekmények 

 
  

  888.a § Cselekményvégrehajtás hiánya kártérítési kötelezettség esetén 

 
  

  889. § Esküt helyettesítő biztosíték polgárjog szerint 

 
  

  890. § Cselekvés abbahagyásának és tűrésnek a kikényszerítése 

 
  

  891. § Eljárás; adós meghallgatása; határozat költségekről 

 
  

  892. § Adós ellenállása 

 
  

  892.a § (kiesett) 

 
  

  893. § Kereset érdekeltség teljesítésére 

 
  

  894. § Szándéknyilatkozat leadásának képzelme 

 
  

  895. § Szándéknyilatkozat ideiglenesen végrehajtható ítélet bejegyzése céljából 

 
  

  896. § Okiratoknak kiadása hitelező részére 

 
  

  897. § Átruházás; ingatlan jelzálogjogok létesítése 

 
  

  898. § Jóhiszemű szerzés 

4. Fejezet 

  Esküt helyettesítő biztosítás és őrizetbe vétel 

 
  

  899. § Illetékesség 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG080400160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/___882b_bis_882f.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__882g.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__882h.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG076102301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG076102301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG076102301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__883.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__884.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__885.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__886.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__887.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__888.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__888a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__889.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__890.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__891.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__892.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__892a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__893.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__894.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__895.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__896.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__897.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__898.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG076202301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG076202301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__899.html
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  900. § Esküt helyettesítő biztosíték átvételi eljárása 

 
  

  901. § Előzetes letartóztatást elrendelő határozat kiadása 

 
  

  902. § Letartóztatott esküt helyettesítő biztosítása 

 
  

  903. § Ismételt esküt helyettesítő biztosítás 

 
  

  904. § Elzárás meg nem engedhetősége 

 
  

  905. § Elzárás megszakítása 

 
  

  906. § Letartózatás elhalasztása 

 
  

  907-től 908-ig §§ (kiestek) 

 
  

  909. § Letartóztatás 

 
  

  910. § Letartóztatás előtti értesítés 

 
  

  911. § Ismételt elzárás felmentés után 

 
  

  912. § 

 
  

  913. § Fogvatartás tartama 

 
  

  914. § Ismételt letartóztatás 

 
  

  915. § Adósok jegyzéke 

 
  

  915.a § Törlés 

 
  

  915.b § Tájékoztatás; törlésképzelem 

 
  

  915.c § Panasz kizárása 

 
  

  915.d § Utánnyomás megadása 

 
  

  
915.e § Utánnyomás címzettje; utánnyomásból származó információk; listák; 
adatvédelem 

 
  

  915.f § Listák átadása; adatvédelem 

 
  

  915.g § Törlés utánnyomatokban, listákban és feljegyzésekben 

 
  

  915.h § Rendeleti felhatalmazás 

5. Fejezet 

  Elzárás und ideiglenes intézkedés 

 
  

  916. § Elzárás iránti igény 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__900.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__901.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__902.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__903.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__904.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__905.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__906.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/___907_und_908.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__909.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__910.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__911.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__912.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__913.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__914.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__915.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__915a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__915b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__915c.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__915d.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__915e.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__915e.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__915f.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__915g.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__915h.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG076302301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG076302301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__916.html
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  917. § Elzárás oka dologi elzárás esetén 

 
  

  918. § Elzárás oka személyi elzárás esetén 

 
  

  919. § Elzárást elrendelő bíróság 

 
  

  920. § Elzárás kérése 

 
  

  921. § Határozat elzárás kéréséről 

 
  

  922. § Elzárást elrendelő ítélet és határozat 

 
  

  923. § Elhárítási jogosultság 

 
  

  924. § Ellentmondás 

 
  

  925.§ Határozat ellentmondás után 

 
  

  926. § Keresetindítás elrendelése 

 
  

  927. § Hatályon kívül helyezés megváltozott körülmények miatt 

 
  

  928. § Elzárás foganatosítása 

 
  

  929. § Végrehajthatósági záradék; végrehajtás határideje 

 
  

  930. § Végrehajtás ingó vagyonba und követelésekbe 

 
  

  931. § Végrehajtás bejegyzett hajóba vagy hajóépítménybe 

 
  

  932. § Zárlatjelzálog 

 
  

  933. § Személyes elzárás foganatosítása 

 
  

  934. § Elzárás végrehajtásának hatályon kívül helyezése 

 
  

  935. § Ideiglenes intézkedés jogvita tárgyának vonatkozásában 

 
  

  936. § Elzárás előírásainak alkalmazása 

 
  

  937. § Illetékes bíróság 

 
  

  938. § Ideiglenes intézkedés tartalma 

 
  

  939. § Biztosítéknyújtással szembeni hatályon kívül helyezés 

 
  

  940. § Ideiglenes intézkedés ideiglenes állapot szabályozására 

 
  

  940.a § Lakóhelyiség kiürítése 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__917.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__918.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__919.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__920.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__921.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__922.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__923.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__924.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__925.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__926.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__927.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__928.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__929.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__930.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__931.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__932.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__933.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__934.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__935.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__936.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__937.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__938.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__939.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__940.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__940a.html
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  941. § Ingatlannyilvántartásba stb. való bejegyzés kérelme 

 
  

  942. § Dolog fekvési helye szerinti járásbíróság illetékessége 

 
  

  943. § Per főtárgyának bírósága 

 
  

  944. § Elnök határozata sürgősség esetén 

 
  

  945. § Kártérítési kötelezettség 

 
  

  946-tól 1024-ig §§ (kiestek) 

10. Könyv 

  Választottbírósági eljárás 

1. Fejezet 

  Általános előírások 

 
  

  1025. § Alkalmazási kör 

 
  

  1026. § Bírói tevékenység terjedelme 

 
  

  1027. § Kifogásolás jogának elvesztése 

 
  

  1028. § Írásbeli közlések átvétele ismeretlen tartózkodási hely esetén 

2. Fejezet 

  Választott bírósági megállapodás 

 
  

  1029. § Fogalommeghatározás 

 
  

  1030. § Választott bírósági képesség 

 
  

  1031 § Választott bírósági megállapodás formája 

 
  

  1032. § Választott bírósági megállapodás és kereset bíróság előtt 

 
  

  1033. § Választott bírósági megállapodás és ideiglenes bírósági intézkedések 

3. Fejezet 

  Választott bíróság alakítása 

 
  

  1034. § Választott bíróság összetétele 

 
  

  1035. § Választott bíró kirendelése 

 
  

  1036. § Választott bíró kifogásolása 

 
  

  1037. § Kifogásolási eljárás 

 
  

  1038. § Feladatellátás mulasztása vagy lehetetlensége 

   1039. § Pót választott bíró kirendelése 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__941.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__942.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__943.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__944.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__945.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/___946_bis_1024.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG076503301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG076503301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG076602301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG076602301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1025.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1026.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1027.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1028.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG076702301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG076702301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1029.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1030.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1031.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1032.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1033.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG076802301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG076802301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1034.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1035.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1036.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1037.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1038.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1039.html
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4. Fejezet 

  Választott bíróság illetékessége 

 
  

  1040. § Választott bíróság jogosultsága saját illetékesség eldöntésére 

 
  

  1041. § Ideiglenes jogvédelem intézkedései 

5. Fejezet 

  Választott bírósági eljárás lefolytatása 

 
  

  1042.§ Eljárás általános szabályai 

 
  

  1043.§ Választott bírósági eljárás helye 

 
  

  1044.§ Választott bírósági eljárás kezdete 

 
  

  1045. § Eljárás nyelve 

 
  

  1046. § Kereset és perbebocsátkozás 

 
  

  1047. § Szóbeli tárgyalás és írásbeli eljárás 

 
  

  1048. § Egyik fél mulasztása 

 
  

  1049. § Választott bíróság által kirendelt szakértő 

 
  

  1050. § Bírósági segítség bizonyításfelvétel esetén és egyéb bírói cselekmény 

6. Fejezet 

  Választott bírósági döntés és az eljárás befejezése 

 
  

  1051. § Alkalmazandó jog 

 
  

  1052. § Választott bírókból álló kollégium döntése 

 
  

  1053. § Egyezség 

 
  

  1054.§ Választott bírósági döntés formája és tartalma 

 
  

  1055. § Választott bírósági döntés hatálya 

 
  

  1056.§ Választott bírósági eljárás befejezése 

 
  

  1057. § Határozathozatal költségekről 

 
  

  1058. § Választott bírósági döntés kijavítása, értelmezése és kiegészítése 

7. Fejezet 

  Jogorvoslat választott bírósági döntés ellen 

 
  

  1059. § Megsemmisítő indítvány 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG076902301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG076902301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1040.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1041.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG077002301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG077002301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1042.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1043.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1044.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1045.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1046.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1047.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1048.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1049.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1050.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG077102301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG077102301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1051.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1052.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1053.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1054.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1055.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1056.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1057.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1058.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG077202301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG077202301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1059.html
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8. Fejezet 

  Választott bírósági döntések elismerésének és végrehajtásának előfeltételei 

 
  

  1060. § Belföldi választott bírósági döntések 

 
  

  1061. § Külföldi választott bírósági döntések 

9. Fejezet 

  Bírósági eljárás 

 
  

  1062. § Illetékesség 

 
  

  1063.§ Általános előírások 

 
  

  
1064.§ Különlegességek választott bírósági döntések végrehajthatóvá nyilvánítása 
esetén 

 
  

  1065. § Jogorvoslati eszközök 

10. Fejezet 

  Szerződésen kívüli választott bíróságok 

 
  

  1066. § 10. könyv előírásainak megfelelő alkalmazás 

11. Könyv 

  Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban 

1. Fejezet 

  Kézbesítés a 1393/2007/EK rendelet szerint 

 
  

  1067. § Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet útján 

 
  

  1068. § Postai kézbesítés 

 
  

  1069. § Illetékességek 

 
  

  1070. § (kiesett) 

 
  

  1071. § (kiesett) 

2. Fejezet 

  Bizonyításfelvétel a 1206/2001/EK rendelet szerint 

 
  

  1072. § Bizonyításfelvétel az Európai Unió tagállamaiban 

 
  

  1073. § Részvételi jogosultságok 

 
  

  1074. § Illetékességek a 1206/2001/EK rendelet szerint 

 
  

  1075. § Beérkező folyamodványok nyelve 

3. Fejezet 

  Költségmentesség a 2003/8/EK irányelv szerint 

 
  

  1076. § Alkalmazandó előírások 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG077302301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG077302301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1060.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1061.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG077402301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG077402301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1062.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1063.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1064.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1064.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1065.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG077502301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG077502301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1066.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG078401301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG078401301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG078502160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG078502160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1067.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1068.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1069.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1070.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1071.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG078601301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG078601301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1072.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1073.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1074.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1075.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG078701301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG078701301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1076.html
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  1077. § Kimenő folyamodvány 

 
  

  1078. § Bejövő folyamodvány 

4. Fejezet 

  Európai végrehajtható okirat a 805/2004/EK rendelet szerint 

1. Cím 

  Belföldi okiratok tanúsítása európai végrehajtható okiratként 

 
  

  1079. § Illetékesség 

 
  

  1080. § Határozathozatal 

 
  

  1081. § Kiigazítás és hatályon kívül helyezés 

2. Cím 

  Végrehajtás az Európai Unió végrehajtható okirataiból belföldön 

 
  

  1082. § Végrehajtható közokirat 

 
  

  1083. § Fordítás 

 
  

  1084. § Kérelmek a 805/2004/EK rendelet 21.és 23.cikke szerint 

 
  

  1085. § Végrehajtás felfüggesztése 

 
  

  1086. § Végrehajtás megszüntetése iránti kereset 

5. Fejezet 

  Európai fizetési meghagyásos eljárás az 1896/2006/EK rendelet szerint 

1. Cím 

  Általános előírások 

 
  

  1087. § Illetékesség 

 
  

  1088. § Gépi feldolgozás 

 
  

  1089. § Kézbesítés 

2. Cím 

  Ellenvetés az Európai fizetési meghagyások ellen 

 
  

  1090. § Eljárás ellenvetés után 

 
  

  1091. § Peres eljárás megindítása 

3. Cím 

  Európai fizetési meghagyás felülvizsgálata kivételes esetekben 

 
  

  1092. § Eljárás 

4. Cím 

  Európai fizetési meghagyásból származó végrehajtás 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1077.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1078.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG078801301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG078801301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG078901301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG078901301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1079.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1080.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1081.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG079001301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG079001301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1082.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1083.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1084.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1085.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1086.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG079500160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG079500160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG079600160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG079600160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1087.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1088.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1089.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG079700160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG079700160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1090.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1091.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG079800160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG079800160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1092.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG079900160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG079900160
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  1093. § Végrehajthatósági záradék 

 
  

  1094. § Fordítás 

 
  

  
1095. § Végrehajtással szembeni védelem és végrehajtás megszüntetése iránti kereset 
belföldön kiadott európai fizetési meghagyás ellen 

 
  

  
1096. § Kérelmek az 1896/2006/EK rendelet 22.és 23.cikke szerint; végrehajtás 
megszüntetése iránti kereset 

6. Fejezet 

  Európai eljárás jelentéktelen követelések esetén a 861/2007/EK rendelet szerint 

1. Cím 

  Ítélethozatali eljárás 

 
  

  1097. § Eljárás megkezdése és lefolytatása 

 
  

  1098. § Átvétel megtagadása alkalmazott nyelv alapján 

 
  

  1099. § Viszontkereset 

 
  

  1100 § Szóbeli tárgyalás 

 
  

  1101. § Bizonyításfelvétel 

 
  

  1102. § Ítélet 

 
  

  1103. § Mulasztás 

 
  

  1104. § Jogorvoslat alperes vétlen mulasztása esetén 

2. Cím 

  Végrehajtás 

 
  

  1105. § Belföldi okiratok végrehajtása 

 
  

  1106. § Belföldi okiratok tanúsítása 

 
  

  1107. § Külföldi végrehajtható okiratok 

 
  

  1108. § Fordítás 

 
  

  
1109. § Kérelmek a 861/2007/EK rendelet 22.és 23.cikke szerint; végrehajtás 
megszüntetése iránti kereset 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1093.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1094.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1095.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1095.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1096.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1096.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG080000160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG080000160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG080100160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG080100160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1097.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1098.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1099.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1100.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1101.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1102.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1103.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1104.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG080200160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG080200160
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1105.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1106.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1107.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1108.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1109.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__1109.html
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A csekély értékű követelések európai eljárásrendje a 861/2007 sz. (EG) rendelet 

alapján 

 

1. Cím 

    Megismerési eljárás 

§ 1097   Az eljárás megindítása és lefolytatása 

§ 1098   Elfogadás megtagadása az alkalmazott nyelv alapján 

§ 1099   Ellenkereset 

§ 1100   Szóbeli tárgyalás 

§ 1101   Bizonyításfelvétel 

§ 1102   Ítélet 

§ 1103   Mulasztás 

§ 1104   Segítség az alperes vétlen mulasztása esetén  

 

 

2. Cím 

Kényszer-végrehajtás 

§ 1105   Kényszer-végrehajtás belföldi címen 

§ 1106   Belföldi címek megerősítése 

§ 1107   Külföldi végrehajtási címek 

§ 1108   Fordítás 

§ 1109 Keresetek a 861/2007 sz. (EG) rendelet 22 és 23 

cikkelye alapján; végrehajtás elleni kereset 

 

1. Könyv 

Általános előírások 

 

1. Fejezet 

Bíróságok 

 

1. Cím 

A bíróságok tárgyi illetékessége és értékelőírások 
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1 § Tárgyi illetékesség 

 

A bíróságok tárgyi illetékességét a bírósági szervezetről szóló törvény 

határozza meg. 

 

2 §  Az érték jelentése 

 

Ha ezen törvény, vagy a bírósági szervezetrő szóló törvény szerint a per, a 

panasz, a sérelem, vagy a marasztalás tárgyáról van szó, a következő 

előírások érvényesek. 

 

3 § Érték megállapítása saját mérlegelésben 

 

A bíróság az értéket saját mérlegelésben állapítja meg; indítványra 

bizonyításfelvételt, valamint hivatalból szemlét, és szakértői véleményezést 

rendelhet el.  

 

4 § Érték kiszámítása; mellékkövetelések 

 

(1) Az érték kiszámításánál mérvadó a kereset benyújtásának időpontja, 

jogorvoslati fokon a fellebbezés benyújtásának időpontja, marasztalás 

esetén azon szóbeli tárgyalás vége, amelyen az ítélet született; 

mellékkeresetként érvényesíteni kívánt hasznok, használatok, kamatok és 

költségek nem kerülnek figyelembe vételre. 

(2) A váltótörvény értelmében vett váltók összegén túl követelt kamatok, 

költségek és jutalékok mellékköltségeknek tekintendők. 

 

§ 5 Több igény 

Több, egy keresetben érvényesített igény összevonásra kerül; ez nem érvényes  

a kereset és az ellenkereset tárgyára. 

 

§ 6 Birtok; biztosítékadás; zálogjog 

Az értéket meghatározza: egy dolog értéke, annak birtoklása, és egy követelés 

összege, arra vonatkozó biztosítékadás, vagy zálogjog esetén, ha a zálogjog 

tárgyának értéke alacsonyabb, akkor ez a mérvadó. 

 

§ 7 Telki szolgalom 

Egy telki szolgalom értékét az uralkodó telek számára képviselt értéke határozza 

meg, és ha az az összeg nagyobb, amellyel a szolgáló telek értéke a szolgalom 

miatt csökken, akkor ez az összeg a mérvadó.  
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§ 8 Haszonbérleti vagy bérleti viszony 

Ha egy haszonbérleti vagy bérleti viszony megléte vagy időtartama vitás, akkor 

a teljes vitás időszakra eső haszonbérlet vagy bérlet összege, 

ha az egyéves térítés 25-szörös összege ennél kisebb, akkor ez az összeg 

meghatározó az érték kiszámítása szempontjából.  

 

§ 9 Ismétlődő használatok vagy teljesítések 

Az ismétlődő használatok vagy teljesítések jogának értékét az egyéves 

jövedelem három és félszeres értéke alapján kell meghatározni. 

Meghatározott időtartamú használati jog esetén a jövőbeni 

jövedelmek teljes összege mérvadó, amennyiben ez az alacsonyabb.  

 

§ 10 

(kiesett) 

 

§ 11 Kötelező döntés az illetéktelenségről 

Ha a bíróságok tárgyi illetékességi előírásai alapján jogerős döntés született egy 

bíróság illetéktelenségéről, ez a döntés az ügyet később tárgyaló bíróság 

számára kötelező érvényű. 

 

2. cím 

Bírói illetékesség 
§ 12 Általános bírói illetékesség; meghatározás 

Egy személy általános bírói illetékességű bírósága az ellene indított valamennyi 

kereset ügyében illetékes, amennyiben a kereset nem indokol kizárólagos bírói 

illetékességet. 

 

§ 13 Lakóhely szerinti bírói illetékesség 

Az személyekre vonatkozó bírói illetékességet a lakóhely határozza meg. 

 

§ 14 

(kiesett) 

 

§ 15 Általános bírói illetékesség területen kívüli német állampolgárok 

számára.  

 

(1) A területen kívüliség jogát élvező német állampolgárok, valamint a 

külföldön közszolgálatban foglalkoztatott személyek 

német állampolgárságú hozzátartozói megtartják az utolsó belföldi lakóhelyük 

szerinti bírói illetékességet. 

Amennyiben ilyen lakóhelyük nem volt, számukra a Berlin-Schönefeldi 

elsőfokú bíróságnak van általános bírói illetékessége.  
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 (2) Ez az előírás a tiszteletbeli konzulokra nem vonatkozik.  

 

16 § Lakóhellyel nem rendelkező személyek bírói illetékessége 

A lakóhellyel nem rendelkező személyek bírói illetékességét belföldi 

tartózkodási helyük, ha pedig ez nem ismert, utolsó lakóhelyük határozza meg. 

 

17 § Jogi személyek bírói illetékessége 

(1) A mint ilyeneket perelhető önkormányzatoknak, testületeknek, valamint  

társaságoknak, szövetkezeteknek vagy más egyesületeknek, valamint azok 

alapítványainak, intézeteinek és vagyontömegeinek bírói illetékességét 

székhelyük határozza meg. Egyebek híján székhelynek számít az a 

hely, ahol az igazgatás folyik. 

(2) A szakszervezetek általános bírói illetékessége annál a bíróságnál van, 

amelynek kerületében az üzem található, míg azon hatóságok bírói illetékessége, 

amelyek mint ilyenek perbe foghatók, a székhelyük szerinti bíróságnál van. 

 (3) Az ezen szakasz előírásai által meghatározott bírói illetékesség mellett 

megengedett egy statútummal vagy más módon külön szabályozott bírói 

illetékesség is.  

 

18 § Az államkincstár általános bírói illetékessége 

Az államkincstár általános bírói illetékességét annak a hatóságnak a székhelye 

határozza meg, amely az államkincstárt a jogvitában képviselni hivatott. 

 

19 § Több bírósági kerület hatósági székhelyen 

Ha a hatóság székhelye szerinti település több bírósági kerületre van osztva, 

akkor ez a 17 és 18 §§ értelmében a hatóság székhelyének számító kerület, 

szövetségi hatóságok bírói illetékességét a szövetségi igazságügyi miniszter, 

a többiét pedig a tartományi jogi hatóság általános rendelete határozza meg.  

 

19a § a csődgondnok általános bírói illetékessége 

A csődgondnoknak a csődtömegre vonatkozó keresetek eseténi bírói 

illetékességét a csődbíróság székhelye határozza meg. 

 

20 § Tartózkodási hely szerinti külön bírói illetékesség 

Ha a személyek, elsősorban házi kisegítők, munkások, üzemi alkalmazottak, 

diákok, tanulók, vagy ipari tanulók olyan helyen és olyan viszonyok között 

tartózkodnak, amelyek természetük szerint hosszabb tartózkodásra utalnak,  

akkor a tartózkodási hely szerinti bíróság illetékes minden olyan kereset 

ügyében, amelyet ezen személyek ellen vagyonjogi igények miatt indítottak. 

 

21 § Telephely szerinti külön bírói illetékesség 

(1) Ha valaki üzeméhez, kereskedéséhez, vagy más vállalkozásához olyan 

telephely tartozik, amelyen keresztül közvetlenül üzletkötés történik, akkor 

minden olyan ellene irányuló kereset vonatkozásában, amelynek a telephely 
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üzletmenetéhez köze van, azon település bírósága illetékes, ahol a telephely 

található.  

 (2) A telephely szerinti bírói illetékesség azon személyek ellen indított 

keresetekre is vonatkozik, akik tulajdonosként, haszonélvezőként vagy bérlőként 

lakó-, vagy gazdasági épületekkel rendelkező birtokon gazdálkodnak, 

amennyiben ezek a keresetek a birtokon folyó gazdálkodásra vonatkozó jogi 

viszonyokat érintenek. 

 

22 § Tagságra vonatkozó bírói illetékesség 

Az a bíróság, amely önkormányzatok, testületek, társaságok, szövetkezetek vagy 

más egyesületek ügyeiben illetékes, illetékes azon keresetek ügyében is, 

amelyeket ezek tagjaik, vagy a csődgondnok ellenük, mint ilyenek ellen indít, 

vagy ezek tagjai egymás ellen tagi minőségükben indítanak 

 

23 § Vagyoni és tárgyi különleges bírói illetékesség 

Belföldi lakóhellyel nem rendelkező olyan személy ellen vagyoni igények miatt 

indított kereset esetén az a bíróság illetékes, amelynek kerületében ezen személy 

vagyona, vagy a keresettel igénybe vett tárgy található. Követelések esetén azon 

hely illetékes, ahol a vagyon, illetve az adós, ha pedig a követelésért dologi 

biztosíték felel, akkor az a hely,ahol ez a dologi biztosíték található. 

 

23a § (kiesett) 

- 

24 § Kizárólagos dologi illetékesség  

(1) Olyan keresetek, amelyek tulajdoni, dologi terhelést, vagy ettől való 

mentességet kívánnak érvényre juttatni, valamint immobil dolgokra vonatkozó 

határmegvonási, megosztási, és birtoklási keresetek esetében 

kizárólag azon bíróság illetékes, amelynek kerületében a dolog található.  

 

 (2) Szolgalomra, reális teherre, vagy elővásárlási jogra vonatkozó keresetek 

esetében a szolgáló vagy megterhelt telek fekvése mérvadó. 

 

25 § A tárgyi összefüggés dologi bírói illetékessége 

A dologi bírói illetékesség keretében akkor indíthatók jelzálogi, telekadóssági, 

vagy járadéktartozási keresetek, jelzálog, telekadósság, vagy járadéktartozás 

átruházására vagy törlésére, személyes kötelezettségtől való mentesítésre vagy 

reális teher elismerésére, visszamenőleges teljesítésekre vonatkozó keresetek, 

ha az összekapcsolt keresetek ugyanazon alperes ellen irányulnak. 

 

26 § Dologi illetékesség személyes keresetek esetén 

Dologi illetékesség keretében olyan személyes keresetek indíthatók, amelyek 

immobil dolgok tulajdonosai vagy birtokosai mint ilyenek ellen irányulnak, 

valamint amelyeket teleknek okozott kár, vagy telek kisajátítása miatti  

kártérítésért indítanak. 
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27 § Öröklés különös bírói illetékessége 

(1) Olyan keresetek, melyeknek tárgya az öröklési jog megállapítása, az 

örökösnek az örökség birtokosával szembeni igénytámasztása,  

végrendeletből fakadó igények, vagy egyéb végintézkedési ügyek, köteles rész 

igények, vagy az  örökség megosztása, olyan bírósághoz nyújthatók be, amely 

az örökhagyó halála idején annak általánosan illetékes bírósága volt.  

 

 (2) ha az örökhagyó német állampolgár, és halálakor nem volt általános belföldi 

bírói illetékessége, akkor az 1 bekezdésben említett keresetek ahhoz a 

bírósághoz nyújthatók be, amelynek kerületében az örökhagyó utolsó belföldi 

lakhelye volt; amennyiben ilyen lakhellyel nem rendelkezett, akkor a 15 § 1 

bekezdés, 2 mondata lép érvénybe. 

 

28 § Kibővített bírói illetékesség örökség esetén 

Az örökség ügyében illetékes bírósághoz akkor nyújthatók be egyéb hagyatéki 

kötelezettségek miatti keresetek, amennyiben a hagyaték még részben vagy 

egészben ezen bíróság kerületében található, vagy a több meglévő örökös még 

egyetemleges adósként felel. 

 

29 § Teljesítés helye szerinti különös bírói illetékesség 

(1) Szerződéses viszonyból eredő és annak fennállására vonatkozó viták esetén 

azon hely bírósága illetékes, ahol a vitás kötelezettséget teljesíteni kell.  

(2) A teljesítés helyéről kötött megállapodás csak akkor alapozza meg az 

illetékességet, ha a szerződő felek kereskedők, közjogi személyek, vagy 

hagyatékok, illetve alapítványok. 

 

29a § Bérleti, vagy haszonbérleti helyiségek kizárólagos bírói illetékessége 

(1) Helyiségek bérleti vagy haszonbérleti viszonyaiból eredő igényeket, vagy 

ilyen viszonyok meglétét érintő viták esetére azon bíróság kizárólagosan 

illetékes, amelynek kerületében a helyiségek találhatók. 

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha a Polgári Törvénykönyv 549 §, 2. 

bekezdése 1-3. szerinti lakóhelyiségről van szó. 

 

29b § (kiesett) 

- 

29c § Házaló-ügyletek különös bírói illetékessége 

(1) Házaló-ügyletekre vonatkozó keresetek (Polgári Törvénykönyv 312 §) 

esetében az a bíróság illetékes, amelynek kerületében a fogyasztó lakóhelye, 

ennek hiányában pedig általános tartózkodási helye a kereset benyújtásának 

idején volt.  A fogyasztó elleni keresetek ügyében kizárólag ez a bíróság 

illetékes. 
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 (2) A másik szerződő fél ellenkeresete esetén a 33 § 2 bek. nem kerül 

alkalmazásra. 

(3) Az (1) bekezdéstől eltérő megállapodás arra az esetre megengedett, ha a 

fogyasztó a szerződés megkötése után lakóhelyét vagy általános tartózkodási 

helyét ezen törvény érvényességi köréből kivonja, vagy lakóhelye vagy általános 

tartózkodási helye a kereset benyújtásának idején nem ismert. 

 

30 § Bírói illetékesség mentési igények esetén 

A Kereskedelmi Törvénykönyv Ötödik Könyve Nyolcadik Fejezetének 

értelmében mentésből származó igényekre vonatkozó, belföldi bírói 

illetékességgel nem rendelkező személy ellen benyújtott kereset ügyében 

az a bíróság illetékes, amely a felperes belföldi általános illetékes bírósága.  

 

31 § Vagyonkezelés különös bírói illetékessége 

A vagyonkezelésre vonatkozó, a megbízó által a vagyonkezelő, vagy a 

vagyonkezelő által a megbízó ellen indított keresetek esetén azon hely 

bírósága illetékes, ahol a vagyonkezelés történik. 

 

32. Tiltott cselekmény különös bírói illetékessége 

Tiltott cselekmények miatt indított keresetek ügyében az a bíróság illetékes, 

amelynek kerületében a cselekedetet elkövették. 

 

32a § Környezetre gyakorolt hatás különös bírói illetékessége 

A környezetvédelmi felelősségről szóló törvény 1. melléklete szerinti 

létesítmény tulajdonosa ellen környezetre gyakorolt hatás miatti kár 

megtérítésének ügyében indított kereset esetén az a bíróság kizárólagosan 

illetékes, amelynek kerületében a környezetre gyakorolt hatás megtörtént. 

 Ez nem vonatkozik a külföldön található létesítményekre. 

 

32b § Kizárólagos bírói illetékesség hamis, félrevezető, vagy elmulasztott  

nyilvános tőkepiaci információknál 

(1) *) Olyan keresetek esetén, amelyek nyilvános tőkepiaci információk alapján 

okozott kár megtérítésén vagy 

 

1. hamis, félrevezető, vagy elmulasztott,   

 

2. az értékpapírok megszerzéséről és átvételéről szóló törvény szerinti 

szerződéses ajánlat teljesítési igényén alapulnak, 

 

az érintett kibocsátó, az egyéb vagyoni befektetések vagy céltársaságok szerinti  

bíróság kizárólagosan illetékes. Ez nem érvényes akkor, ha ez a székhely 

külföldön található. 

 (2) A tartományi kormányok felhatalmazást kapnak arra, hogy az 1 

bekezdésben felsorolt, egy tartományi bírósághoz tartozó kereseteket 
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több tartományi bírósághoz utalják, amennyiben ez az eljárás tárgyi 

előrehaladását, vagy gyorsabb megoldását szolgálja. A tartományi kormányok 

ezt a felhatalmazást átruházhatják a tartományi igazságügyi hivatalokra. 

 

33 § Az ellenkereset különös bírói illetékessége 

(1) A keresetet befogadó bíróságnál akkor lehet ellenkeresetet beadni, ha az 

ellenigény a keresetben érvényesített igénnyel vagy az az ellen felhozott 

védekezési eszközökkel összefüggésben áll. 

 

 (2) Ez nem vonatkozik arra az esetre, amikor a keresetre az ellenigény miatt a 

bíróság illetékességének megállapítása a 40 § 2 bekezdés értelmében nem 

megengedett. 

 

34 § A  alapper különös bírói illetékessége 

A per meghatalmazottjai, a perbeli törvényes képviselők, a kézbesítési 

meghatalmazottak 

és a bírósági végrehajtók illetékei és kintlévőségei ügyében a alapper bírósága 

illetékes. 

 

35 § Választás több bírói illetékesség között 

Több illetékes bíróság között a felperes választhat. 

35a § (kiesett) 

- 

36 § Az illetékesség bírósági eldöntése 

(1) Az illetékes bíróságot a jogi hierarchiában eggyel fölötte álló bíróság jelöli 

ki,  

1. ha az eredetileg illetékes bíróság az egyedi esetben a bírósági tevékenység 

ellátásában jogilag vagy ténylegesen akadályozva van;  

2. ha a különböző bírósági kerületek közötti határ miatt bizonytalan, hogy a 

jogvitában melyik bíróság illetékes;   

3. ha több, különböző bíróságoknál illetékességgel rendelkező személy, mint 

peres fél ellen általános bírói illetékesség szerint indítanak keresetet és a jogvita 

eldöntésére közös általános bírói illetékesség megállapítása nem indokolt; 

4. ha a kereset a dologi bírói illetékesség szerint indulna, és a tárgy 

különböző bírósági kerületek között oszlik meg; 

5. ha egy jogvitában különböző bíróságok jogerősen illetékessé nyilvánították 

magukat; 

6. ha különböző bíróságok, amelyek közül ez egyik a jogvitában illetékes, 

magukat jogerősen illetéktelenekké nyilvánították .  

 (2) Amennyiben a következő magasabb bíróság a Szövetségi Bíróság, akkor az 

illetékes bíróságot az a tartományi főtörvényszék jelöli ki, amelyiknek a 

kerületéhez az üggyel eredetileg megbízott bíróság tartozik. 

 (3) Amennyiben egy jogi kérdésben a tartományi főtörvényszék az illetékes 

bíróság kijelölésénél egy másik tartományi főtörvényszék, vagy a Szövetségi 
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Bíróság döntésétől el akar térni, akkor az ügyet jogi felfogása indokolásával 

együtt a Szövetségi Bíróság elé kell terjesztenie. Ebben az esetben a Szövetségi 

Bíróság dönt. 

 

 

37 § Eljárás a bíróság kijelölésénél 

(1) az illetékes bíróság kijelöléséről hozott döntés határozatban történik. 

(2) Az illetékes bíróság kijelöléséről hozott határozat nem megtámadható. 

 

3. cím 

Megállapodás bírósági illetékességről 
38 § Megengedett bírósági illetékességi megállapodások 

 

 (1) Egy önmagában véve illetéktelen elsőfokú bíróság a felek kifejezett, vagy 

hallgatólagos megállapodásával illetékessé válik, ha a szerződő felek 

kereskedők, közjogi személyek, vagy közjogi különvagyonok. 

 (2 Meg lehet állapodni továbbá egy elsőfokú bíróság illetékességéről, ha a 

legalább az egyik fél belföldi általános bírói illetékességgel rendelkezik. 

A megállapodást írásban kell megkötni, a szóban megkötött megállapodást 

írásban meg kell erősíteni.   

Ha a felek egyike belföldi bírói illetékességgel rendelkezik, akkor csak olyan 

bíróságot lehet választani, amelynél ezen fél általános bírói illetékessége 

található, vagy külön bírói illetékesség megállapítása indokolt. 

 

 (3) Egyebekben a bírói illetékességi megállapodás csak akkor megengedett, ha 

kifejezetten és írásban 

1. a vita keletkezése után vagy 

2. arra az esetre kötötték, amikor a peres utat igénybe vevő fél szerződéskötés 

után lakhelyét vagy rendes tartózkodási helyét ezen törvény érvényességi 

köréből kivonja, vagy lakóhelye és rendes tartózkodási helye a kereset 

beadásának időpontjában nem ismert. 

 

39 § Kifogás nélküli eljárás miatti illetékesség 

Egy elsőfokú bíróság illetékességét továbbá az is megalapozhatja, ha az alperes,  

az illetéktelenséget szóvá nem téve, hajlandó szóban, érdemben tárgyalni. Ez 

nem érvényes ha az 504 § szerinti kioktatás nem történt meg. 

 

40 § Érvénytelen és nem megengedett bírósági illetékességi megállapodás 

(1) A megállapodásnak nincs jogi érvénye, ha nem egy meghatározott 

jogviszonyra és az ebből fakadó jogvitákra vonatkozik. 

 

 (2) A megállapodás nem megengedett, ha 

1. a jogvita olyan nem vagyoni jogi igényeket érint, amelyek a pertárgy értékére 

való tekintet nélkül az elsőfokú bíróságokhoz vannak utalva, vagy 
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 (2) a keresetre kizárólagos bírói illetékesség indokolt. 

Ezekben az esetekben egy bíróság illetékességét a kifogás nélküli érdemi 

tárgyalás sem alapozza meg. 

 

4. cím 

Bírósági személyek kizárása vagy elutasítása 
41 § Kizárás a bírói tisztség gyakorlásából 

A bíró a törvény erejénél fogva ki van zárva a bírói tisztség gyakorlásából: 

1. olyan ügyekben, amelyekben maga is peres fél, vagy amelyekben az egyik 

féllel együtt-jogosított, együtt-kötelezett, vagy visszkereseti jogviszonyban áll; 

2. házastárs ügyében, a házasság megszűnése után is; 

2a. élettárs ügyében, az élettársi kapcsolat megszűnése után is; 

3. olyan személy ügyében, amellyel egyenes ági rokonságban, vagy oldalágon  

harmadfokú rokonságban áll vagy állt; 

4. olyan ügyekben, amelyekben perbeli meghatalmazottként, vagy törvényes 

képviselőként az egyik fél mellé van rendelve, jogosult, vagy jogosult volt az 

egyik fél törvényes képviselőjeként fellépni;  

5. olyan ügyekben, amelyekben tanúként vagy szakértőként kihallgatták; 

6. olyan ügyekben, amelyekben egy korábbi jogi szakaszban, vagy 

döntőbírósági eljárásban a megtámadott döntés kibocsátásában részt vett, 

amennyiben nem megbízott vagy felkért bírói tevékenységről van szó; 

7. olyan elhúzódó bírósági eljárási ügyben, amelyben a kifogásolt eljárás egy 

szintjén közreműködött, és amelynek időtartamára a kártérítési igény 

alapozódik.  

 

42 § Bíró elutasítása 

(1) A bíró elutasítható mind azokban az esetekben, amelyekben a bírói tisztség 

gyakorlásából a törvény erejénél fogva ki van zárva, mind pedig elfogultsági 

aggály felmerülése esetén. 

 

(2) Elfogultsági aggály miatt akkor kerülhet sor elutasításra, ha olyan ok forog 

fenn, amely alkalmas arra, hogy igazolja a bíró pártatlanságával szembeni 

bizalmatlanságot. 

 

 (3) Az elutasítás joga minden esetben mindkét felet megilleti. 

43 § Az elutasítási jog elvesztése 

Peres fél elfogultsági aggály miatt nem utasíthat el olyan bírót, akivel az általa 

ismert elutasítási ok érvényesítése nélkül tárgyalásokba bocsátkozott, vagy 

hozzá beadványokat intézett. 

 

44 § Elutasítási kérelem 

(1) Az elutasítási kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelyikhez a 

bíró tartozik; a kérelmet a bírósági irodán lehet jegyzőkönyveztetni. 
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 (2) Az elutasítási okot valószínűsíteni kell; a peres fél eskü hatályával bíró 

nyilatkozatot nem tehet. A valószínűsítés érdekében hivatkozni lehet az 

elutasított bíró tanúvallomására is.  

 

 (3) Az elutasított bíró az elutasítás okáról szolgálati nyilatkozatot köteles tenni. 

(4) Amennyiben olyan bíró kerül elfogultsági aggály miatt elutasításra, akivel a 

peres fél már tárgyalásba bocsátkozott, vagy akihez már beadványt intézett, 

akkor valószínűsíteni kell, hogy az elutasítási ok csak később keletkezett, 

vagy a peres fél számára ismert volt. 

 

45 § Döntés az elutasítási kérelemről 

(1) Az elutasítási kérelemről az elutasított bírót foglalkoztató bíróság az érintett 

közreműködése nélkül dönt.  

(2) Ha az elsőfokú bíróság egyik bíróját utasítják el, akkor a kérelemről a  

bíróság másik bírója dönt.  

Nincs szükség döntésre akkor, ha az elutasított bíró az elutasítási kérelmet 

megalapozottnak tartja. 

 

(3) Ha a döntésre hivatott bíróság az elutasított tag kiválása miatt 

döntésképtelenné válik, akkor az eggyel magasabb fokú bíróság hoz 

döntést. 

 

46 § Döntés és fellebbezés 

(1) Az elutasításról szóló döntés határozattal történik. 

(2) A kérelmet indokoltnak nyilvánító döntés ellen fellebbezés nincs, a kérelmet 

indokolatlannak tartó döntés ellen azonnali panasz tehető. 

 

47 § Halaszthatatlan hivatali intézkedések 

(1) Az elutasított bíró az elutasítási kérelemről hozott döntés előtt csak olyan 

intézkedéseket tehet, amelyek nem tűrnek halasztást.  

 

(2) Ha a bíró elutasítása a tárgyalás alatt történik, és az elutasításról szóló döntés 

a tárgyalás elnapolását követelné meg, akkor a tárgyalást az elutasított bíró 

közreműködésével is folytatni lehet. 

Ha az elutasítást megalapozottnak találják, akkor a tárgyalás elutasítási kérelem 

beadása utáni részét meg kell ismételni. 

 

48 § Önelutasítás; elutasítás hivatalból 

Az elutasítási kérelem ügyében illetékes bíróság akkor is köteles dönteni, ha 

ilyen kérelem nem született, de a bíró utalást tesz olyan viszonyok meglétére, 

amelyek elutasítását indokolttá tehetnék, vagy más módon merülnek fel 

kételyek, vajon nem kell-e a bírót hivatalból elutasítani. 
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49 § Okiratot hitelesítő tisztviselő 

Ezen cím előírásai megfelelően alkalmazandók a bírósági hivatal okiratot 

hitelesítő tisztviselőire, a döntést pedig az a bíróság hozza meg, amelyiknél 

alkalmazva van. 

 

2 fejezet 

Peres felek 

1. cím 

Perképesség, perbeli cselekvőképesség 
50 § Perképesség 

(1) Mindenki perképes, aki jogképes. 

(2) A nem jogképes egyesület perelhet és perelhető; a jogvitában az egyesület 

jogképes egyesület státuszával rendelkezik. 

 

51 § Perbeli cselekvőképesség; törvényes képviselet; pervezetés 

(1) Egy fél bíróság előtt megjelenési képességét, a perbelileg nem cselekvőképes 

felek más személyek által történő képviseletét (törvényes képviselet), és a 

perelésre való különleges felhatalmazás szükségességét a polgári jog előírásai 

határozzák meg,, amennyiben az alábbi szakaszok ettől eltérő előírásokat nem 

tartalmaznak.  

 

(2) A törvényes képviselő mulasztása egyenértékű a fél mulasztásával. 

(3) Ha egy perbelileg nem cselekvőképes, természetes nagykorú  személy 

írásban más természetes személyt hatalmazott meg törvényes képviseletével, 

akkor ez a személy a törvényes képviselővel egyenrangú, amennyiben a 

meghatalmazás alkalmas arra, hogy a Polgári Törvénykönyv  1986 § 2. 

bekezdés 2 mondata szerinti pártfogást szükségtelenné tegye.  

 

52 § A perbeli cselekvőképesség terjedelme 

(1) Egy személy perbeli cselekvőképessége szerződéses kötelezettségvállalási 

képességéig terjed.  

53 § Perbeli cselekvőképesség gondozás vagy gondnokság esetén.  

Amennyiben a jogvitában egy perbeli cselekvőképességgel rendelkező személyt 

pártfogó vagy gondozó képvisel, akkor ez a jogvitában egy perbelileg nem 

cselekvőképes személlyel egyenrangú. 

 

53a § (kiesett) 

- 

54 § Különleges felhatalmazás perbeli cselekményekre 

Olyan perbeli cselekmények, amelyekre a polgári jog előírásai szerint 

különleges felhatalmazás szükséges, akkor érvényesek enélkül, ha a pervezetési 
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felhatalmazás általános jellegű, vagy a pervezetés általában ilyen felhatalmazás 

nélkül is megengedett. 

 

55 § Külföldiek perképessége 

A saját államuk szerint perképességgel nem rendelkező külföldiek perképesnek 

számítanak, ha a perképesség a perbíróság joga szerint megilleti őket. 

 

56 § Vizsgálat hivatalból 

 (1) A bíróságnak a perképességet, perbeli cselekvőképességet, a törvényes 

képviselő legitimációját és a pervezetésre való általános felhatalmazást 

hivatalból vizsgálnia kell. 

 

(2) A peres fél vagy törvényes képviselője a pervezetésben a hiányosság 

kiküszöbölési kötelezettsége fenntartásával akkor vehet részt , ha a késedelem a 

peres fél számára veszélyt jelenthet.  

 A végleges ítélet csak akkor hozható meg, ha a hiányosság kiküszöbölésére 

adandó határidő lejárt. 

 

57 § Perbeli ügygondnok 

(1) Egy perbelileg nem cselekvőképes, törvényes képviselő nélküli fél 

perbefogása esetén a perbíróság elnöke a törvényes képviselő megérkezéséig 

különleges képviselőt köteles kijelölni számára, amennyiben a késedelem 

veszéllyel járna.  

 

(2) A bíróság elnöke ilyen képviselőt akkor is kijelölhet, ha a 20 § szerinti 

esetekben egy perbelileg nem cselekvőképes személyt tartózkodási helye 

szerinti bíróságon fognak perbe.  

 

58 § Perbeli ügygondnok gazdátlan ingatlan vagy hajó esetén 

(1) Ha olyan telek jogát kívánják a perben érvényesíteni, amelyet eddigi 

tulajdonosa a Polgári Törvénykönyv 928 §-a szerint elhagyott, és azt a 

tulajdonba venni jogosult még nem vette birtokba, akkor a perbíróság elnöke 

indítványra képviselőt köteles kijelölni, aki az új tulajdonos bejegyzéséig a 

tulajdonból fakadó jogokat és kötelességeket a jogvita során gyakorolja. 

 

 

(2) Az 1 bekezdés megfelelően érvényes akkor is, ha a kereset során olyan 

bejegyzett hajó, hajóépítmény jogát kívánják érvényesíteni, amelyet eddigi 

tulajdonosa a bejegyzett hajókról és hajóépítményekről szóló 1940 november 

15.-i (RGBI.I S. 1499) törvény szerint és azt a tulajdonba venni jogosult még 

nem vette birtokba.  

 

2. cím 

Pertársaság 
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 59. § Pertársaság jogközösség vagy jogalap azonosítása esetén 

Több személy pertársaságban akkor perelhet, vagy fogható perbe, ha a jogvita 

tárgyára vonatkozóan jogközösségben vannak, vagy ugyanazon tényleges és jogi 

okból jogosultak vagy kötelezettek. 

 

60. § Pertársaság jogcímazonosság esetén 

Több személy pertársaságban akkor is perelhet, vagy perbe fogható, ha a jogvita 

tárgyát ugyanolyan és lényegileg ugyanazon tényleges és jogi alapokon nyugvó 

igények és kötelezettségek képezik.  

 

61. § Pertársaság hatálya 

Amennyiben a polgári jog, vagy ezen törvény előírásaiból más nem következik, 

a pertársak egyénenként oly módon állnak szemben az ellenérdekű féllel, hogy 

az egyik pertárs cselekményei a másiknak sem előnyére sem hátrányára nem 

szolgálhatnak. 

 

62. § Szükséges pertársaság 

(1) Ha a vitatott jogviszony valamennyi pertárssal szemben csak egységesen 

állapítható meg, vagy a pertársaság megléte más okból szükséges, akkor az 

időpont vagy tárgyalás néhány pertárs általi elmulasztása esetén az elmulasztó 

egyes pertársak a nem mulasztó pertársak által képviseltnek tekintendők.   

(2) A mulasztó pertársakat a későbbiek során az eljárásba be kell vonni. 

 

63. § Pervitel; idézések 

A perben való részvétel valamennyi pertársat megilleti; valamennyi tárgyalásra 

valamennyi pertársat meg kell idézni. 

 

3. cím 

Harmadik fél perbeavatkozása  

 
64. § Főbeavatkozás 

Aki más személyek közötti jogvita tárgyát vagy jogát részben vagy egészben 

saját maga számára igénybe veszi, jogosult ezen igényét egy mindkét fél ellen 

irányuló keresettel  ezen jogvita jogerős eldöntéséig azon bíróság előtt 

érvényesíteni, amely a jogvitát első fokon tárgyalta.   

 

65. § Alapper felfüggesztése 

Az alapper az egyik peres fél indítványára a főbeavatkozásról hozott jogerős 

döntésig felfüggeszthető. 

 

66. § Mellékbeavatkozás 

(1) Ha valakinek jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy más személyek között folyó 

jogvitában az egyik fél győzzön, ezen fél támogatása céjából a jogvitába 

beavatkozhat. 
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(2) A mellékbeavatkozás történhet a jogvitának a jogerős döntésig tartó 

valamennyi szakaszában, tehát jogorvoslattal kapcsolatban is. 

 

67. § Mellékbeavatkozók jogállása 

A mellékbeavatkozó a jogvitát annak azon állapotában köteles elfogadni, 

amelyben az beavatkozása idején található; jogosult támadó és védekező 

eszközöket igénybe venni, valamint hatékony perbeli cselekményeket indítani, 

amennyiben nyilatkozatai és cselekményei a főfél nyilatkozataival és 

cselekményeivel nem állnak ellentétben. 

 

68. § Mellékbeavatkozás hatálya 

A mellékbeavatkozót a bíróság nem hallgatja meg azon állítására nézve, mely 

szerint a bíró a jogvitát a rendelkezésére álló információk szerint helytelenül 

döntötte el, csak annyiban hallgatja meg azon állítására nézve, mely szerint a 

főfél a jogvitát hibásan vezette, amennyiben ezen állítás szerint a főfél 

nyilatkozataival és cselekményeivel  támadó és védelmi eszközeinek 

érvényesítését meggátolta, vagy az általa nem ismert támadó és védelmi 

eszközök a főfél durva mulasztása miatt nem érvényesültek.  

 

 

69. § Pertársaság mellékbeavatkozása 

Amennyiben a polgári jog előírásai szerint az alapperben hozott döntés a 

mellékbeavatkozónak az ellenérdekű félhez fűződő jogviszonya tekintetében 

jogerős, akkor a mellékbeavatkozó a 61 § értelmében a főfél pertársának 

tekintendő. 

 

 

70. § Mellékbeavatkozók belépése 

(1) A mellékbeavatkozó belépése a perbírósághoz beadott perirat útján történik, 

és ha ez jogorvoslati kérelemmel is együtt jár, akkor a fellebbviteli bírósághoz is 

periratot kell benyújtani.  

 

 A periratnak, amelyet mindkét fél számára kézbesíteni kell, a következőket kell 

tartalmaznia: 

1. A felek és a jogvita megnevezése; 

2.  A mellékbeavatkozó érdekeltségének megjelölése 

3. A belépési nyilatkozat 

 

(2) Ezen túl az előkészítő periratok is érvényesek. 

 

71. § Köztes vita mellékbeavatkozásról 

(1) A mellékbeavatkozás elutasításáról szóló beadványról a felek és a 

mellékbeavatkozó közötti szóbeli tárgyalás után születik döntés. 
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 A mellékbeavatkozó belépését meg kell engedni, ha érdekeltségét 

valószínűsíteni tudja. 

 

(2) A köztes ítélet ellen azonnali panaszt lehet benyújtani. 

(3) Ameddig a beavatkozás megengedhetetlensége jogerősen ki nincs mondva, a 

beavatkozót az alapeljárásba be kell vonni. 

 

72. § Perbehívás lehetősége 

(1) Ha egy peres fél a jogvita számára kedvezőtlen kimenetele esetére úgy 

gondolja, hogy harmadik fél ellen szavatossági vagy kártalanítási igénnyel 

léphet fel, vagy harmadik fél igényétől tart, akkor a jogvita jogerős eldöntéséig a 

harmadik felet bírósági perbe hívhatja. 

 

(2) A bíróság, vagy a bíróság által kijelölt szakértő ezen előírás értelmében nem 

számít harmadik félnek. A 73 § 2 mondata nem alkalmazandó. 

 

A harmadik fél további perbehívásra jogosult. 

 

73. § Perbehívás formája 

A peres fél perbehívás céljából periratot tartozik készíteni, amelyben megjelöli a 

perbehívás okát, és a jogvita állását. 

 A periratot a harmadik fél számára kézbesíteni kell,a perbehívó ellenfelét pedig 

másolatban kell értesíteni.  

 A perbehívás csak a harmadik félnek való kézbesítés megtörténtével válik 

hatályossá. 

 

74. § Perbehívás hatálya 

(1) Ha a harmadik fél a perbehívóhoz csatlakozik, akkor a felekkel való 

viszonyát a mellékbeavatkozásra vonatkozó elvek határozzák meg. 

 

(2) Ha a harmadik személy a csatlakozást elutasítja, vagy nem nyilatkozik, 

akkor a jogvita rá való tekintet nélkül folytatódik. 

 

(3) Ezen szakasz valamennyi esetében harmadik felekkel szemben a 68 § 

előírásai alkalmazandók, azzal az eltéréssel, hogy a csatlakozás időpontja helyett 

az az időpont számít, amelyben a csatlakozás a perbehívás következtében 

lehetségessé vált. 

 

75. § Hitelezői vita 

Ha a perbe fogott adós az érvényesített követelést saját maga számára igénybe 

venni kívánó harmadik felet perbe hívja, és a harmadik fél a jogvitába belép, 

akkor az alperes, amennyiben a követelés összegét  visszavételi jogáról való 

lemondása mellett a pereskedő hitelező számára letétbe helyezi, az általa, 

megalapozatlan ellentmondása miatt okozott költségekben való marasztalása 
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mellett indítványára a perből elbocsátják, és a a követelés jogosságáról szóló 

jogvitát a pereskedő hitelezők egyedül folytatják.  

 

 A pernyertes félnek a letétbe helyezett összeget meg kell ítélni és a vesztes felet 

az alperes számára, annak nem indokolatlan ellentmondása miatt keletkezett 

költségek megfizetésében, beleértve a letétbe helyezés költségeit is, marasztalni 

kell.  

 

76. § Okozó megnevezése birtoklás esetén 

(1) Akit egy, a Polgári Törvénykönyv 868 § szerinti jogviszony alapján 

birtokolni állított dolog birtokosaként fognak perbe, az az érdemi tárgyalás 

megkezdése előtt perirat és a közvetett birtokost megnevező perbehívási irat 

benyújtásával indítványozhatja a közvetett birtokos nyilatkozattétel céljából 

történő megidézését.  

 

Ezen nyilatkozat megtételéig, vagy azon tárgyalás végéig, melynek során a 

megnevezettnek nyilatkoznia kell, az alperes az érdemi tárgyalást 

megtagadhatja.  

 

 (2) Ha a megnevezett az alperes állítását vitatja, vagy nem nyilatkozik, akkor az 

alperes jogosult a kereseti kérelemnek eleget tenni. 

 

(3) Ha a megnevezett az alperes állítását helyesnek ismeri el, akkor jogosult 

arra, hogy az alperes egyetértésével helyette a pert átvegye.   

 A felperes beleegyezése csak annyiban szükséges, amennyiben attól független 

igényeket kíván érvényesíteni, hogy az alperes az 1 bekezdés szerinti jogviszony 

alapján birtokol.  

 

(4) Ha a megnevezett a pert átvette, akkor az alperest indítványára a keresettől 

mentesíteni kell. 

 A döntés a dolgot magát tekintve az alperessel szemben is hatályos és 

végrehajtható. 

 

77. § Okozó megnevezése tulajdonjog akadályoztatása esetén 

Ha egy dolog tulajdonosa, vagy egy dologi jog kedvezményezettje a tulajdon 

vagy a jog akadályoztatása miatt az akadályoztatás megszüntetése, vagy a 

további akadályoztatások abbahagyása céljából keresetet indít, akkor a 76 § 

megfelelő előírásait kell alkalmazni, amennyiben az alperes azt állítja, hogy az 

akadályozást harmadik fél jogának gyakorlása keretében végezte. 

 

4. cím 

Perbeli meghatalmazottak és jogi képviselők 

 
78. § Kötelező ügyvédi képviselet mellett folytatott per 
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(1) A felek a tartományi bíróságokon és a tartományi főtörvényszékeken 

ügyvéddel kötelesek képviseltetni magukat. 

Amennyiben valamelyik tartományban a bírósági szerevetről szóló törvényt 

életbe léptető törvény 8 §-a értelmében felső tartományi bíróság is van, akkor a 

felek ezen bíróság előtt is ügyvéddel kötelesek képviseltetni magukat.  

A Szövetségi Főtörvényszék előtt a felek a Szövetségi Főtörvényszék által 

jóváhagyott ügyvéddel kötelesek képviseltetni magukat. 

 

(2) Hatósági és közjogi személyek, ideértve a közfeladataik teljesítése érdekében 

létrehozott társulásaikat is, a jóváhagyás megtagadása miatti panasz 

érintettjeiként bírói képesítéssel rendelkező saját alkalmazottakkal, vagy más 

hatóságok bírói képesítéssel rendelkező alkalmazottjaival, vagy közjogi 

személyek által képviseltethetik magukat, ideértve az általuk közfeladataik 

teljesítése érdekében létrehozott társulásokat is.  

 

(3) Ezek az előírások nem alkalmazandók megbízott vagy felkért bíró, előtti 

eljárásokra, vagy a bírói hivatal okmányhitelesítő tisztviselője előtt 

végrehajtható perbeli cselekményekre. 

 

(4) Az 1 és 2 bekezdés szerinti képviseletre jogosult ügyvéd önmagát is 

képviselheti. 

 

§ 78a 

(kiesett) 

78.b § Kirendelt ügyvédi képviselet 

(1) Amennyiben ügyvédi képviseleti kötelezettség áll fenn, a perbíróság  a peres 

fél indítványára, jogai gyakorlásának biztosítására határozattal köteles számára 

ügyvédet kirendelni, ha az nem talál őt képviselni hajlandó ügyvédet, és a 

jogérvényesítés vagy jogvédelem nem tűnik rosszhiszeműnek vagy 

kilátástalannak.  

 

(2) az ügyvéd kijelölését megtagadó határozat ellen azonnal panasz nyújtható 

be. 

 

78. c § Jogi képviselő kiválasztása 

(1) A 78 § szerint kirendelendő ügyvédet a bíróság elnöke a perbíróság 

kerületében gyakorlatot folytató ügyvédek közöl választja ki.  

 

(2) A kirendelt ügyvéd a képviselet elvállalását függővé teheti attól, hogy a 

peres fél fizet-e neki előleget, amelyet az ügyvédek javadalmazásáról szóló 

törvény szerint kell megállapítani.  

 

(3) Az 1 bekezdés szerint hozott rendelkezés ellen a peres fél és az ügyvéd 

azonnali panasszal élhet. 
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 Az ügyvéd akkor is azonnali panasszal élhet, ha a bíróság elnöke a kirendelés 

megszüntetésére irányuló indítványt (Szövetségi Ügyvédi Rendtartás, 48 §, 2 

bek.) elutasítja. 

 

79. § Ügyvédkényszer nélküli per 

(1) Amennyiben nincs ügyvédkényszer, a felek a pert maguk vezethetik. 

 Azon peres felek, akik idegen vagy idegen számlára behajtandó pénzkövetelést 

érvényesítenek, kötelesek magukat ügyvéddel vagy meghatalmazottal 

képviseltetni , amennyiben a 2. bekezdés szerint  hitelező képviseletére nem 

jogosultak, vagy nem olyan követelést hajtanak be, amelyeknek saját maguk az 

eredeti hitelezői.  

 

(2) A felek ügyvéddel mint meghatalmazottal képviseltethetik magukat. Ezen 

felül képviseletre csak  

1. a peres fél, vagy kapcsolt vállalkozásának alkalmazottja (Részvénytörvény 15 

§) jogosult;  

hatóságok és közjogi személyek, ideértve közfeladataik teljesítése érdekében 

létrehozott társulásaikat is, más hatóságok, vagy közjogi személyek 

alkalmazottjaival, ideértve a közfeladataik teljesítése érdekében létrehozott 

társulásaikat is, képviseltethetik magukat.   

2. nagykorú családtagok (Illetéktörvény 15 §), Élettársi törvény 11 §), bírói 

képesítéssel rendelkező személyek, illetve pertársak, ha a képviselet nem áll 

összefüggésben fizetett tevékenységgel, 

3. Fogyasztói központok és más, közpénzekből támogatott fogyasztói 

szövetségek, tevékenységi körükben fogyasztó követelések behajtása keretében,  

4. inkasszó szolgáltatásokat nyújtó személyek ( a jogi szolgáltatásról szóló 

törvény 10 § 1 bek. 1 mondat 1 sz. alapján regisztrált személyek) a fizetési 

meghagyásos eljárás bírósághoz kerüléséig,   

végrehajtási eljárásoknál a mozgó vagyon pénzkövetelés miatti kényszer-

végrehajtási eljárásban, ideértve az eskü hatályával bíró megerősítést és a 

letartóztatási parancs iránti indítványt, olyan eljárási cselekmények kivételével, 

amelyek peres eljárást vezetnek be, vagy amelyeket peres eljárás keretén belül 

kell végrehajtani. 

 

A nem természetes személy meghatalmazottak szervezeteik és perképviselettel 

megbízott képviselőik útján járnak el.   

 

(3) A bíróság megtámadhatatlan határozat útján utasítja el azokat a 

meghatalmazottakat, akik a 2. bekezdés szerint képviseletre nem jogosultak. 

 A képviseletre nem jogosult meghatalmazott perbeli cselekményei és az ezen 

meghatalmazottnak kézbesített közlések elutasításáig hatályosak. 

 A bíróság a 2. bekezdés 2 mondat 1-3 által megnevezett meghatalmazottak 

számára a további képviseletet megtámadhatatlan határozat útján megtilthatja, 

ha nem képesek a tárgyi és perviszonyok szakszerű kezelésére. 
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(4) Bíró nem léphet fel meghatalmazottként azon bíróság előtt, melynek tagja. 

Tiszteletbeli bírók a 2 bekezdés 2 mondat 1 kivételével nem léphetnek fel olyan 

ítélkező testület előtt, amelynek tagjai.  

 

 A 3 bekezdés 1 és 2 mondata megfelelően érvényes. 

80. § Perbeli meghatalmazás 

A meghatalmazás írásban nyújtandó be a bírósági iratokhoz. Utólagos 

benyújtásához a bíróság határidőt állapíthat meg. 

 

81. § Perbeli meghatalmazás terjedelme 

A perbeli meghatalmazás valamennyi, a jogvitát érintő perbeli cselekményre 

felhatalmazást ad, ideértve azokat, amelyeket ellenkereset, az eljárás 

újrafelvétele, a 321 § szerinti megrovás és a kényszer-végrehajtás tesznek 

indokolttá; magasabb bírói fokokon képviselő, valamint meghatalmazott 

kijelölésére, a jogvita egyezség, a per tárgyáról való lemondás útján történő 

megszüntetésére, vagy az ellenérdekű fél által érvényesített igény elismerésére; 

az ellenérdekű fél, vagy az államkassza által fizetett költségek átvételére.  

 

82. § Mellékeljárás alkalmazási köre 

Az alapperre adott meghatalmazás kiterjed a főbeavatkozást, őrizetbe vételt 

vagy ideiglenes intézkedést érintő eljárásokra is.  

 

83. § Perbeli meghatalmazás terjedelme 

(1) A meghatalmazás törvényes terjedelme korlátozásának az ellenérdekű féllel 

szemben csak annyiban van jogi hatálya, amennyiben ez a korlátozás a jogvita 

egyezség, a per tárgyáról való lemondás,vagy az ellenérdekű fél által 

érvényesített igény elismerése útján történő megszüntetését érinti. 

 

(2) Ügyvédkényszer híján meghatalmazás adható az egyes perbeli 

cselekményekre. 

 

84. § Több perbeli meghatalmazott 

Ha több perbeli meghatalmazott van, ezek jogosultak a peres felet közösen vagy 

egyenként képviselni.  A meghatalmazás ettől eltérő megállapításának az 

ellenérdekű féllel szemben nincs jogi hatálya. 

 

85. § Perbeli meghatalmazás hatálya 

(1) A peres felet a meghatalmazott által végrehajtott perbeli cselekmények oly 

módon kötelezik, mintha azokat a fél saját maga hajtotta volna végre. 

 Ez vonatkozik a vallomásokra és más ténybeli nyilatkozatokra is, amennyiben a 

jelen lévő fél ezt azonnal nem vonja vissza, vagy nem helyesbíti. 

 

(2) A meghatalmazott mulasztás egyenrangú a peres fél mulasztásával. 
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86. § Perbeli meghatalmazás fennállása 

A meghatalmazás sem a meghatalmazást adó halálával, sem perbeli 

cselekvőképességének megváltozásával nem szűnik meg; a meghatalmazott 

ugyanakkor köteles a jogvita felfüggesztés utáni folytatásában a meghatalmazó 

jogutódjának meghatalmazását is bemutatni.  

 

87. § Meghatalmazás megszűnése 

(1) Az ellenérdekű féllel szemben a meghatalmazási szerződés megszűnése  

csak a meghatalmazás megszűnésének közzététele, ügyvédkényszeres per esetén 

csak egy másik ügyvéd kijelölésének közzététele után válik jogilag hatályossá.  

 

(2) A meghatalmazottat saját részéről történt felmondása nem akadályozza 

abban, hogy addig járjon el a meghatalmazást adó képviseletében, ameddig az 

jogai gyakorlásáról más módon nem gondoskodik. 

 

88. § Meghatalmazás hiánya 

(1) A meghatalmazás hiányát az ellenérdekű fél a jogvita minden szakaszában 

nehezményezheti.  

(2) A bíróság hivatalból köteles a meghatalmazás hiányát figyelembe venni, ha 

meghatalmazottként nem ügyvéd lép fel. 

 

89. § Meghatalmazás nélküli képviselő 

(1) Ha valaki egy peres fél képviseletében megbízás nélküli ügyvivőként vagy a 

meghatalmazást nem bemutató meghatalmazottként lép fel, akkor a pervezetési 

költségekre és károkra nyújtott biztosítékok ellenében, vagy azok nélkül 

ideiglenesen bízható meg. 

 

A végleges ítéletet csak akkor szabad meghozni, ha az engedély bemutatására 

meghatározandó határidő letelt.  

 Amennyiben a végső ítélet meghozása idején az engedély még nem lett 

bemutatva, akkor a pervezetéssel ideiglenesen megbízottat az ellenérdekű félnek 

az engedélyezés következében keletkezett költségei megtérítésében kell 

marasztalni; egyben köteles az ellenérdekű félnek az engedélyezés következében 

keletkezett kárát is megtéríteni. 

 

(2) A peres fél köteles a pervezetést akkor is eltűrni, ha az arra szóló 

meghatalmazás csak szóbeli, vagy ha a pervezetésbe kifejezetten, vagy 

hallgatólagosan beleegyezett.  

 

90. § Jogi képviselő 

(1) A felek a tárgyaláson jogi képviselőjükkel jelenhetnek meg. Jogi képviselő 

az lehet, aki olyan eljárásokban, amelyekben a peres fél a jogvitát maga is 

vezetheti, a tárgyaláson meghatalmazottként fellépni jogosult.  
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 A bíróság más személyeknek is engedélyezheti a jogi képviselőként való 

fellépést, ha ez célravezető és az egyes eset körülményei alapján szükséges. 

 A 79 § bek., 1 és 3 mondata ennek megfelelően alkalmazandó. 

(2) A jogi képviselő által előadottak a peres fél által előadottaknak számítanak, 

amennyiben az utóbbi azt azonnal nem vonja vissza vagy nem helyesbíti. 

 

5. cím 

Perköltség 

 
91. § Költségviselés kötelezettségének alapelvei és mértéke 

(1) A pervesztes fél köteles a jogvita költségeit viselni, különösen az ellenérdekű 

fél költségeit megtéríteni, amennyiben azok a sikeres jogérvényesítéshez, vagy 

jogi védekezéshez szükségesek voltak.  

 

 A költségtérítés kiterjed az ellenérdekű fél szükséges utazásaira és a 

tárgyalásokon való szükséges megjelenése által keletkezett időveszteségére is;  

 

a tanúk kártalanítására vonatkozó előírások megfelelően alkalmazandók. 

(2) A pernyertes fél ügyvédjének törvényes járandóságait és eljárási költségeit 

minden perben meg kell téríteni, a nem a perbíróság kerületében gyakorló és 

nem is ott lakó ügyvéd utazási költségeit viszont csak annyiban, amennyiben 

megjelenése a célnak megfelelő jogérvényesítéshez, vagy jogi védekezéshez 

szükséges volt. 

Több ügyvéd költségeit csak annyiban kell megtéríteni, amennyiben ezek nem 

haladják meg egy ügyvéd költségeit, vagy az ügyvéd személyében változás volt 

szükséges. 

 Az ügyvéd saját ügyében azon járandóságait és költségeit kell megtéríteni, 

amelyek megtérítését meghatalmazott ügyvédként jogosult lenne követelni.  

 

(3) A jogvita 1 és 2 bekezdés szerinti költségeihez tartoznak azok a költségek is, 

amelyek egy tartományi igazgatási hivatal, vagy más elismert békéltető  testület  

előtti tárgyalás miatt keletkeztek; ez nem alkalmazandó, ha a békéltető eljárás 

befejezése és a kereset megindítása között több mint egy év már eltelt. 

 

(4) A jogvita 1 bekezdés értelmében vett költségeihez tartoznak azok a 

költségek is, amelyeket a pernyertes fél a pervesztes félnek a jogvita során 

fizetett.  

 

91.a § Költség per főtárgyának intézésekor 

(1) Ha a peres felek a szóbeli tárgyaláson, vagy perirat benyújtása útján, vagy a 

bírósági hivatali jegyzőkönyvben a jogvita főtárgyát megoldottnak nyilvánítják, 

akkor a bíróság a költségekről az eddigi tényállás alapján saját mérlegelés  

alapján határozattal dönt. 
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Ugyanez érvényes akkor is, ha az alperes a felperes perlezárási nyilatkozatának 

a kézhezvételtől számított kéthetes záros határidőn belül nem mond ellent, 

amennyiben erre a felperes figyelmét korábban felhívták.  

 

(2) A döntés ellen azonnali panaszt lehet benyújtani. Ez nem érvényes, ha a 

perbeli főtárgy értéke az 511 §-ban meghatározott értéket nem haladja meg.   

 A panaszról történő döntés előtt az ellenérdekű felet meg kell hallgatni. 

 

92. § Költségek részleges pernyertesség esetén 

 (1) Ha valamennyi peres fél csak részben pernyertes, akkor a költségeket 

kölcsönösen meg kell szüntetni, vagy arányosan meg kell osztani. 

 A költségek egymással szembeni megszüntetése esetén a bírósági költségeket a 

felek fele-fele arányban viselik. 

 

(2) A bíróság az összes perköltséget az egyik félre háríthatja, ha a 

1. másik fél által okozott költség viszonylag jelentéktelen volt, vagy ha 

2. a másik fél követelésének összege bírói mérlegelés szerinti megállapítástól, 

szakértői nyomozástól, vagy kölcsönös felszámítástól függött. 

 

93. § Költségek azonnali elismerés esetén 

Ha az alperes magatartása a kereset megindítására nem adott okot , akkor a 

perköltségeket a felperes viseli, amennyiben az alperes ezt az igényt azonnal 

elismeri. 

 

93a § (kiesett) 

- 

93.b § Költségek kilakoltatási eljárások esetén 

(1) Ha lakóhelyiségből való kilakoltatásra irányuló keresetnek arra tekintettel 

adnak helyt, hogy az alperesnek a bérleti viszony folytatására irányuló, a PTK 

574-574b szakaszai szerinti kérelme a felperes jogos érdekei miatt nem indokolt, 

akkor a bíróság a perköltségeket egészben vagy részben a felperesre háríthatja, 

ha az alperes a bérleti viszony folytatását olyan okok megnevezésével kérte és a 

felperes olyan okokból lesz pernyertes, amelyek csak utólag keletkeztek (PTK 

574 § 3 bekezdés)  

Ez a bérleti jog folytatásáért folyó jogvitánál a kereset elutasítása esetén is 

értelemszerűen érvényes. 

(2) Ha lakóhelyiségből való kilakoltatásra irányuló keresetet arra való tekintettel 

utasítanak el, hogy az alperes kívánságára a bérleti jog PTK  574-574b szerinti 

folytatása indokolt, akkor a bíróság a perköltségeket egészben vagy részben az 

alperesre háríthatja, ha a felperes kérésére az ellentmondás okairól nem adott 

haladéktalan felvilágosítást.  

 Ez a bérleti jog folytatásáért folyó jogvitánál a keresetnek való helyt adás esetén 

is értelemszerűen érvényes. 
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(3) Ha az alperes a lakóhelyiségből való kilakoltatás igényét azonnal elismeri, de 

számára mégis kilakoltatási haladékot adnak, akkor a bíróság a költségeket 

egészben vagy részben a felperesre háríthatja, ha az alperes már a kereset 

megindítása előtt okai megjelölésével a bérleti viszony folytatását vagy a 

körülményeket figyelembe vevő kilakoltatási határidőt megadását 

eredménytelenül kérelmezte.    

 

93c § (kiesett) 

- 

93d § (kiesett) 

- 

94. § Költségek átszállt jogcím esetén 

Ha a felperes egy rá átruházott igényt érvényesít, anélkül hogy az átruházást az 

alperessel a kereset megindítása előtt közölte és azt kívánságra igazolta volna, 

akkor azon perköltségeket viseli, amelyek azért keletkeztek, mert az alperest a 

közlés vagy igazolás elmaradása  az igény vitatására indította. 

 

95. § Költségek mulasztás vagy vétkesség esetén 

Ha egy peres fél egy tárgyalást, vagy határidőt elmulaszt, vagy mulasztása miatt 

egy megbeszélés, tárgyalás, a következő tárgyalási időpont kitűzése, vagy egy 

határidő meghosszabbítása válik szükségessé, köteles viselni az ezzel okozott 

költségeket.  

 

96. § Költségek sikertelen támadó, vagy védekező eszközök esetén 

A sikertelen támadó és védekező eszközök alkalmazása következtében keletkező 

költségeket az azokat alkalmazó peres félre lehet hárítani akkor is, ha a 

főtárgyban pernyertes. 

 

97. § Jogorvoslat költsége 

(1) Az eredménytelenül benyújtott jogorvoslat költségei a benyújtó felet 

terhelik. 

(2) A jogorvoslati eljárás költségeit egészben vagy részben a pernyertes fél 

viseli, ha olyan új perbeli előadás alapján pernyertes, amelyet már egy 

alacsonyabb fokon is képes lett volna érvényesíteni. 

 

(3) (kiesett) 

98. § Békéltető eljárás költsége 

A felek egyéb megállapodása hiányában a lezárt békéltető eljárás költségeit 

kölcsönösen meg kell szüntetni. 

 Ugyanez vonatkozik az egyezséggel lezárt jogvitára, amennyiben erről jogerős 

ítélet még nem született. 

 

99. § Költségről szóló határozatok megtámadása 
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(1) A költségről való döntést megtámadni nem lehet, kivéve ha a főtárgyban 

született döntés ellen jogorvoslati kérelmet nyújtanak be. 

 

(2) Ha a per főtárgyában elismerés miatt marasztaló döntés született, a költségről 

szóló döntés ellen azonnali panasz nyújtható be. 

 Ez nem érvényes, ha a perbeli főtárgy értéke az 511 §-ban meghatározott 

értéket nem haladja meg.  

 A panaszról történő döntés előtt az ellenérdekű felet meg kell hallgatni. 

 

100. § Költségek pertársak esetén 

(1) Ha a pervesztes fél több személyből áll, a költségek megtérítéséért fejenként 

felelnek. 

(2) A jogvitában való részvétel mértékének jelentős különbözőségének esetén a 

bíróság a részvétel mértéke alapján mérlegelhet. 

 

(3) Ha valamelyik pertárs különleges jogi támadó és védekező eszközöket 

érvényesített, a többi pertárs nem felel az ezek miatt keletkezett költségekért. 

 

(4) H több alperest egyetemleges adósokként marasztalnak, a költségeket, 

tekintet nélkül a 3 bekezdésre, ebben az esetben is egyetemleges adósokként 

viselik.  

 Érintetlenek maradnak a polgári jognak azon előírásai, amelyek szerint ez a 

felelősség a 3. bekezdésben felsorolt költségekre is kiterjed.  

 

101. § Mellékbeavatkozás költségei 

(1) A mellékbeavatkozás által okozott költségeket a főfél ellenfelére kell 

hárítani, amennyiben a 91-98 §§ előírási alapján a jogvita költségeit viselni 

köteles; ellenkező esetben a költségeket a mellékbeavatkozó viseli.  

 

(2) Ha a mellékbeavatkozó a főfél pertársa (69 §), akkor a 100 § előírásai 

mérvadóak. 

 

A 102 §  

(kiesett) 

103. § Költségmegállapítás alapja; költségmegállapításra vonatkozó 

indítvány 

(1) A perköltségekre vonatkozó megtérítési igényt csak kényszerbehajtásra 

alkalmas címen lehet érvényesíteni. 

 

 (2) A költségtérítés megállapítására vonatkozó indítványt az elsőfokú 

bírósághoz kell benyújtani. 

 A költség kiszámítását, annak az ellenérdekű félhez eljuttatandó másolatát és az 

egyes tételek igazolására szolgáló bizonylatokat mellékelni kell. 
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104. § Költségmegállapítási eljárás 

(1) A költségmegállapítási indítványról az elsőfokú bíróság dönt. Indítványra ki 

kell mondani, hogy a PTK 247 § szerint a megállapított költségek a 

költségmegállapítási indítvány beérkezésétől, illetve a 105 § 3 bekezdés esetén 

az ítélet kihirdetésétől az alapkamatot öt százalékponttal meghaladó kamattal 

járnak. 

Amennyiben az indítványnak egészben vagy részben helyt adnak, a döntést  a 

költségszámítás másolatának mellékelésével az indítványozó ellenfele számára 

hivatalból kézbesíteni kell.  

 

A z indítványozó számára a döntést csak akkor kell hivatalból kézbesíteni , ha az 

indítvány egészben vagy részben elutasításra kerül; a közlés formája 

egyebekben szabad.    

 

(2) Egy költségtétel figyelembe vételéhez elegendő a valószínűsítés is.  Az 

ügyvéd számára keletkezett postai és telekommunikációs költségek tekintetében 

elegendő az ügyvéd nyilatkozata a kiadások keletkezéséről. 

 Általános forgalmi adó figyelembe vételéhez elegendő az indítványozó 

nyilatkozata, hogy az összeget adójából nem vonhatja le. 

 

(3) A döntés ellen azonnal panasztételnek van helye. A fellebbviteli bíróság az 

eljárást a költségmegállapítási döntés jogerőre emelkedéséig felfüggesztheti. 

 

105. § Egyszerűsített költségmegállapítási határozat 

(1) A költségmegállapító határozattal meg lehet várni az ítélet kiadmányát, 

amennyiben az ítélet kiadmánya az indítvány beérkezésekor még nem történt 

meg, és az nem szenved késedelmet. 

 

 Amennyiben a költségmegállapító határozat a 130 §b formájában születik, egy 

külön elektronikus dokumentumban kell rögzíteni. 

 Ezt a dokumentumot az ítélettel elválaszthatatlanul össze kell kapcsolni. 

(2) Az 1 bekezdés szerinti esetekben a költségmegállapító határozat külön 

kiadmányozására és kézbesítésére nem kerül sor. 

 A megállapított összeget a felekkel közölni kell, az indítványozó ellenfele 

számára a költségszámítást is mellékelni kell. 

 A költségmegállapító határozatot nem kell összekötni az ítélettel, ha a 

megállapítási indítványnak akárcsak részben nem adnak helyt. 

 

(3) Nincs szükség megállapítási indítványra, ha a peres fél az ítélet kihirdetése 

előtt költségszámítását benyújtotta; ebben az esetben a költségszámítás 

ellenérdekű félnek átadandó másolatát hivatalból el kell készíteni. 

 

106. § Elosztás kvóták szerint 
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(1) Ha perköltségek megosztása kvóta szerint történik, akkor a bíróság a 

megállapítási indítvány beérkezése után felszólítja az ellenérdekű felet, hogy 

költségszámítását egy héten belül nyújtsa be a bírósághoz. 

 

 A 105 § előírásai nem alkalmazandók. 

(2) Az egyhetes határidő eredménytelen letelte után a döntés az ellenérdekű fél 

költségeire való tekintet nélkül születik, ami nem csorbítja utóbbi jogát a 

költségtérítés utólagos érvényesítésére. 

 

Az utólagos eljárás miatt keletkezett többletköltségeket az ellenérdekű fél viseli.  

107. § Pertárgyérték megállapítása szerinti változás 

(1) Amennyiben a költségmegállapítás után a per tárgyának értékét rögzítő 

születik,és ez a döntés a költségmegállapítás alapjául szolgáló értékszámítástól 

eltér, akkor a költségmegállapítást indítványra módosítani kell. 

 

 Az indítványról az elsőfokú bíróság dönt. 

(2) Az indítványt egy hónapos határidőn belül kell benyújtani a bírósági 

hivatalnál. 

 A határidő a kézbesítéssel kezdődik, ha erre nincs szükség, akkor a pertárgy 

értékét rögzítő határozattal. 

A 104 § 3 bekezdés előírásai alkalmazandók. 

 

6. cím 

Biztosítéknyújtás 

 
108. § Biztosíték fajtája és mértéke 

(1) Perbeli biztosíték szükségességének esetén a bíróság saját mérlegelésben 

határozhatja meg a nyújtandó biztosíték fajtáját és mértékét.  

 Amennyiben a bíróság erről nem dönt, és a felek másban meg nem egyeztek, 

akkor a biztosítéknyújtás egy belföldön bejegyzett, vállalkozási joggal 

rendelkező hitelintézet írásos, visszavonhatatlan, feltétlen, és határozatlan idejű 

kezessége, vagy pénz vagy olyan értékpapírok letétbe helyezése útján történik, 

amelyek a PTK 234 § 1 és 3 bekezdése alapján biztosíték nyújtására alkalmasak.  

 

(2) a PTK 234 § 2 bek., és 235 § megfelelően alkalmazandók. 

 

109. § Biztosíték visszaadása 

(1) Amennyiben a biztosítéknyújtás indoka megszűnik, akkor a 

biztosítéknyújtást elrendelő vagy engedélyező bíróság indítványra határidőt 

szab, amelyen belül az a fél, akinek javára a biztosítéknyújtás történt, a 

biztosíték visszaadásába beleegyező nyilatkozatot tesz, vagy az igényei miatti 

keresetet beadását igazolja. 
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(2) A határidő letelte után a bíróság indítványra elrendeli a biztosíték 

visszaadását, amennyiben a keresetindítás igazolása nem történt meg; ha a 

biztosítéknyújtás kezesség útján történt, a bíróság elrendeli a kezesség 

megszüntetését. 

A rendelkezés csak jogerőre emelkedés után hatályos.  

  

(3) az indítványok és a biztosíték visszaadásába történő beleegyezés a bírósági 

irodában is jegyzőkönyvezhetők. 

 A döntés határozattal történik. 

(4) Az 1 bekezdésben taglalt indítványt elutasító határozat ellen az indítványozó, 

a 2 bekezdésben megjelölt döntés ellen mindkét fél azonnal panasszal élhet.  

 

110. § Perköltségbiztosíték 

(1) Azon felperesek, akiknek az Európai Unió valamelyik tagállamában vagy az 

Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményhez csatlakozott valamely 

államban nincs rendes tartózkodási helye, az alperes kívánságára biztosítékot 

kötelesek nyújtani. 

(2) Ezen kötelezettség nem lép érvénybe,  

1. ha nemzetközi jogi szerződések alapján biztosítékok nem követelhetők; 

2. ha az alperesnek térítendő perköltségekről szóló döntés nemzetközi jogi 

szerződések alapján hajtanák végre; 

3. ha a felperes belföldön a perköltségek fedezésére elegendő 

ingatlanvagyonnal, vagy dologi biztosítékú követelésekkel rendelkezik; 

4. viszontkereset esetén; 

5. nyilvános felszólítás alapján indított kereset esetén. 

111. § Utólagos perköltségbiztosíték 

A felperes akkor is követelhet biztosítékot, ha a biztosítéknyújtási kötelezettség 

feltételei csak a jogvita során keletkeznek, és vitatható a támasztott igényre 

elegendő fedezet. 

 

112. § Perköltségbiztosíték mértéke 

(1) A nyújtandó biztosíték mértékét a bíróság saját mérlegelésben határozza 

meg. 

 

 (2) A meghatározás alapjául olyan perköltségi összeg kell szolgáljon, amely 

megegyezik az alperes valószínűsíthető ráfordításaival.  

 A viszontkereset során az alperes számára keletkező költségeket itt nem kell 

figyelembe venni. 

 

(3) Amennyiben a jogvita során a nyújtott biztosíték mértéke nem bizonyul 

elegendőnek, akkor az alperes további biztosítékok nyújtását kérheti, 

amennyiben nincs a támasztott igényre elegendő vitathatatlan mértékű fedezet. 

 

113. § Perköltségbiztosíték határidejének meghatározása 
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A bíróság a biztosítéknyújtás elrendelésekor határidőt szab a felperesnek, 

amelyen belül a biztosítéknyújtásnak eleget kell tennie. 

 A határidő lejárta után, ha a biztosítéknyújtás a döntésig nem történt meg, a 

keresetet az alperes indítványára visszavontnak kell tekinteni, a felperes 

jogorvoslati kérelmének tárgyalása esetén pedig azt el kell utasítani. 

 

7. cím 

Költségmentesség és költségelőleg 

 
114. § Előfeltételek 

Az a fél, amely személyes és vagyoni viszonyai miatt a pervezetés költségeit 

nem, csak részben vagy csak részletekben tudja előteremteni, indítványra 

perköltség-hozzájárulást kap, ha a szándékozott jogérvényesítés és jogi 

védekezés kilátásai reményt keltőek, és nem tűnnek rosszhiszeműnek.  

Az Európai Unión belüli határokon átnyúló perköltség-hozzájárulásra az 1076-

1078 §§ kiegészítőleg vonatkoznak. 

 

115. § Jövedelem és vagyon felvétele 

(1) A peres fél köteles jövedelmét felhasználni. A jövedelemhez tartoznak a 

pénz és pénzértékű bevételek. 

Ezekből le kell vonni: 

1. a) A Szociális Törvénykönyv Tizenkettedik Könyve 82 § 2 bekezdésében 

felsorolt összegeket; 

b) a jövedelmüket munkatevékenységből szerző felek esetén azon legmagasabb 

tétel 50%-a erejéig terjedő összeget, amelyet az egyedülálló, vagy gyermeküket 

egyedül nevelő hozzájárulásra jogosultak számára a Szociális Törvénykönyv 

Tizenkettedik Könyve 28 §-a melléklete szerinti igényszint alapján rögzítettek; 

2 a) a fél, házastársa vagy élettársa számára azon legmagasabb tétel 10%-a 

erejéig terjedő összeget, amelyet az egyedülálló, vagy gyermeküket egyedül 

nevelő hozzájárulásra jogosultak számára a Szociális Törvénykönyv 

Tizenkettedik Könyve 28 §-a melléklete szerinti igényszint alapján rögzítettek; 

b) a törvényes tartási kötelezettség szerinti további tartási teljesítések esetén 

minden tartásra jogosult személyre a legmagasabb tétel 10%-kal növelt összegét, 

amelyet egy személy számára életkorának megfelelően a Szociális 

Törvénykönyv Tizenkettedik Könyve 28 §-a mellékletének 3-6 rászorultsági 

foka előír.  

3. a lakhatás és fűtés költségét, amennyiben nem áll feltűnő ellentétben a felek 

életkörülményeivel; 

4. további,  különleges terhekre való tekintettel méltányos összegeket; a PTK 

16100 §-a megfelelően alkalmazandó. 

 

Mértékadók azok az összegek, amelyek a perköltség-hozzájárulás engedélyezése 

időpontjában érvényben vannak.  
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A Szövetségi Igazságügyi Minisztérium a mértékadó összegeket azok minden 

módosításakor vagy minden változásakor a 3 mondat 1 szám b betű és 2 szám 

szerint a Szövetségi Jogi Közlönyben közzéteszi. 

 Egy eurónál kisebb összegek esetén a 0,49 euró alattiakat lefelé, a 0,50 euró 

felettieket felfelé kell kerekíteni. 

 A 3 mondat 2 sz. szerinti adómentes tartási összegek a tartásra jogosult 

személyek saját jövedelmével csökkennek. 

Pénznyugdíj fizetése esetén az adómentes összeg helyett ezt kell levonni, 

amennyiben ez méltányos.  

(2) A havi jövedelem levonás után fennmaradó, euróra kerekítendő részéből  

(felhasználandó jövedelem) a bírósági fokok számától függetlenül legfeljebb 48 

havi részlet engedélyezhető, mégpedig, ha a  

 

felhasználandó jövedelem (euró)    a havi részlet 

15-ig         0  

50          15 

100          30 

150          45 

200          60 

250          75 

300          95 

350          115 

400          135 

450          155 

500         175 

550          200 

600          225 

650          250 

700          275 

750          300 

750 felett             300  

hozzáadva a   felhasználandó jövedelem 

750-et meghaladó részét. 

(3) A fél elvárhatóság esetén köteles jövedelmét felhasználni. A  Szociális 

Törvénykönyv Tizenkettedik Könyve 90 § megfelelően alkalmazandó. 

 

(4) Perköltség-hozzájárulás nem engedélyezhető, ha a fél pervezetési költségei 

négyhavi részletet és a vagyonból fedezendő részösszegeket várhatóan nem 

haladják meg.  

 

116. § Fél hivatalnál fogva; jogi személy; perképes egyezség 

Indítványra perköltség-hozzájárulást kap 
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1. a hivatalánál fogva peres fél, ha a költségeket a kezelt vagyontömeg nem 

tudja fedezi és a jogvita tárgyában gazdaságilag érdekelt résztvevőktől a 

költségek fedezése nem várható el; 

 

2. jogi személy, vagy perképes egyesülés, amely belföldön, az Európai Unió 

valamelyik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 

egyezményhez csatlakozott valamely államban alakult és ott honos, ha a 

költségeket sem ő sem a jogvita tárgyában gazdaságilag érdekelt résztvevők nem 

tudják fedezni és a jogérvényesítésről vagy jogi védekezésről való lemondás 

általános érdekekbe ütközne. 

 

A 114 § 1 mondat, utolsó félmondat alkalmazandó. Ha költségek csak részben 

vagy részösszegekben előteremthetők, akkor a megfelelő összegeket kell fizetni. 

 

117. § Indítvány 

(1) A perköltség-hozzájárulásra vonatkozó indítványt a perbíróságnál kell 

beadni, a bírósági irodán lehet jegyzőkönyveztetni. Az indítványban a perbeli 

tényállást a bizonyítékok megnevezésével kell taglalni.  

A kényszer-végrehajtást érintő perköltség-hozzájárulási indítványt a kényszer-

végrehajtásban illetékes bírósághoz kell beadni. 

 

(2) Az indítványhoz csatolni kell a fél személyes és gazdasági viszonyairól szóló 

nyilatkozatát (családi viszonyok, foglalkozás, vagyoni helyzet, jövedelem, 

terhek) valamint a megfelelő bizonylatokat is. 

 A nyilatkozatot és a bizonylatokat csak a fél engedélyével szabad az 

ellenérdekű fél számára hozzáférhetővé tenni; kivéve ha az ellenérdekű fél a 

polgári jog előírásai szerint jogosult tudomást szerezni az indítványozó 

bevételeiről és vagyonáról. 

 

 Az indítványozó számára nyilatkozatának az ellenérdekű fél tudomására 

hozatala előtt állásfoglalási lehetőséget kell biztosítani. 

 Nyilatkozatának kiszolgáltatásáról az indítványozót tájékoztatni kell. 

 

(3) A Szövetségi Igazságügyi Minisztérium felhatalmazással rendelkezik arra, 

hogy az eljárás egyszerűsítése és egységesítése céljából, a Szövetségi Tanács 

jóváhagyásával, rendelet útján nyilatkozati nyomtatványokat vezessen be.  

 

(4) Amennyiben léteznek ilyen nyilatkozati nyomtatványok, a fél köteles ezeket 

használni. 

 

118. § Engedélyezési eljárás 

(1) a perköltség-hozzájárulás engedélyezése előtt az ellenérdekű fél számára 

állásfoglalási lehetőséget kell biztosítani, ha különleges okokból nem tűnik 

ésszerűtlennek. 
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 Az állásfoglalás a bírósági irodában jegyzőkönyveztethető. 

 A bíróság várható megegyezés esetén a feleket szóbeli kifejtés címén 

megidézheti; az egyezséget bírósági jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

 Az ellenérdekű fél számára keletkezett költségeket nem kell megtéríteni. 

A tanúk és szakértők meghallgatása miatt a 2 bekezdés 3 mondat szerint 

keletkezett költségeket, mint bírósági költségeket a jogvita költségeit viselő fél 

viseli.   

 

(2) A bíróság kérheti, hogy az indítványozó tényleges adatait valószínűsítse. 

Vizsgálatokat, indíthat, elrendelheti különösen okmányok bemutatását, és 

információkat kérhet be. 

 Tanúk és szakértők meghallgatására nem kerül sor, kivéve ha más módon nem 

tisztázható, hogy a jogérvényesítés vagy jogi védekezés a siker elegendő 

reményével kecsegtet és nem rosszhiszemű-e; esketésre nem kerül sor. 

 

 Ha az indítványozó a bíróság által szabott határidőn belül személyes és 

gazdasági viszonyait nem valószínűsítette vagy bizonyos kérdéseket nem, vagy 

nem kielégítően válaszolt meg, akkor a bíróság a költségtérítés-hozzájárulást 

ennyiben elutasítja.   

 

(3) Az 1, 2 bekezdésekben felsorolt intézkedéseket az elnök, vagy a bíróság 

általa megbízott tagja hajtja végre. 

 

119. § Engedélyezés 

(1) a perköltség-hozzájárulás engedélyezése minden bírói fokon külön történik. 

Magasabb bírói fokon nem kell vizsgálni, hogy a jogérvényesítés vagy jogi 

védekezés a siker elegendő reményével kecsegtet és nem rosszhiszemű-e, ha a 

jogorvoslati kérelmet az ellenérdekű fél nyújtotta be. 

 

(2) Az ingó vagyont érintő kényszer-végrehajtás esetén kért perköltség-

hozzájárulás a végrehajtó bíróság kerületében folyó valamennyi végrehajtási 

cselekményre kiterjed, ideértve az eskü hatályával bíró megerősítést is.  

 

120. § Fizetések meghatározása 

(1) A költségmentesség engedélyezésével a bíróság megállapítja a havonta 

fizetendő részleteket és a vagyonból fizetendő összegeket. 

 Ha a bíróság a 115 § 1 bekezdés 3 mondat 4 szerint  a jövedelemből különleges 

terhekre való tekintettel összegeket von le és feltételezhető, hogy a terhek négy 

év elteltével egészben vagy részben megszűnnek, úgy a bíróság egyidejűleg 

megállapítja az akkor adódó fizetéseket is, ha a terheket nem vagy csak csekély 

mértékben veszik figyelembe és meghatározza azt az időpontot is, amelytől 

kezdve ezeket fizetni kell. 

 



  Fordítási árajánlat: info@1x1forditoiroda.hu 

www.1x1forditoiroda.hu 
 

(2) A fizetést a tartományi kincstár számára kell teljesíteni, a Szövetségi Bíróság 

előtt folytatott eljárás esetében pedig a szövetségi kincstár számára, amennyiben 

egy alacsonyabb fokon költségmentesség nem került engedélyezésre. 

 

(3) A bíróság dönt a fizetések ideiglenes beszüntetéséről,  

 

1. ha előre látható, hogy a fél fizetései fedezik a költségeket; 

2. ha a fél, a kirendelt ügyvéd vagy a szövetségi vagy tartományi kincstár a 

költségeket az eljárás valamelyik másik résztvevőjével szemben érvényesíteni 

tudja. 

 (4) A bíróság módosíthatja a teljesítendő fizetésekről szóló döntést, ha a 

költségmentesség szempontjából mérvadó személyes és gazdasági viszonyok 

lényegesen megváltoztak; 

a 115 § 1 bek., 3 mondat 1, b betű és 2 szerinti módosítás csak indítványra és 

akkor kell figyelembe venni, ha az a havi részletek nem fizetéséhez vezet. 

 

 A bíróság felszólítására a fél nyilatkozni köteles arról, hogy a viszonyokban 

bekövetkezett-e változás. 

 A fél hátrányára történő módosítás kizárt, ha a jogerős döntés vagy az eljárás 

egyéb módon történt befejeződése óta négy év eltelt. 

 

121. § Jogi képviselő kirendelése 

(1) Ügyvédkényszer esetén a fél számára egy általa választott, a képviseletet 

ellátni hajlandó ügyvéd kerül kirendelésre. 

 

(2) Ha nincs ügyvédkényszer, akkor a fél számára akkor rendelnek ki egy általa 

választott, a képviseletet ellátni hajlandó ügyvédet, ha az ügyvéd általi 

képviselet szükségesnek tűnik és az ellenérdekű fél ügyvéddel képviselteti 

magát. 

 

(3) A nem a perbíróság kerületében gyakorló ügyvédet csak akkor lehet 

kijelölni, ha ezáltal további költségek nem keletkeznek. 

(4) Ha különleges körülmények megkövetelik, akkor a a fél számára, 

indítványára, egy általa választott, a képviseletet ellátni hajlandó ügyvéd 

jelölhető ki a felkért bíró előtti bizonyításfelvételen való részvétel, vagy a 

perbeli meghatalmazottal folytatott kommunikáció közvetítése céljából. 

 

(5) Ha fél nem talál a képviseletre hajlandó ügyvédet, az elnök indítványra 

ügyvédet jelöl ki,  

 

122. § Költségmentesség hatálya 

(1) A költségmentesség engedélyezése azt eredményezi, hogy  

1. a szövetségi vagy tartományi kincstár 
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a) a hátralékos és keletkező bírósági költségeket és bírósági végrehajtói 

költségeket 

b) a kirendelt ügyvédek peres féllel szembeni ráruházott igényeit  

a féllel szemben csak a bíróság által hozott rendelkezések szerint érvényesítheti.  

2. a fél mentesül a perköltségekhez nyújtott biztosítékadási kötelezettségtől, 

3. a kirendelt ügyvédek a féllel szembeni honorárium-igényeiket nem tudják 

érvényesíteni. 

(2) Ha a felperesnek, a fellebbezési vagy felülvizsgálati eljárás felperesének 

költségmentességet kap, és a szövetségi vagy tartományi kincstár számára 

fizetendő összeg nem került meghatározásra, akkor ez az ellenérdekű fél 

számára az 1 bekezdés 1 sz. a betű szerinti költségektől való azonnali 

mentesítéshez vezet.  

 

123. § Költségtérítés 

A költségmentesség engedélyezése nincsen hatással az ellenérdekű fél számára 

keletkezett költségek megfizetési kötelezettségére. 

 

124. § Engedély hatályon kívül helyezése 

A bíróság a költségmentességi engedélyt hatályon kívül helyezheti, ha  

1. a fél a perbeli tényállás helytelen bemutatásával a költségmentesség 

engedélyezése számára mérvadó feltételeket színlelt; 

2. a fél szándékosan, vagy durva hanyagságból személyes és gazdasági 

viszonyairól helytelen adatokat közölt és a 120 § 4 bekezdés 2 mondat szerinti 

nyilatkozatott nem tett; 

3. a költségmentesség személyes vagy gazdasági feltételei nem álltak fenn; 

ebben az esetben a hatályon kívül helyezés kizárt, ha a jogerős döntés vagy az 

eljárás egyéb módon történt befejeződése óta négy év eltelt. 

 

125. § Költségek behajtása 

(1) A bírósági költségeket és a bírósági végrehajtói költségeket az ellenérdekű 

féltől csak akkor lehet behajtani, ha  a perköltségekben jogerősen marasztalva 

van. 

(2) Az ellenérdekű féltől jogerős perköltségbeli marasztalása, vagy a jogvita 

költségekről történt döntés nélküli befejeződése esetén be kell hajtani azokat a 

bírósági költségeket, amelyek megfizetése alól ideiglenes felmentést kapott. 

 

 

126. § Ügyvédi költségek behajtása 

(1) A fél számára kirendelt ügyvédek jogosultak honoráriumukat és költségeiket  

a perköltségekben marasztalt ellenérdekű féltől saját nevükben behajtani. 

 

(2) A fél személye által emelt kifogás nem megengedett. Az ellenérdekű fél az 

ugyanazon jogvita költségeiről hozott döntés után keletkezett költségeit a fél 

által fizetendő költségekkel szemben felszámíthatja. 
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127. § Határozathozatal 

(1) Az eljárásban a költségmentességről szóló döntés szóbeli tárgyalás nélkül 

születik. Illetékes az elsőfokú bíróság; magasabb fokú bíróságnál folytatott 

eljárás esetén ez a bíróság illetékes.  

 

 Amennyiben a döntés indokai a fél személyes és gazdasági viszonyaira 

vonatkozó adatokat tartalmaznak, ezeket csak a fél jóváhagyásával szabad az 

ellenérdekű fél tudomására hozni. 

 

(2) A költségmentesség engedélyezését csak a 3 bekezdés értelmében lehet 

megtámadni. 

Egyebekben azonnali panaszra van lehetőség, ez nem érvényes, ha a perbeli 

főtárgy értéke az 511 §-ban meghatározott értéket nem haladja meg, kivéve, ha a 

bíróság kizárólag a költségmentesség személyes és gazdasági feltételeit 

utasította el.  Az 569 § 1 mondat 1 záros határidejének időtartama egy hónap.  

 

(3) A költségtérítés engedélyezése ellen az államkincstár azonnal panaszt tehet, 

ha sem havi részletek, sem a vagyonból fizetendő összegek nem kerültek 

megállapításra. 

 A panaszt csak arra lehet alapozni, hogy a fél személyes és gazdasági viszonyai 

alapján fizetésre kötelezett.  

 

 Az 569 § 1 mondat 1 záros határidejének időtartama egy hónap, és a határozat 

közzétételével kezdődik.  

A döntés kihirdetése után eltelt három hónap után panaszt már nem lehet tenni.  

 Amennyiben a döntést nem hirdetik ki, akkor a kihirdetés helyére az az időpont 

lép, amelyben az aláírt döntést a bírósági irodába megérkezett. 

 Az államkincstárat a döntésről hivatalból nem kell tájékoztatni.  

 

(4) A panasztételi eljárás költségei nem kerülnek megtérítésre.  

 

127a § (kiesett) 

- 

3 fejezet 

Eljárás 

1. cím 

Szóbeli tárgyalás 

 
128. § Szóbeliség alapelve; írásbeli eljárás 

(1) A felek a jogvitáról szóban tárgyalnak az ítélkező bíróság előtt. 

(2) A bíróság a felek beleegyezésével, amely csak a perbeli tényállás lényeges 

módosulása esetén vonható vissza, szóbeli tárgyalás nélkül is döntést hozhat. 
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Mielőbb meghatározza azt az időpontot, ameddig a periratokat be kell nyújtani, 

valamint a döntés kihirdetésének határidejét. 

  

 Szóbeli tárgyalás nélküli döntés nem megengedett, ha a felek beleegyezése óta 

már több mint három hónap eltelt.  

 

(3) Ha már csak a költségekről kell dönteni a döntés szóbeli tárgyalás nélkül is 

történhet. 

(4) Egyebek hiányában a bíróság azon döntéseit, melyek nem ítéletek, szóbeli 

tárgyalás nélkül is meg lehet hozni. 

 

128.a § Tárgyalás kép- és hangátvitel segítségével 

(1) A bíróság a felekkel és jogi képviselőikkel,valamint 

meghatalmazottjaikkal való egyetértésben indítványra engedélyezheti, 

hogy a tárgyalás alatt máshol tartózkodjanak és ott tárgyalási 

cselekményeket végezzenek. A tárgyalást képben és hangban egyidejűleg 

közvetítik arra a helyre, ahol a felek, jogi képviselőik és 

meghatalmazottjaik tartózkodnak. 

(2) A bíróság a felekkel való egyetértésben engedélyezheti, hogy a tanú, a 

szakértő, vagy a fél a tárgyalás alatt más helyen tartózkodjon. A tárgyalást 

képben és hangban egyidejűleg közvetítik a tárgyalóterembe arról a 

helyről, ahol a tanú, vagy a szakértő a fél a tárgyalás alatt tartózkodik. Ha 

a feleknek, jogi képviselőiknek és meghatalmazottjaiknak az 1 bekezdés 

szerint engedélyezték a más helyen való tartózkodást, akkor a tárgyalást 

képben és hangban egyidejűleg erre a helyre is közvetítik.  

(3) A közvetítés nem kerül rögzítésre. Az 1 és 2 bekezdés szerinti döntések 

nem megtámadhatóak. 

 

129. § Előkészítő iratok 

(1) Ügyvédkényszeres perekben a szóbeli tárgyalást iratokkal kell 

előkészíteni.  

(2) Más perekben bírói rendelkezés alapján a felek választhatnak, hogy a 

szóbeli tárgyalást iratokkal vagy a bírósági irodában elkészített 

jegyzőkönyv útján készítsék elő.  

 

129.a § Indítványok és nyilatkozatok jegyzőkönyvhöz 

(1) Azon indítványok és nyilatkozatok, amelyek leadása a bírósági hivatal 

tisztviselője előtt is megengedett, valamennyi elsőfokú bíróság bírósági 

hivatala előtt  jegyzőkönyvezhetők. 

(2) A bírósági hivatal köteles a jegyzőkönyvet haladéktalanul ahhoz a 

bírósághoz továbbítani, amelyhez az indítványt vagy nyilatkozatot 

intézték. A perbeli cselekmény a jegyzőkönyv beérkezésével válik 
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hatályossá. A jegyzőkönyv átadását beleegyezésével rá lehet bízni arra a 

személyre, aki az indítványt vagy a nyilatkozatot jegyzőkönyvbe mondta.  

 

130. § Beadványok tartalma 

Az előkészítő iratoknak a következőket kell tartalmazniuk: 

1.A felek és törvényes képviselőik megnevezése névvel,tartózkodás vagy 

foglalkozás helyével, lakhellyel, és perbeli állással, a bíróság és a pertárgy 

megnevezésével; a mellékletek számával; 

2. azon beadványok, amelyeket a fél a bírósági ülésen beadni szándékozik; 

3. az indítványok megalapozását szolgáló tényleges viszonyok taglalása; 

4. az ellenérdekű fél tényállításairól tett nyilatkozat; 

5. azon bizonyítékok megnevezése, amelyeket a fél tényállítások bizonyítására 

vagy cáfolatára elő akar adni, valamint az ellenérdekű fél által megnevezett 

bizonyítékokról tett nyilatkozat; 

6. az iratért felelős személy aláírása, telefaxon (telekópián) keresztüli beadás 

esetén a másolat aláírásának reprodukciója. 

 

 

131. § Okiratok csatolása 

(1) A fél kezében lévő, az előkészítő iratokban hivatkozott dokumentumokat 

eredetiben vagy másolatban az előkészítő iratokhoz csatolni kell. 

(2) Ha az okmánynak csak egy részéről van szó, akkor elegendő olyan 

kivonat mellékelése, amely tartalmazza a bevezetőt, a tárgyhoz tartozó 

részt, a befejezést, a dátumot és az aláírást. 

(3) Ha az okmányok az ellenérdekű fél számára már ismertek, vagy jelentős 

terjedelműek, elegendő pontos megnevezésük, és a betekintés céljábóli 

felajánlásuk.  

130.a § Elektronikus dokumentum 

(1) Amennyiben az előkészítő iratokra, mellékleteikre, a felek beadványaira  

és nyilatkozataira, valamint felvilágosításokra, szakvéleményekre és a 

harmadik felek nyilatkozataira fennáll az írásbeliség kötelezettsége, akkor 

ennek megfelel az elektronikus dokumentum is, ha ez a bíróság által 

történő feldolgozás számára alkalmas. A felelős személy a dokumentumot 

az aláírási törvény szerinti hitelesített elektronikus aláírással köteles 

ellátni. Ha egy elküldött elektronikus dokumentum a bíróság általi 

feldolgozásra nem alkalmas, akkor ezt a fennálló műszaki keretfeltételek 

megadása mellett a feladóval haladéktalanul közölni kell. 

(2) A szövetségi kormány és a tartományi kormányok körükben rendeletben 

határozzák meg azt az időpontot, amelytől fogva a bíróságokhoz 

elektronikus dokumentumokat lehet benyújtani, valamint a 

dokumentumok feldolgozásra alkalmas formáját is. A tartományi 

kormányok a felhatalmazást rendeletben átruházhatják a tartományi 
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igazságszolgáltatási hivatalokra. Az elektronikus forma engedélyezését 

korlátozni lehet az egyes bíróságokra vagy eljárásokra. 

(3) Az elektronikus dokumentum benyújtottnak számít, mihelyt azt a bíróság 

iratfogadás visszaigazolására szolgáló berendezése visszaigazolta.  

 

130.b § Bírósági elektronikus dokumentum 

Amennyiben ez a törvény a bíró, a bírósági titkár, a bírósági hivatal 

okmányhitelesítő tisztviselője, vagy a bírósági végrehajtó számára kézzel 

történő aláírási kötelezettséget ír elő, ennek a követelménynek megfelel az 

elektronikus dokumentum, ha a felelős személyek a dokumentum végére 

nevüket odaírják, és a dokumentumot hitelesített elektronikus aláírásukkal látjék 

el. 

 

131. § Okiratok csatolása 

(1) A fél kezében lévő, az előkészítő iratokban hivatkozott dokumentumokat 

eredetiben vagy másolatban az előkészítő iratokhoz csatolni kell. 

(2) Ha az okiratnak csak egy részéről van szó, akkor elegendő olyan kivonat 

mellékelése, amely tartalmazza a bevezetőt, a tárgyhoz tartozó részt, a 

befejezést, a dátumot és az aláírást. 

(3) Ha az okmányok az ellenérdekű fél számára már ismertek, vagy jelentős 

terjedelműek, elegendő pontos megnevezésük, és a betekintés céljábóli 

felajánlásuk.  

 

132. § Beadványok határideje 

(1) Az új tényeket vagy új előadást tartalmazó előkészítő iratot olyan időben 

kell benyújtani, hogy az a szóbeli tárgyalás előtt legalább egy héttel 

kézbesíthető legyen. Ugyanez vonatkozik a közbenső vitát érintő iratokra 

is.  

(2) Az új előadásra tett ellennyilatkozatot tartalmazó előkészítő iratot olyan 

időben kell benyújtani, hogy az a szóbeli tárgyalás előtt legalább három 

nappal kézbesíthető legyen. Ez nem érvényes a közbenső vita során tett 

ellennyilatkozatra. 

 

133. § Másolatok 

(1) A feleknek  a bírósághoz benyújtott iratok és mellékleteik olyan számú 

másolatát kell mellékelniük, amennyi a kézbesítéshez szükséges. Ez nem 

vonatkozik au elektronikusan továbbított dokumentumokra, valamint 

olyan mellékletekre, amelyek eredetiben vagy másolatban az ellenérdekű 

fél rendelkezésére állnak. 

(2) Ügyvédek közötti iratkézbesítés esetén (195§) a felek közvetlenül a 

kézbesítés után az előkészítő iratok és mellékleteik másolatát a 

perbírósághoz benyújtani kötelesek.  

 

134. § Okiratbetekintés 
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(1) A fél időben történő felszólítása esetén köteles a kezében levő, valamely 

előkészítő iratban hivatkozott dokumentumot a szóbeli tárgyalás előtt a 

bírósági irodán letétbe helyezni és erről az ellenérdekű felet tájékoztatni.  

(2) Az ellenérdekű félnek az okiratbetekintésre három nap áll rendelkezésére. 

A bíróság elnöke ezt a határidőt indítványra meghosszabbíthatja vagy 

lerövidítheti. 

 

135. § Ügyvédek közötti okiratok értesítése 

(1) Az ügyvédek egymás között az okiratokat átvételi elismervény ellenében 

szabadon átadhatják. 

(2) Ha egy ügyvéd a neki átadott okiratot a meghatározott határidőn belül ne 

adhat vissza, akkor szóbeli tárgyalás után, indítványra a haladéktalan 

visszaszolgáltatásban kell marasztalni.  

(3) Közbenső ítélet ellen azonnali panaszt lehet tenni. 

 

136. § Elnök pervezetése 

(1) A tárgyalást az elnök nyitja meg és vezeti. 

(2) A szót ő adja meg, és azt a rendelkezéseit nem követőtől ő is vonhatja 

meg. Kívánságra a bíróság valamennyi tagjának köteles megengedni, 

hogy kérdéseket tegyen fel. 

(3) Ő gondoskodik arról, hogy a tárgyat kimerítően tárgyalják és a tárgyalást 

megszakítás nélkül vigyék végig; szükség esetén elrendelheti azonnal 

elrendelheti a tárgyalás folytatását. 

(4) Ő rekeszti be a tárgyalást, ha a bíróság véleménye szerint a tárgyat 

kimerítően megtárgyalták, és ő hirdeti ki a bíróság ítéleteit és határozatait 

is. 

 

137. § Szóbeli tárgyalás menete 

(1) A szóbeli tárgyalás a felek indítványtételével kezdődnek.  

(2) A felek előadásai szabad formában történnek; a tényállást tényleges és 

jogi vonatkozásban is át kell tekinteniük. 

(3) Dokumentumokra való hivatkozás megengedett, ha azt a felek egyike sem 

ellenzi és a bíróság méltányosnak tartja. Dokumentumok felolvasása csak 

annyiban megengedett, amennyiben szó szerinti tartalmuk jelentőséggel 

bír. 

(4) Ügyvédkényszeres perekben az ügyvéd mellett indítványra magának a 

félnek is szót kell adni. 

 

138. § Tényekről történő nyilatkozattételi kötelesség; igazmondási 

kötelezettség 

(1) A felek tényleges körülményekről tett nyilatkozataikat teljes körűen és az 

igazságnak megfelelően kötelesek megtenni. 

(2) Az ellenérdekű fél tényállításairól valamennyi fél nyilatkozni köteles. 
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(3) A nem kifejezetten vitatott tények elfogadottnak tekintendők, kivéve ha a 

fél többi nyilatkozataiból nem világlik ki azok vitatási szándéka. 

(4) Tények nem ismerését állító nyilatkozat csak akkor megengedhető, ha 

ezek sem a fél saját cselekményei, sem saját tapasztalatának tárgyai nem 

voltak.  

 

139. § Anyagi pervezetés 

(1) A bíróság szükség esetén köteles a felekkel a tényállást tényleges és jogi 

oldalról is elemezni és kérdéseket feltenni. A bíróság köteles oda hatni, 

hogy a felek valamennyi lényeges tényről időben és teljes körűen 

nyilatkozzanak, elsősorban a hiányosan előadott tényeket kiegészítsék, a 

bizonyítékokat megnevezzék és célravezető indítványokat tegyenek.  

(2) A fél által nyilvánvalóan mellőzött, vagy általa jelentéktelennek tartott 

szempontra a bíróság csak akkor alapozhatja döntését, amennyiben nem 

csupán mellékkövetelést érint, ha megtette a vele kapcsolatos 

útbaigazítást, és a feleknek azzal kapcsolatos nyilatkozattételi lehetőséget 

adott. Ez olyan szempontra vonatkozik, amelyet a bíróság mindkét féltől 

eltérően ítél meg. 

(3) A bíróság a hivatalból figyelembe veendő pontok miatti aggályokra is fel 

kell hívnia a figyelmet.  

(4) Az ezen előírás szerinti útbaigazítást a lehető legkorábban meg kell tenni, 

és rögzíteni kell. Az útbaigazítás megtétele csak az akták tartalmán 

keresztül történhet. Az akták tartalma ellen csak a hamisítás bizonyítása 

megengedett.  

(5) Ha egy fél egy bírósági útbaigazításhoz nem tud azonnal nyilatkozatot 

tenni, indítványára a bíróság határidőt szab, amelyben a nyilatkozatot irat 

formájában pótolni tudja. 

 

141. § Személyes megjelenési kötelezettség elrendelése 

(1) A bíróság elrendeli mindkét fél személyes megjelenését, ha ez a tényállás 

tisztázásához szükségesnek tűnik. Ha valamelyik féltől a nagy távolság 

miatt vagy egyéb fontos okból a tárgyaláson való személyes részvétel nem 

elvárható, a bíróság eltekinthet személyes megjelenésétől.  

(2) A megjelenés elrendelése esetén a felet hivatalból meg idézni. Az idézést 

akkor is közölni kell a féllel magával, ha perbeli meghatalmazottat jelölt 

ki; az idézést nem kell kézbesíteni. 

(3) Ha fél a tárgyalásról távol marad, ellene olyan pénzbírságot lehet 

kiszabni, mint a meghallgatáson nem megjelenő tanú ellen. Ez nem 

vonatkozik arra az esetre, amikor a fél olyan képviselőt küld a tárgyalásra, 

aki képes a tényállás tisztázására és fel van hatalmazva a szükséges 

nyilatkozatok megtételére, elsősorban az egyezség útján történő 

perlezárásra. Az idézésben fel kell hívni a fél figyelmét távolmaradásának 

következményeire 
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142. § Iratbenyújtás elrendelése 

(1) A bíróság elrendelheti, hogy a fél vagy harmadik fél az általuk 

hivatkozott, birtokukban lévő okiratokat és egyéb dokumentumokat 

benyújtsák. A bíróság erre határidőt szabhat, valamint elrendelheti, hogy a 

bemutatott dokumentumok általa meghatározandó ideig a bírósági 

irodában maradjanak.  

(2) Harmadik személyek benyújtásra nem kötelezettek, ha ez tőlük el nem 

várható, vagy jogosultak a 383-385 §§ szerinti tanúvallomás 

megtagadására. A 386-390 §§ megfelelően alkalmazandók. 

(3) A bíróság elrendelheti idegen nyelven benyújtott okiratok fordításban 

történő benyújtását, a fordítást olyan fordítónak kell készítenie, aki a 

tartományi előírások szerint a hasonló típusú fordításokra jogosult, vagy 

ilyen fordítóval egyenlő jogállású. Az ilyen fordítás akkor helyes és teljes, 

ha azt a fordító igazolja. Az igazolást a fordítás helyének és idejének, 

valamint a fordító jogállásának feltüntetésével és a fordító aláírásával a 

fordításra kell rávezetni. A fordítás helytelenségének vagy 

hiányosságának bizonyítása megengedett. Harmadik fél számára ezt az 1 

mondat alapján nem lehet elrendelni.  

 

143. § Iratátadás elrendelése 

A bíróság elrendelheti, hogy a felek a birtokukban levő iratokat bemutassák, 

amennyiben olyan dokumentumokról van szó, amelyek érdemben érintik a 

tárgyalást és a döntést. 

 

144. § Szemle; szakértő 

(1) A bíróság szemlét, valamint szakértők általi szakvéleményezést 

rendelhet el. Ennek érdekében elrendelheti valamelyik fél vagy 

harmadik fél számára a birtokában lévő tárgy bemutatását és erre 

határidőt szabhat. Elrendelheti az 1 mondat szerinti tűrési 

kötelezettséget is, amennyiben ez nem lakásra vonatkozik.  

(2) Harmadik személyek bemutatásra és tűrésre nem kötelezhetők, ha ez 

tőlük nem elvárható, vagy a 383-385 §§ szerinti tanúvallomás 

megtagadására jogosultak. A 386-390 §§ megfelelően 

alkalmazandók.  

(3) Az eljárás szemle vagy szakértők általi szakvéleményezés indítványra 

történő elrendelésére vonatkozó előírásokon alapul.  

 

145. § Per szétválasztása 

(1) A bíróság elrendelheti az egy keresetbe foglalt több igény külön 

perben való tárgyalását.  

(2) Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor az alperes által 

benyújtott viszontkereset a keresetben érvényesített igénnyel nincs 

jogi összefüggésben. 
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(3) Ha az alperes olyan ellenkövetelés felszámítását érvényesíti, amely a 

keresetbe foglalt követelése nem áll jogi összefüggésben, akkor a 

bíróság elrendelheti a kereset és a felszámítás külön történő 

tárgyalását; a 302 § előírásai alkalmazandók. 

 

146. § Korlátozás egyes támadó és védekezési eszközökre 

A bíróság elrendelheti, hogy a tárgyalás több, ugyanazon igényre vonatkozó 

önálló támadó vagy védekező eszköz esetén (kereseti jogalapok, kifogások, 

válasziratok, stb.) először csak ezen támadó vagy védekező eszközök egyikével 

vagy néhányukkal foglalkozzon.  

 

147. § Peregyesítés 

A bíróság elrendelheti ugyanazon vagy különböző felek több, nála folytatandó 

perének egyidejű tárgyalás és döntés céljából történő egyesítését, ha a perek 

tárgyát képező igények egymással jogi összefüggésben állnak, vagy egy 

keresetben érvényesíthetőek.  

 

148. § Felfüggesztés megelőzés esetén 

Ha a jogvita eldöntése egészben vagy részben olyan jogviszony meglététől vagy 

nem meglététől függ, amely egy másik folyamatban lévő jogvita tárgyát képezi, 

vagy amelyet egy igazságügyi hatóság hivatott meghatározni, a bíróság 

elrendelheti a tárgyalás felfüggesztését a másik jogvita befejezéséig, vagy az 

igazságügyi hatóság döntéséig.  

 

149. § Felfüggesztés bűntény gyanúja esetén 

(1) Ha a jogvita során bűntény gyanúja keletkezik, amelynek kiderítése fontos 

a döntés szempontjából, a bíróság elrendelheti a tárgyalásnak a büntető 

eljárás befejezéséig történő felfüggesztését.  

(2) Egy év letelte után a bíróság valamely fél indítványára köteles a per 

tárgyalását folytatni. Ez nem érvényes abban az esetben, amikor a 

felfüggesztés fennmaradása mellett nyomós okok szólnak.  

 

150. § Elválasztás, egyesítés vagy mellőzés hatályon kívül helyezése 

A bíróság az általa hozott, elválasztásra, egyesítésre vagy felfüggesztésre 

vonatkozó döntéseket ismét hatályon kívül helyezheti. A 149 § 2 bekezdést ez 

nem érinti. 

 

151 §  

(kiesett) 

 

152. § Házasság érvénytelenítésére vonatkozó indítvány felfüggesztése 
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Ha a jogvita eldöntése a házasság érvényteleníthetőségétől függ, és az 

érvénytelenítésre kereset indult, a bíróság az eljárást indítványra felfüggesztheti. 

Az érvénytelenítési eljárás befejeződése után a felfüggesztett eljárás újra indul. 

 

153. § Apasági megtámadási kereset felfüggesztése 

Abban az esetben, ha a jogvita eldöntése attól függ, hogy egy férfi, akinek 

apaságát kereset támadta meg, apja-e egy gyereknek, a 152 § előírásai 

megfelelően érvényesek.  

 

155. § Felfüggesztés megszüntetése késedelem esetén 

A 152, 153 §§ eseteiben a bíróság a tárgyalás felfüggesztését megszüntetheti, ha 

a felfüggesztésre okot adó jogvita túlságosan elhúzódik. 

 

156. § Tárgyalás újbóli megnyitása 

(1) A bíróság elrendelheti a lezárt tárgyalás újbóli megnyitását. 

(2) A bíróság különösen akkor rendeli el az újbóli megnyitást, ha  

1. Döntés szempontjából releváns és kifogásolható eljárási hibát (295§), 

különösen az útbaigazítási és kioktatási kötelezettség (139§), vagy a 

meghallgatási igény megsértését állapítja meg, 

2. Olyan utólagos tények kerülnek előadásra és valószínűsítésre, amelyek 

újrafelvételt alapoznak meg (579, 580 §§), vagy 

3. A szóbeli tárgyalás befejezése és a tanácskozás és szavazás befejezése 

közötti időszakban (bírósági szervezetről szóló törvény 192-197 §§) egy 

bíró kivált.  

 

154. § Házassági vagy gyermek családi jogállását érintő vita felfüggesztése 

(1) Ha egy jogvita során vitatottá válik, hogy a felek között házasság vagy 

élettársi viszony fennáll-e vagy nem, és a jogvita eldöntése ezen kérdés 

eldöntésétől függ, a bíróság indítványra az eljárást felfüggeszti addig az 

időpontig, amíg a házassági vagy élettársi viszony meglétének vagy nem 

meglétének kérdése a megállapítási kereset keretében el nem dől. 

(2) Ugyanez az előírás érvényes akkor is, ha egy jogvita során vitatottá válik, 

hogy a felek között szülői, vagy gyermeki viszony áll-e fenn vagy nem, 

vagy hogy az egyik fél szülői felügyeleti joggal rendelkezik-e a másik 

felett vagy nem és a jogvita eldöntése ezen kérdés eldöntésétől függ. 

157. § Alulképviselet tárgyaláson 

A meghatalmazott ügyvéd olyan tárgyalásokon, amelyeken a felek a jogvitát 

maguk vezetik, előkészítő szolgálatában lévő joggyakornokot hatalmazhat meg. 

 

158. § Eltávolítás pervezetés elrendelése következtében 

Ha egy, a tárgyalásban érintett személy a tárgyalás helyszínén lévő rend 

fenntartásának érdekében eltávolításra került, indítványra ugyanolyan módon 

lehet eljárni vele szemben, mintha önként távozott volna.  
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159. § Jegyzőkönyvfelvétel 

(1) A tárgyalásról és minden bizonyítékfelvételről jegyzőkönyvet kell 

felvenni. A jegyzőkönyv vezetésével a bírósági hivatal okmányhitelesítő 

tisztviselője is megbízható, ha a jegyzőkönyv várható terjedelme, az ügy 

különleges nehézsége, vagy más fontos ok ezt szükségessé teszi. 

(2) Az 1 bekezdés vonatkozik a bírósági ülésen kívül az elsőfokú bíróságon 

megbízott vagy felkért bíró előtt tartott tárgyalásokra is.  

 

160. § Jegyzőkönyv tartalma 

(1) A jegyzőkönyv a következőket tartalmazza: 

1. A tárgyalás helye és napja; 

2. A bíró, a bírósági hivatal tisztviselője és az esetleg bevont tolmács; 

3. A jogvita megnevezése 

4. A megjelent felek neve, mellékbeavatkozók, képviselők, 

meghatalmazottak, jogi képviselő, tanúk és a szakértők, és a 128a 

esetében az a hely, ahonnan a tárgyaláson részt vesznek; 

5. Nyilvános vagy zárt tárgyalás megnevezése; 

(2) a tárgyalás lényeges eseményeit kell rögzíteni. 

(3) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell 

1. elismerést, igényről való lemondást, és egyezséget; 

2. az indítványokat; 

3. fél meghallgatásáról szóló indítványra vallomás vagy nyilatkozat, 

valamint egyéb nyilatkozatok, ha rögzítésük elő van írva; 

4. Tanúk, szakértők, és meghallgatott felek vallomásai; ismételt 

meghallgatás esetén a vallomást csak akkor kell jegyzőkönyvezni, ha eltér 

a korábbitól; 

5. A szemle eredménye; 

6. A bíróság döntései (ítéletek, határozatok és rendelkezések); 

7. A döntések kihirdetése;  

8. A kereset vagy a jogorvoslati kérelem visszavonása; 

9. Jogorvoslatról való lemondás; 

10. Egyeztető tárgyalás eredménye 

 

 

(4) A résztvevők indítványozhatják, hogy bizonyos események vagy 

kijelentések jegyzőkönyvbe kerüljenek. A bíróság a jegyzőkönyvbe való 

felvételtől eltekinthet, ha az eseményeket vagy kijelentéseket nem ítéli 

fontosnak. Ez a határozat megtámadhatatlan; a jegyzőkönyvbe fel kell 

venni. 

(5) A jegyzőkönyvbe való felvétel egy irat felvétele, amelyet a jegyzőkönyv 

mellékleteként kell csatolni és mint ilyet megjelölni.  

 

160.a § Ideiglenes jegyzőkönyvfeljegyzés 
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(1) A jegyzőkönyv tartalmát használatos gyorsírással, érthető rövidítésekkel 

vagy hang- és adathordozón ideiglenesen fel lehet jegyezni. 

(2) Ebben az esetben a jegyzőkönyvet közvetlenül az ülés után el kell 

készíteni. Amennyiben a 160 § 3 bekezdés 4 és 5 szerinti hangfelvevő 

készülékkel felvett megállapítások ideiglenesen kerültek felvételre, ezt a 

jegyzőkönyvben csak megjegyzéssel kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet ki 

kell egészíteni ezekkel a megállapításokkal, ha az egyik fél ezt az eljárás 

jogerős befejezéséig indítványozza, vagy a jogorvoslati bíróság bekéri. Ha 

a megállapításokat a 160 § 3 bekezdés 4 szerint közvetlenül vették fel, és 

egyidejűleg a vallomások lényeges eredménye is felvételre került, akkor 

csak a jegyzőkönyv lényeges eredményekkel való kiegészítését lehet 

kérni.   

(3) Az ideiglenes felvételeket a per aktáihoz kell csatolni, vagy ha erre nem 

alkalmasak, a bírósági irodán a per aktáival együtt kell megőrizni. A 

hang- és adatrögzítő eszközre felvett felvételek törölhetők,  

 

 

1. amennyiben a jegyzőkönyv az ülés után készült vagy azt az ideiglenesen 

felvett megállapításokkal egészítették ki, ha a felek a közlés után egy 

hónapon belül ez ellen nem emelnek kifogást; 

2. az eljárás jogerős lezárása után.  

 

161. § Nélkülözhető megállapítások 

(1) 160 § 3 bekezdés 4 és 5 szerinti megállapításokat nem kell jegyzőkönyvbe 

venni,  

1. Ha a meghallgatást vagy szemlét a perbíróság végzi és a végső ítélet ellen 

fellebbezést vagy felülvizsgálati kérelmet nem nyújtottak be; 

2. Ha a keresetet visszavonták, az érvényesített igényt elismerték, vagy arról 

lemondtak, a jogorvoslatról lemondtak, vagy a jogvita egyezséggel ért 

véget. 

(2) A jegyzőkönyvben jelezni kell, hogy a meghallgatás vagy a szemle 

megtörtént. A 160a § 3 bekezdés megfelelően alkalmazandó. 

 

162. § Jegyzőkönyv engedélyezése 

(1) A jegyzőkönyvet, amennyiben a 160 § 3 bekezdés 1, 3, 4, 5, 8, 9 szerinti 

megállapításokat vagy jegyzőkönyvbe mondott indítványokat tartalmaz, 

az érintettek számára fel kell olvasni, vagy áttekintésre oda kell adni. Ha a 

jegyzőkönyv tartalma csak ideiglenesen lett felvéve, akkor elegendő a 

felvételeket felolvasni vagy lejátszani. A jegyzőkönyvbe ennek 

megtörténtét és az engedély megadását, valamint a kifogásokat is fel kell 

jegyezni.  

(2) A 160 § 3 bekezdés 4 szerinti megállapításokat nem kell lejátszani, ha 

felvételük az érintettek jelenlétében közvetlenül történt; az a résztvevő 

kérheti a lejátszást, akinek a nyilatkozatát felvették Amennyiben a 160 § 3 
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bekezdés 4 és 5 szerinti megállapításokat az érintettek jelenlétében 

diktálták, a lejátszástól, felolvasástól vagy az áttekintésre való odaadástól 

el lehet tekinteni, ha az érintettek erről lemondanak; a lemondás tényét a 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  

 

 

163. § Jegyzőkönyv aláírása 

(1) A jegyzőkönyvet az elnök és a bírósági hivatal tisztviselője írják alá. Ha a 

jegyzőkönyv tartalmát hangrögzítő készülékkel egészben vagy részben 

rögzítették, akkor a  bírósági hivatal tisztviselője az átirat helyességét 

ellenőrizni és aláírásával megerősíteni köteles; ez arra az esetre is 

vonatkozik, ha a bírósági hivatal tisztviselője az ülésen nem volt jelen.  

(2) Az elnök akadályoztatása esetén helyette a rangidős bíró írja alá; ha csak 

egy bírójárt el és akadályoztatva van, akkor elegendő a 

jegyzőkönyvvezetésbe bevont bírósági hivatali tisztviselő aláírása is. 

Ennek akadályoztatása esetén elegendő a bíró aláírása. Az akadályoztatás 

okát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  

 

164. § Jegyzőkönyv javítása 

(1) A jegyzőkönyv pontatlanságait bármikor javítani lehet.  

(2) A javítás előtt meg kell hallgatni a feleket, és ha az a 160 § 3 bekezdés 4 

szerinti megállapításokat érinti, a többi érintettet is.  

(3) A javítást a jegyzőkönyvben rögzíteni kell; ennek során utalni lehet a 

jegyzőkönyvhöz csatolandó mellékletre is. A javítás rögzítését a 

jegyzőkönyvet aláíró bíró, vagy az egyedül eljáró bíró, még 

akadályoztatása esetén is, és a jegyzőkönyvezésbe bevont bírósági hivatali 

tisztviselő írják alá. 

(4) Ha a javítási bejegyzés a 130b § szerint történt, akkor ezt elektronikus 

dokumentumban kell rögzíteni. A dokumentumot a jegyzőkönyvvel 

elválaszthatatlanul össze kell kapcsolni.  

 

 

165. § Jegyzőkönyv bizonyító ereje 

A tárgyalás számára előírt formalitások betartását csak a jegyzőkönyv útján 

lehet bizonyítani. A tartalom formalitások szerinti helyességét csak a hamisítás 

bizonyításával lehet megtámadni. 

 

2. Cím 

Eljárás kézbesítés 

esetén 

1. Alcím 

Kézbesítés hivatalból 
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  166. § Kézbesítés 

 

(1) A kézbesítés egy dokumentumnak egy személlyel való megismertetése az 

ebben a címben meghatározott formában.  

(2) Egyéb rendelkezés hiányában azokat a dokumentumokat, amelyek 

kézbesítése előírt, vagy bíróság által elrendelt, hivatalból kézbesíteni kell.  

 

167. § Kézbesítés visszamenőleges hatálya 

Ha a kézbesítésre szabott határidő betartását vagy az elévülés újrakezdését  vagy 

a PTK 204 § szerinti  akadályozását kell érvényesíteni, akkor ez a hatály már az 

indítvány vagy nyilatkozat beérkezésével beáll, ha a kézbesítés később történik.  

 

168. § Bírósági hivatal feladatai 

(1) A bírósági hivatal a kézbesítést a 173-175 §§ szerint végzi. A kézbesítés 

kivitelezésével egy a postatörvény 33 § 1 bekezdésének megfelelő 

vállalkozót, vagy egy igazságügyi hivatalnokot is megbízhat. A postai 

megbízást a bírósági hivatal az arra rendszeresített nyomtatványon adja 

meg. 

(2) A perbíróság elnöke, vagy egy általa kijelölt tagja a kézbesítéssel bírósági 

végrehajtót vagy más hatóságot is megbízhat, ha a kézbesítés az 1 

bekezdés szerint nem kecsegtet reménnyel. 

 

169. § Kézbesítés időpontjának igazolása; hitelesítés 

(1) A bírósági hivatal indítványra igazolja a kézbesítés időpontját. 

(2) A kézbesítendő irat hitelesítését a bírósági iroda végzi. Ez arra is 

vonatkozik, amikor az ügyvéd az általa benyújtott iratokat még nem 

hitelesítette. 

 

170. § Kézbesítés képviselő részére 

(1) Nem perképes személyek esetén törvényes képviselőjüknek kell 

kézbesíteni. A nem perképes személy számára történt kézbesítés nem 

hatályos. 

(2) Ha a kézbesítési címzett nem természetes személy, elegendő a vezetőnek 

történő kézbesítés.  

(3) Több törvényes képviselő vagy vezető esetén elegendő az egyik számára 

történő kézbesítés. 

 

171. § Kézbesítés meghatalmazott részére 

A jogügyleti képviselő számára történő kézbesítés egyenrangú az általa 

képviselteknek történő kézbesítéssel. A képviselőnek írásos meghatalmazást kell 

bemutatnia.  

 

172. § Kézbesítés perbeli meghatalmazott részére 
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(1) Egy folyó eljárásban az erre a bírósági fokra meghatalmazott számára kell 

kézbesíteni. Ez olyan perbeli cselekményekre is vonatkozik, amely az 

ezen bíróság előtti eljárást ellenvetés, a bíróság ítéletének hatályon kívül 

helyezése, az eljárás újrafelvétele, a 321§ szerinti megrovás vagy egy 

végrehajtási eljárásban előadott új előadás következtében érinti. A 

végrehajtási bíróság előtti eljárás az első fokhoz tartozik.  

(2) Az olyan irat, amellyel jogorvoslatot nyújtanak be, azon bírósági fok 

perbeli meghatalmazottjának kézbesítendő, amelynek döntése 

megtámadásra került. Ha magasabb bírósági fokra már ki van jelölve a 

perbeli meghatalmazott, akkor ennek kell kézbesíteni. A perbeli 

meghatalmazottal nem rendelkező félnek magának kell kézbesíteni.  

 

173. § Kézbesítés hivatalos helyiségben történő kézbesítéssel 

Az iratot a címzett vagy jogügyletileg kijelölt képviselője számára hivatalos 

helyiségben is kézbesíteni lehet. A kézbesítés igazolását az iraton és az aktákban 

is rögzíteni kell, azzal, hogy az kézbesítés céljából és milyen időpontban lett 

átadva; képviselőnek történő kézbesítés esetén ezt ki kell egészíteni azzal, kinek 

a számára történt a kézbesítés, és hogy a 171 § 2 mondat szerinti meghatalmazás 

bemutatásra került. A bejegyzést az átadást végrehajtó alkalmazottnak alá kell 

írnia.   

 

174. § Kézbesítés átvételi elismervény ellenében 

(1) Az irat ügyvédnek, jegyzőnek, bírósági végrehajtónak, adótanácsadónak, 

vagy egyéb olyan személynek kézbesíthető, akiről foglalkozása alapján 

fokozott felelősség feltételezhető, hatóságnak, testületnek, vagy közjogi 

intézménynek kézbesíthető.   

(2)  Az 1 bekezdésben felsorolt személyeknek az irat telekópia útján is 

kézbesíthető. Az eljuttatást a „kézbesítés átvételi elismervény ellenében“ 

megjegyzéssel kell kezdeni, és rá kell vezetni a feladót, a kézbesítés 

címzettjének nevét és címét, valamint a dokumentumot feladó 

igazságügyi tisztviselő nevét is.  

(3) Az 1 bekezdésben felsoroltak számára elektronikus dokumentum is 

kézbesíthető. Ugyanez vonatkozik az eljárás más résztvevőire, 

amennyiben az elektronikus dokumentumok küldésében kifejezetten 

beleegyeztek. Az elküldéshez a dokumentumot elektromos aláírással kell 

ellátni és harmadik felek jogosulatlan hozzáférésétől meg kell óvni. Az 

eljuttatás a De-Mail törvény 1 § értelmében De-Mail szolgáltatás igénybe 

vételével is történhet. 

(4) A kézbesítés igazolásához elegendő a dátummal és a címzett aláírásával 

ellátott átvételi elismervény, amely a bíróság részére visszaküldendő. Az 

átvételi elismervényt írásban, távmásolattal, vagy elektronikus 

dokumentumként (130a §) lehet visszaküldeni. Elektronikus dokumentum 

esetén azt az aláírási törvény szerinti minősített elektronikus aláírással 

kell ellátni. 
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175. § Kézbesítés tértivevényes ajánlott küldeménnyel 

Az irat tértivevényes ajánlott küldemény gyanánt is kézbesíthető. A kézbesítés 

igazolásához elegendő a tértivevény. 

 

176. § Kézbesítési megbízás 

(1) Ha posta, az igazságügyi tisztviselő, vagy bírósági végrehajtó kézbesítési 

megbízást kap vagy a kézbesítés véghajtásával más hatóságot bíznak meg, 

akkor a bírósági hivatal a kézbesítendő au iratot zárt borítékban afja át, és 

hozzá kézbesítési okmányt is mellékel.  

(2) A kézbesítés kivitelezése a 177-188 §§ szerint történik.  

 

177. § Kézbesítés helye 

Az iratot a kézbesítés címzettjének bárhol, ahol tartózkodik, át lehet adni.  

 

178. § Pótkézbesítés lakásban, üzlethelyiségekben és intézményekben 

(1) Ha a kézbesítés címzettje lakásában, üzlethelyiségében vagy lakása 

céljára szolgáló közös helyiségben nem található, az iratot kézbesíteni 

lehet 

1. A lakásban található felnőtt családtag, a családban foglalkoztatott 

valamely személy vagy állandó felnőtt lakótárs, 

2. Üzlethelyiségekben az ott foglalkoztatott személy, 

3. Közös helyiségekben a létesítmény vezetője vagy erre felhatalmazott 

képviselője számára. 

(2) Az 1 bekezdésben felsorolt személyek számára történő kézbesítés nem 

hatályos, ha a személy a kézbesítés címzettjének perbeli ellenfele. 

 

179. § Kézbesítés átvétel megtagadása esetén 

Ha a kézbesítendő irat átvételét jogtalanul megtagadják, akkor az iratot a 

lakásban vagy az üzlethelyiségben kell hagyni. Ha kézbesítés címzettje lakással 

vagy üzlethelyiséggel nem rendelkezik, a kézbesítendő iratot vissza kell küldeni. 

Az átvétel megtagadásával az irat kézbesítettnek tekintendő. 

 

180. § Pótkézbesítés levélszekrényben történő elhelyezéssel 

Ha a kézbesítés a 178 § 1 bekezdés 1 vagy 2 szerint nem kivitelezhető, akkor az 

iratot a lakáshoz vagy az üzlethelyiséghez tartozó levélszekrénybe vagy ahhoz 

hasonlóba kell helyezni, amelyet a címzett postai küldemények fogadása 

céljából létesített, és amely általánosan szokásos módon a biztonságos 

megőrzésre alkalmas. Az elhelyezéssel az irat kézbesítettnek tekintendő. A 

kézbesítő a kézbesítendő irat borítékjára rávezeti a kézbesítés időpontját. 

 

181. § Kézbesítés letétbehelyezéssel 

(1) Ha a kézbesítés kivitelezésével a postát bízzák meg, akkor a kézbesítendő 

iratot a kézbesítés helyén, vagy az elsőfokú bíróságon a posta által erre 
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kijelölt helyen kell elhelyezni. Az elhelyezésről szóló értesítést az arra 

rendszeresített nyomtatványon a kézbesítési címzett címének 

feltüntetésével a szokásos levelekhez hasonló módon kell elhelyezni, vagy 

ha ez nem lehetséges, akkor a lakás, az üzlethelyiség, vagy a közös 

helyiség ajtajára kell rögzíteni. Az irat az írásos értesítés leadásával 

kézbesítettnek számít. A kézbesítő a kézbesítendő irat borítékjára rávezeti 

a kézbesítés időpontját. 

(2) Az elhelyezett iratot három hónapig kell átvételre megőrizni. Az át nem 

vett iratokat ezután vissza kell küldeni a feladónak. 

 

182. § Kézbesítési igazolás 

(1) A kézbesítés igazolását a 171, 177-181 §§ szerint erre a célra szolgáló 

nyomtatványon kell elvégezni. Erre a kézbesítési okmányra vonatkozik a 

418 §. 

(2) A kézbesíti okmánynak a következőket kell tartalmaznia: 

1. Azon személy megjelölése, akinek kézbesíteni kell, 

2. Azon személy megjelölése, amelynek a levél vagy irat átadásra került, 

3. A 171 § esetén a meghatalmazási okmány meglétének igazolása 

4. A 178, 180 §§ esetén ezt a kézbesítést igazoló ok, a 181 § szerint történő 

eljárás esetén az írásos értesítés átadásának módja, 

5. A 179 § szerinti esetben az átvételt megtagadó személy, illetve annak 

megjelölése, hogy a levelet a kézbesítés helyén hagyták vagy a feladónak 

visszaküldték-e. 

6. A kézbesítés napjának az iratot tartalmazó borítékon történő 

feltüntetésének ténye 

7. A kézbesítés helye, dátuma, a bírósági hivatal rendelkezésére az óra, perc 

megadásával is. 

8. A kézbesítő neve, előneve és aláírása, valamint a megbízott vállalat, vagy 

felkért hatóság megjelölése 

(3) A kézbesítési okmányt haladéktalanul vissza kell juttatni a bírósági 

hivatalhoz. 

 

183. § Kézbesítés külföldön 

(1) Külföldön történő kézbesítés a fennálló nemzetközi jogi előírások szerint 

történik. Ha az iratokat nemzetközi jogi előírások alapján közvetlenül 

postai úton lehet küldeni, tértivevényes ajánlott küldeményként való 

kézbesítés szükséges, más esetben a perbíróság elnökének kérésére a 

kézbesítés közvetlenül az idegen hatóságai útján történik. 

(2) Ha az 1 bekezdés szerinti kézbesítés nem lehetséges, akkor az a 

Szövetségi Köztársaság konzuli képviselete, vagy egyéb illetékes hatóság 

útján történik. Különösen az 1 mondat szerint kell eljárni, ha nincsenek 

nemzetközi megállapodások, az érintett állam illetékes hatóságai a 

jogsegélyre nem hajlandók vagy az ilyen kézbesítést különleges okok 

indokolják. 
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(3) Az immunitási joggal rendelkező, a Német Szövetségi Köztársaság 

valamely külföldi képviseletéhez tartozó személy esetén a kézbesítés a 

perbíróság elnökének kérésére az illetékes külföldi képviselet útján 

történik. 

(4) Az 1 bekezdés, 2 mondat 1 félmondat szerinti kézbesítéshez elegendő a 

tértivevény. Az 1 bekezdés, 2 mondat 2 félmondat és a 2 és 3 bekezdések 

szerinti kézbesítést a felkért hatóságok igazolják. 

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007 (EG) számú 2007. 

november 13-i rendeletének előírásai szerint a tagországokban a polgári 

és kereskedelmi jogi iratok bírósági és bíróságon kívüli kézbesítése, és az 

1348/2000 (EG) sz. (ABI.EU. Nr. L 324. 79 old.) rendelet hatályon kívül 

helyezése érintetlenek maradnak. A végrehajtásra a 1068 § 1 bekezdés és 

a 1069 § 1 bekezdések vonatkoznak. 

 

184. § Kézbesítési meghatalmazott; postai kézbesítés 

(1) A bíróság a 183 szerinti kézbesítés esetén elrendelheti, hogy a fél 

méltányos határidőn belül belföldön lakó, vagy belföldön üzlethelyiséggel 

rendelkező kézbesítési meghatalmazottat jelöljön ki, amennyiben perbeli 

meghatalmazottat nem jelölt ki. Ha a kézbesítési meghatalmazott 

kijelölése nem történik meg, akkor a későbbi megjelölésig az iratokat a fél 

postacímének feltüntetésével adják postára.  

(2) Az irat a postára adás után két héttel kézbesítettnek számít. A bíróság 

hosszabb határidőt is szabhat. Az 1 bekezdés szerinti rendelkezésben 

utalni kell erre a jogkövetkezményre. A kézbesítés igazolására az 

aktákban rögzíteni kell az irat postára adásának idejét és a címzést. 

 

185. § Hirdetményi kézbesítés 

A kézbesítés nyilvános ismertetéssel (nyilvános kézbesítés) is történhet, ha 

1. Egy személy tartózkodási helye ismeretlen és a képviselőnek vagy 

kézbesítési meghatalmazottnak történő kézbesítés nem lehetséges, 

2. Ha  a kézbesítés cégbírósági bejegyzéshez szükséges székhely 

megadására kötelezett jogi személy esetén sem a bejegyzett postacímen, 

sem az átvételre jogosult személy cégjegyzékbe bejegyzett címén, vagy 

más, nyomozás nélkül is ismert belföldi címen nem lehetséges, 

3. A külföldön történő kézbesítés nem lehetséges és sikerrel sem kecsegtet 

vagy 

4. A kézbesítés azért nem lehetséges, mert a kézbesítés helye olyan személy 

lakása, aki a bírósági szervezetről szóló törvény  18-20 §§-ai  szerint nincs 

joghatóság alatt.  

5.  

186. § Hirdetményi kézbesítés engedélyezése és lefolytatása 

(1) A nyilvános kézbesítés engedélyezéséről a perbíróság dönt. A döntés 

szóbeli tárgyalást nem igényel. 
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(2) A nyilvános kézbesítés hirdetmény bírósági hirdetőtáblán történő 

kifüggesztése vagy olya elektronikus információs rendszerbe való bevitel 

útján történik, amelyhez a bíróság nyilvánosan hozzáférhet. Az 

hirdetményt kiegészítőleg egy a bíróság által kihirdetésekre 

rendszeresített elektronikus információs és kommunikációs rendszer útján 

is nyilvánosságra lehet hozni. Az hirdetménynek tartalmaznia kell 

1. A kézbesítés címzettjét, 

2. A kézbesítési címzett nevét és legutolsó ismert lakcímét, 

3. Az irat dátumát, iktatási számát és a pertárgy megnevezését, valamint 

4. Azt a helyet, ahol az irat megtekinthető. 

 

Az értesítésnek tartalmaznia kell az arra való utalást, hogy az iratot nyilvánosan 

kézbesítik, és olyan határidőket tartalmazhat, melyeknek lejárta után jogvesztés 

fenyegethet. Idézés kézbesítésénél az hirdetménynek tartalmaznia kell az arra 

történő utalást, hogy az irat időpontra történő idézést tartalmaz, melynek 

elmulasztása jogvesztő hatállyal járhat.  

(3) Az aktákban rögzíteni kell, hogy az hirdetményt mikor függesztették ki és 

mikor vették le. 

 

187. § Hirdetmény közzététele 

A perbíróság kiegészítőleg elrendelheti, hogy az Szövetségi Közlönyben vagy 

más lapokban hirdetményt egyszer vagy többször meg kell jelentetni. 

 

188. § Hirdetményi kézbesítés időpontja 

Az irat kézbesítettnek számít, ha a hirdetmény kifüggesztésének időpontjától 

egy hónap eltelt. A perbíróság hosszabb határidőt is szabhat. 

 

189. § Kézbesítési hiányosságok orvoslása 

Ha a dokumentum szabályos kézbesítése nem bizonyítható vagy a 

dokumentumot a kötelező kézbesítési előírások megsértésével kézbesítették, 

akkor az abban az időpontban számít kézbesítettnek, amelyben a dokumentum 

ténylegesen eljutott ahhoz a személyhez, akihez a törvény szerint el kellett, vagy 

el lehetett jutnia. 

 

190. § Egységes kézbesítési nyomtatvány 

A Szövetségi Igazságügyi Minisztérium meghatalmazás kap arra, hogy a 

kézbesítés egyszerűsítése és egységesítése céljából, a Szövetségi Tanács 

jóváhagyásával, rendelet útján nyomtatványokat vezessen be. 

 

2. Alcím 

  Kézbesítés a felek szorgalmazására 

     191. § Kézbesítés 
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Ha a kézbesítést a felek szorgalmazására engedélyezik vagy írják elő, akkor a 

hivatalból történő kézbesítésre vonatkozó előírásokat kell megfelelően 

alkalmazni, amennyiben a következő előírásokból eltérések nem adódnak. 

 

192. § Kézbesítés bírósági végrehajtón keresztül 

(1) A felek által indított kézbesítéseket a bírósági végrehajtó a 193 és 194 § 

alapján hajtja végre. 

(2) A fél a kézbesítendő iratot a szükséges másolatokkal együtt átadja a 

bírósági végrehajtónak. A bírósági végrehajtó hitelesíti a másolatokat; a 

hiányzó másolatokat saját maga is elkészítheti. 

(3) Az elsőfokú bírósági eljárásban a fél a bírósági végrehajtót a perbíróság 

hivatalának közvetítésével bízhatja meg. A bírósági végrehajtó 

kézbesítéssel történő megbízása ennyiben a hivatal feladata. 

 

193. § Kézbesítés végrehajtása 
(1) A bírósági végrehajtó a kézbesítendő iratot az eredeti példányon, vagy az 

eredetivel összekötendő erre rendszeresített nyomtatványon hitelesíti a 

182 § 2 bekezdés szerint, megjelölve a számára kézbesítési megbízást adó 

személyt is.  

(2) A bírósági végrehajtó az átadandó iraton rögzíti a kézbesítés napját, 

amennyiben nem a kézbesítési okmány hitelesített másolatát adja át. 

(3) A kézbesítési okmányt át kell adni a kézbesítési megbízást adó félnek. 

 

194. § Kézbesítési megbízás 

(1) Ha a bírósági végrehajtó a kézbesítéssel a postát bízza meg, rögzíti a 

kézbesítendő iraton, mely személy megbízásából adja azt át a postának. A 

kézbesítendő irat eredeti példányán, vagy egy azzal összekötendő átvételi 

íven igazolja, hogy a kézbesítési címzett postacímével, az elküldéssel 

megbízott bírósági végrehajtó megnevezésével és iktatási számmal ellátott 

küldemény a postának átadásra került.  

(2) A posta a kézbesítési okmányt haladéktalanul visszaküldi a bírósági 

végrehajtónak. 

 

195. § Kézbesítés ügyvédtől ügyvédhez 

(1)  Ha a feleket ügyvédek képviselik, akkor a dokumentumok úgy is 

kézbesíthetők, hogy a kézbesítő ügyvéd a dokumentumot a másik 

ügyvédhez juttatja el. Az ügyvédtől ügyvédhez történő kézbesítés a 

törvény előírásai szerint hivatalból kézbesítendő iratok esetén is 

megengedett, ha nem kell az ellenérdekű féllel szemben egyidejűleg 

bírósági rendelkezést is közölni. Az iratnak tartalmaznia kell, hogy a 

kézbesítés ügyvédtől ügyvédhez történt. Amennyiben a döntéshozáshoz 

szükséges, a kézbesítést a bíróság felé igazolni kell. Az ügyvédnek történő 

kézbesítésre a 174 § 2 bekezdés, 1 mondat és a 3 bekezdés 1, 3 mondatok 

megfelelően vonatkoznak.  
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(2) A kézbesítés igazolására elegendő az iratot átvevő ügyvéd dátummal és 

aláírással ellátott írásos átvételi nyilatkozata. A 174 § 4 bekezdés, 2,3 

mondat megfelelően érvényes. A kézbesítő ügyvéd kívánságra igazolást 

ad a kézbesítésről a másik ügyvédnek. 

 

195. a-tól 213. a-ig §§ (kiestek) 

3. Cím 

Idézések, tárgyalási határnapok és határidők 

  

214. § Idézés tárgyalásra 

A tárgyalásra való idézés hivatalból történik. 

 

215. § Szóbeli tárgyalásra idézés szükséges tartalma 

(1) A szóbeli tárgyalásra szóló idézésnek tartalmaznia kell a tárgyalás 

elmulasztása következményeiről szóló kioktatást (330-331a §§). A 

kioktatásnak tartalmaznia kell a 91 § és a 708 § 2 szerinti jogi 

következményeket. 

(2) Ügyvédkényszeres perekben a szóbeli tárgyalásra való idézésnek 

tartalmaznia kell az ügyvéd bevonásának kötelezettségét, kivéve ha a 

kézbesítés nem ügyvédnek történik. 

 

 

216. § Tárgyalás kitűzése 

(1) A tárgyalások kitűzése hivatalból történik, ha olyan indítványokat vagy 

nyilatkozatokat nyújtanak be,  

amelyekről csak szóbeli tárgyalás után lehet dönteni, vagy a szóbeli 

tárgyalást bíróság rendelte el. 

(2) A tárgyalás haladéktalan kitűzése az elnök kötelessége. 

(3) Tárgyalást vasárnapra, általános ünnepnapra vagy szombatra csak 

vészhelyzetben szabad kitűzni. 

 

217. § Idézési időköz 

A folyó ügyben az idézés kézbesítése és a tárgyalás napja közötti minimális 

időszak (idézési időköz) ügyvédkényszeres perekben legalább egy hét, egyéb 

perekben legalább három nap. 

 

218. § Idézés nélkülözhetősége 

A kihirdetett döntésekben kitűzött tárgyalásokra a felek idézése nem szükséges, 

a 141 § 2 bekezdés fenntartásával. 
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219. § Tárgyalás helye 

(1) A tárgyalást a bírósági hivatalnál kell tartani, kivéve ha helyszíni szemle, 

a bíróság előtti megjelenésben gátolt személlyel való tárgyalás, vagy 

olyan egyéb cselekmény szükséges, amelyet a bírósági hivatalban nem 

lehet végrehajtani.  

(2) A szövetségi elnök nem köteles a bírósági hivatalban személyesen 

megjelenni. 

 

220. § Ügy kikiáltása; tárgyalás mulasztása 

(1) A tárgyalás az ügy kikiáltásával kezdődik. 

(2) A fél akkor mulaszt tárgyalást, ha annak végéig nem jelenik meg. 

 

221. § Határidő kezdete 

A bírói határidő, amennyiben megszabásakor mást nem határoznak, a határidőt 

megszabó dokumentum kézbesítésével kezdődik, ha ilyen kézbesítésre nincs 

szükség, akkor a határidő kihirdetésével.  

 

222. § Határidő számítása 

(1) A határidők kiszámítására a Polgári Törvénykönyv előírásai érvényesek. 

(2) Ha egy határidő vasárnapra, általános ünnepnapra vagy szombatra esik, 

akkor a határidő a következő munkanap leteltével végződik. 

(3)  Az órákban meghatározott határidő számításánál a vasárnapok, általános 

ünnepnapok vagy szombatok nem számítanak.  

 

223 § (kiesett) 

 

224. § Határidő rövidítése; határidő meghosszabbítása 

(1) A felek a határidőket megállapodás alapján lerövidíthetik, a záros határidő 

kivételével. A záros határidők azok a határidők, amelyeket ez a törvény 

annak nevez. 

(2) Nyomós okok valószínűsítése esetén bírói és törvényi határidők 

indítványra lerövidíthetők és meghosszabbíthatók, a törvényi határidők 

ugyanakkor csak meghatározott esetekben. 

(3) Hosszabbítás esetén az új határidő a régi határidő leteltével kezdődik, ha 

egyes esetekben más határozat nem születik. 

 

225. § Határidő-módosítás eljárása 

(1) A határidő lerövidítésére vagy meghosszabbítására vonatkozó kérelemről 

szóbeli tárgyalás nélkül lehet dönteni. 

(2) A lerövidítés vagy ismételt meghosszabbítás csak az ellenérdekű fél 

meghallgatása után engedélyezhető. 

(3)  A határozat meghosszabbításának elutasítását elrendelő határozat nem 

támadható meg. 
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226.§ Köztes határidők rövidítése 

 

(1) Perfelvételi időközök, idézési határidők, valamint az előkészítő iratok 

kézbesítésére szolgáló határidők indítványra lerövidíthetők. 

(2) A perfelvételi időközök, idézési határidők lerövidítését nem zárja ki, ha a 

lerövidítés következében a szóbeli tárgyalás iratokkal nem készíthető elő.  

(3) Az elnök a tárgyalás kitűzésénél a határidő lerövidítését az ellenérdekű fél 

meghallgatása nélkül elrendelheti; a rendelkezést az érintettekkel 

másolatban közölni kell. 

 

227. § Határidő-változtatás 

(1) Nyomós okokból egy megbeszélés törölhető vagy elhalasztható, valamint 

egy tárgyalás elnapolható. Különösen nem számítanak nyomós oknak a 

következők: 

1. A fél távolléte, vagy a távollét bejelentése, ha a bíróság nem ért egyet 

azzal, hogy a fél megjelenése nem saját mulasztás miatt marad el; 

2. A fél hiányos felkészülése, ha a fél ezt kellően nem tudja bizonyítani; 

3. kizárólag a felek egyetértése 

(2) Az elnök felszólítására valószínűsíteni kell azokat a nyomós okokat, 

amelyek a tárgyalás elnapolását indokolják. 

(3) A július 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra tervezett tárgyalást, a 

döntés-kihirdetési tárgyalás kivételével, az idézés vagy a kitűzés 

eljuttatása utáni egy héten belül, indítványra el kell halasztani. Ez nem 

vonatkozik 

1. Végrehajtási ügyekre, ideiglenes intézkedésekre vagy ideiglenes 

intézkedést érintő ügyekre, 

2. Helyiség átengedése, használata, kiürítése, vagy átadása vagy a 

lakóhelyiség bérleti viszonyának folytatása miatti vitákra, a Polgári 

Törvénykönyv 574-574b §§ alapján, 

3. (kiesett) 

4. Váltó és csekkügyekre 

5. Építési ügyekre, ha a vita elkezdett építkezés folytatásáról szól, 

6. Dolog olyan személynek való átengedése vagy átadása ügyében, ahol az 

ügy nem elzálogosítással kapcsolatos, 

7. Kényszer-végrehajtási eljárások vagy  

8. Végrehajthatósági nyilatkozati eljárás vagy döntőbírósági eljárásban 

foganatosított bírói cselekmények esetén. 

A fentiekre vonatkozóan elegendő, ha a feltételeknek a több igény közül csak az 

egyik felel meg. Ha az eljárás különleges meggyorsítására van szükség, a 

halasztási indítványt el kell utasítani. 

(4)  Egy megbeszélés törléséről vagy elhalasztásáról az elnök szóbeli 

tárgyalás nélkül dönt; a tárgyalás elnapolásáról a bíróság dönt. A döntést 

röviden indokolni kell. A döntés megtámadhatatlan. 
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  228. § 

(kiesett) 

 

229. § Megbízott vagy felkért bíró 

Az ebben a címben a bírósághoz és az elnökhöz delegált jogosultságok, az ezek 

által meghatározandó tárgyalásokra és határidőkre vonatkozóan, a megbízott 

vagy felkért bíróra is érvényesek. 

 

 

4. Cím 

Mulasztás következményei; eredeti állapot 

visszaállítása 

  230. § Mulasztás általános következményei 

A perbeli cselekmény elmulasztása ahhoz az általános következményhez vezet, 

hogy a fél az elvégzendő perbeli cselekményből kizárásra kerül. 

 

231. § Figyelmeztetés hiánya; percselekmény pótlása 

(1)  A mulasztás törvényes következményeire való figyelmeztetésre nincs 

szükség; ezek maguktól életbe lépnek, amennyiben ez a törvény nem 

követeli meg a jogi hátrány megvalósulására irányuló indítványt. 

(2) Az utóbbi esetben, amíg az indítványt még nem tették meg és a róla 

folytatott szóbeli vita még nem zárult le, az elmulasztott perbeli 

cselekményt pótolni lehet. 

 

232 § (kiesett) 

 

233. § Eredeti állapot visszaállítása 

Ha egy fél saját hibáján kívül akadályozva volt egy záros határidő, vagy a 

fellebbezés, a felülvizsgálat, az illetéktelenségi megállapítás, vagy a 

felülvizsgálati panasz indokolásának határideje, vagy a 234 § 1 bekezdés szerinti 

határidő elmulasztásában, akkor indítványára az eredeti állapotot helyre kell 

állítani.  

 

234. § Visszaállítás határideje 

(1) A visszaállítást kéthetes határidőn belül kell indítványozni. Ha a fél 

akadályozva van a fellebbezés, a felülvizsgálat, az illetéktelenségi 

megállapítás, vagy a felülvizsgálati panasz határidejének betartásában, a 

határidő egy hónap. 

(2) A határidő azzal a nappal kezdődik, amelyen az akadályoztatás megszűnt. 

(3) A mulasztott idő végétől számított egy év letelte után a visszaállítást nem 

lehet indítványozni.  

235 § (kiesett) 
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236. § Visszaállítási kérelem 

(1)  A visszaállítási indítvány formája az elmulasztott perbeli cselekményre 

érvényes előírásokhoz igazodik.  

(2) Az indítványnak tartalmaznia kell a visszaállítást megalapozó tényeket; 

ezeket az indítványozás vagy az indítványról folytatott eljárás során 

valószínűsíteni kell. Az indítvány határidején belül az elmulasztott perbeli 

cselekmény pótolható; ennek megtörténtével a visszaállítást indítvány 

nélkül is meg lehet adni. 

 

237. § Illetékesség visszaállítás esetén 

A visszaállítási indítványról az a bíróság dönt, amelyik a pótolt perbeli 

cselekmény ügyében illetékes. 

 

238. § Eljárás visszaállítás esetén 

(1) A visszaállítási indítványról szóló eljárást össze kell kötni a pótolt perbeli 

cselekményről szóló eljárással. A bíróság az eljárást mindazonáltal 

először az indítványról szóló tárgyalásra és döntésre korlátozhatja.  

(2)  Az indítvány megengedettségéről szóló döntésre és a döntés 

megtámadására azon előírások érvényesek, amelyek ezekben a 

vonatkozásokban a pótolt perbeli cselekményekre vonatkoznak. Az 

indítványt tevő fél viszont kifogást tehet. 

(3) A visszaállítás megtámadhatatlan. 

(4) A visszaállítás költségei az indítványozót terhelik, amennyiben ez nem az 

ellenérdekű fél megalapozatlan ellentmondásán alapult.  

(5)  

5. Cím 

  Eljárás megszakítása és felfüggesztése 

     239. § Félbeszakadás fél halálával 

(1) Ha a fél meghal, a per jogutódok általi újból felvételéig a per félbeszakad. 

(2)  Ha a felvétel elhúzódik, akkor a jogutódokat indítványra a per felvételére 

és egyidejűleg a főtárgy tárgyalására idézni kell. 

(3) Az idézést az indítványt tartalmazó irattal együtt maguknak a 

jogutódoknak kell kézbesíteni. 

(4) Ha a jogutódok a tárgyaláson nem jelennek meg, akkor az állított 

jogutódlást indítványra elismertnek kell tekinteni és érdemben kell 

tárgyalni. 

(5) Az örökség elfogadása előtt az örökös nem köteles a jogvita folytatására. 

 

240. § Félbeszakadás fizetésképtelenségi eljárással 

A fél vagyonára vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás indulásával a 

vagyontömegre vonatkozó eljárás félbeszakad addig, amíg a fizetésképtelenségi 

eljárásra vonatkozó előírások szerint újra fel kell venni, vagy a 

fizetésképtelenségi eljárás be nem fejeződik. Ugyanez vonatkozik arra, ha az 
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adós vagyona kezelésének és a róla való rendelkezésnek joga ideiglenes 

csődgondnokra száll át.  

 

241. § Félbeszakadás perbeli cselekvőképtelenséggel 

(1) Ha a fél perbeli cselekvőképességét elveszti, vagy a fél törvényes 

képviselője meghal vagy képviseleti jogát elveszti anélkül, hogy a fél 

perképessé vált volna, akkor az eljárás félbeszakad, amíg a törvényes 

képviselő vagy az új törvényes képviselő kijelölését a bírósággal nem 

közli vagy az ellenérdekű fél az eljárás folytatásának szándékát a 

bírósággal nem közli és a bíróság ezt a közlést hivatalból nem 

kézbesítette. 

(2) A törvényes képviselő közlését az általa képviselt fél ellenfelének, az 

ellenérdekű fél közlését a képviselőnek kézbesíteni kell. 

(3)  Hagyaték gondnoki felszámolásának elrendelése esetén ezeket az 

előírásokat megfelelően alkalmazni kell. 

 

242. § Félbeszakadás utóörökléssel 

Ha a jogvita alatt az előörökös és egy harmadik fél között az utóöröklés alá 

tartozó tárgy útján az utóöröklés esete áll be akkor, amennyiben az előörökös 

jogosult volt a tárgyról az utóörökös beleegyezése nélkül rendelkezni, a 239 §-

nak az eljárás félbeszakadására és felvételére vonatkozó előírásai érvényesek. 

 

243. § Felvétel hagyatéki gondokság és végrendelet végrehajtása esetén 

Ha a tárgyalásnak egy fél halála miatti félbeszakadása estén hagyatéki 

gondnokságot rendelnek el vagy rendelkezésre áll egy, a jogvita folytatására 

jogosult végrendelet-végrehajtó, a 241 § előírásai, ha a hagyaték fölött 

fizetésképtelenségi eljárás indul, a 240 § előírásai alkalmazandók a tárgyalás 

folytatásának tekintetében. 

 

244. § Félbeszakadás ügyvéd elvesztésével 

(1) Ha ügyvédkényszeres eljárásban egy fél ügyvédje meghal vagy a fél 

képviseletére képtelenné válik, az eljárás félbeszakad addig, amíg a megbízott új 

ügyvéd megbízását a bírósággal közli és a bíróság a közlést az ellenérdekű féllel 

hivatalból nem közli.  

(2) Ha ez a közlés elhúzódik, akkor az ellenérdekű fél indítványára a felet magát 

kell érdemi tárgyalásra idézni, vagy felszólítani az új ügyvéd elnök által szabott 

határidőn belüli megbízására. Ha a fél ennek a felszólításnak nem tesz eleget, az 

eljárást felvettnek kell tekinteni. Az új ügyvéd megbízásának utólagos közléséig 

valamennyi kézbesítés a közlésre kötelezett félnek történik. 

 

245. § Félbeszakadás jogszolgáltatás szünetelésével 

Ha háború vagy más esemény miatt a bíróság tevékenysége megszűnik, ezen 

állapot időtartamára az eljárás félbeszakad. 
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246. § Felfüggesztés perbeli meghatalmazott általi képviselet esetén  

(1)  Ha a törvényes képviselő halála, perbeli cselekvőképességének 

elvesztése, hagyatéki gondozás elrendelése vagy az utóöröklés beállta 

(239, 241, 242 §§) miatt perbeli meghatalmazott általi képviselet jön létre, 

az eljárás nem szakad félbe; a perbíróság azonban a meghatalmazott 

indítványára, halál, és utóöröklés esetén az ellenérdekű fél indítványára is, 

az eljárás felfüggesztését rendelheti el.  

(2) A felfüggesztés és az eljárás felvételének időtartama a 239, 241, 242 §§ 

előírásaihoz igazodik; halál, és utóöröklés esetén az azt tartalmazó idézést 

a meghatalmazottnak is kézbesíteni kell. 

 

247. § Felfüggesztés megszakított kapcsolattartás esetén 

Ha a fél olyan helyen tartózkodik, amelynek perbírósággal való kapcsolata 

hatósági rendelkezés vagy háború vagy más véletlen folytán megszakad, a 

bíróság az eljárás felfüggesztését az akadály elhárításáig hivatalból is 

felfüggesztheti. 

 

248. § Eljárás felfüggesztés esetén 

(1) Az eljárás felfüggesztésére irányuló kérelmet a perbírósághoz kell 

benyújtani; jegyzőkönyvbe mondható a bírósági hivatal előtt is. 

(2) A döntéshez szóbeli tárgyalás nem szükséges. 

 

249. § Félbeszakadás és felfüggesztés hatálya 

(1) Az eljárás félbeszakadásának és felfüggesztésének következtében minden 

egyes határidő megszűnik és a félbeszakadás és felfüggesztés 

befejeződése után az összes határidő újrakezdődik. 

(2) A félbeszakadás vagy felfüggesztés ideje alatt az egyik fél által a főtárgy 

tekintetében végrehajtott perbeli cselekmények a másik fél felé nincsenek 

jogi hatállyal. 

(3)  A szóbeli tárgyalás vége utáni félbeszakítás az ezen tárgyalás alapján 

hozott döntés kihirdetését nem akadályozza. 

 

250. § Felvétel és kihirdetés formája 

A félbeszakított vagy felfüggesztett eljárás felvétele és az ebben a címben 

felsorolt közlések a bíróságnál benyújtandó irat kézbesítése útján történnek. 

 

251. § Eljárás nyugvása 

A bíróság elrendeli az eljárás nyugvását, ha ezt mindkét fél indítványozza és 

feltételezhető, hogy függőben lévő egyeztetési tárgyalások vagy egyéb fontos 

okok miatt ennek elrendelése célszerű. Az elrendelésnek a 233 §-ban megjelölt 

határidők múlására nincsen hatása.  

 

251.a § Mindkét fél mulasztása; döntés az iratok alapján 
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(1) Ha a tárgyaláson jelenik meg és nem tárgyal egyik fél sem, a bíróságot az 

ügyet az iratok alapján eldöntheti.  

(2)  Iratok alapján csak akkor szabad döntést hozni, ha egy korábban már volt 

szóbeli tárgyalás. Legkorábban két hét múlva szabad kihirdetni. A bíróság 

a kihirdetés időpontját a meg nem jelent féllel kötetlen formában 

közölheti.  Új szóbeli tárgyalási időpontot tűz ki, ha a fél ezt legkésőbb a 

kihirdetésre meghatározott időpont előtti hetedik napon kéri és 

valószínűsíti, hogy saját hibáján kívül maradt távol és a tárgyalás 

elhalasztását nem tudta időben indítványozni. 

(3) Ha a bíróság nem az iratok alapján dönt, és nem a 227 § alapján napol el, 

akkor az eljárás nyugvását rendeli el. 

 

252. § Jogorvoslati eszközök felfüggesztés esetén 

Azon döntés ellen, amely ezen cím előírásai vagy más törvényi rendelkezések 

alapján az eljárás felfüggesztését elrendeli vagy elutasítja, azonnal panasz 

tehető.  

 

2. Könyv 

Elsőfokú eljárás 

1. Fejezet 

Törvényszék előtti 

eljárás 

1. Cím 

Eljárás ítélethozatalig 

  253. § Keresetlevél 

(1)  A keresetindítás irat kézbesítése útján történik (keresetlevél). 

(2) A keresetlevélnek a következőket kell tartalmaznia: 

1. A felek és a bíróság megjelölése 

2. A támasztott igény tárgyának és okának megjelölése, valamint 

meghatározott indítvány. 

(3) A keresetlevélnek tartalmaznia kell továbbá a pertárgy értékének 

megjelölését, ha ettől függ a bíróság illetékessége, és a pertárgy nem egy 

meghatározott pénzösszeg, valamint egy arról szóló nyilatkozatot, hogy az 

ügy egyesbíró általi eldöntését illetően fennáll-e áll-e aggály. 

(4)  Az előkészítő iratokról szóló általános előírásokat egyébként a 

keresetlevélre is alkalmazni kell.  

(5)  A keresetlevelet, valamint a fél egyéb kézbesítendő indítványait és 

nyilatkozatait a kézbesítésükhöz vagy közlésükhöz megfelelő számú 

másolat mellékelésével kell a bíróságnál benyújtani. Másolatok 

benyújtására nincs szükség, ha a keresetlevél benyújtása elektronikusan 

történik.  
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254. § Fokozatos kereset 

Ha a számlázásra vagy vagyonlista bemutatására vagy az eskü hatályával bíró 

megerősítésre irányuló keresettel annak visszaszolgáltatására irányuló kereset 

kerül összekapcsolásra, amellyel az alperes az alapul szolgáló jogviszony 

alapján tartozik, akkor a felperes által igényelt teljesítések megadását vissza 

lehet tartani a számla közléséig, a vagyonlista bemutatásáig vagy eskü az 

hatályával bíró megerősítés megadásáig. 

 

255. § Határidő meghatározása az ítéletben 

(1)  Ha a felperes jogosult arra az esetre, amikor az alperes a támasztott 

igényeket a számára kijelölendő határidő lejárta előtt nem elégíti ki, a 

nemteljesítés miatt kártérítést követelni vagy a szerződés megszüntetését 

szorgalmazni, akkor követelheti ezen határidőnek az ítéletben történő 

meghatározását. 

(2)  Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az alperes a számára 

kijelölendő határidő lejárta előtt  az igényelt biztosítékot nem teljesíti, és 

ezért a  felperes vagyonkezelés elrendelését jogosult kérni, valamint a 

Polgári Törvénykönyv 2193 § 2 bekezdése szerinti meghagyás 

foganatosításánál.  

 

256. § Megállapítási kereset 

(1) Keresetet lehet indítani jogviszony fennállásának vagy fenn nem állásának 

megállapítására, okmány elismerésére vagy okmány nem valódiságának 

megállapítására, ha a felperesnek jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy a 

jogviszony fennállását vagy az okmány valódiságát vagy nem valódiságát 

mihamarabbi bírói döntés állapítsa meg.  

(2)  Az ítéletet kimondó szóbeli tárgyalás végéig a felperes az indítvány 

kiegészítéseivel, az alperes viszontkereset indításával indítványozhatja, 

hogy bírói döntés állapítsa meg azt a per során vitatottá vált jogviszonyt, 

melynek fennállásától vagy fenn nem állásától a jogvita eldöntése 

egészben vagy részben függ. 

 

257. § Kereset jövőbeni fizetésre vagy kiürítésre 

Ha az ellenszolgáltatástól független pénzkövetelés érvényesítése vagy telek vagy 

más számára lakóhelyül szolgáló helyiség kiürítésére vonatkozó igény 

érvényesítése naptári nap eljöttéhez van kötve, akkor jövőbeni fizetésre vagy 

kiürítésre vonatkozó indítvány tehető. 

 

258. § Kereset visszatérő teljesítésekre 

Visszatérő teljesítéseknél a csak az ítélet kiadása után esedékessé váló 

teljesítésekre is jövőbeni fizetésre vonatkozó indítvány tehető.  

 

259. § Nem időbeni teljesítés aggálya miatti kereset 
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Jövőbeni teljesítésre vonatkozó indítvány tehető a 257, 258 §§ esetein kívül 

akkor is, ha a körülmények alapján igazolt az aggály, hogy az adós kivonja 

magát az időbeni teljesítés alól.  

 

260.§ Jogcímhalmozás 

A felperes ugyanazon alperessel szembeni, akár különböző alapon nyugvó, több 

igényét egy indítványban kapcsolhatja össze, ha a perbíróság valamennyi igény 

vonatkozásában illetékes és ugyanazon perfajta lehetséges.  

 

261. § Perfüggőség 

(1)  A kereset indítása megalapozza a vitás ügy perfüggőségét. 

(2)  A csak a per során támasztott igény perfüggősége azon időponttal áll be, 

amelyben az igényt a szóbeli tárgyalás során érvényesítették és a 253 § 2 

bekezdés 2 követelményeinek megfelelő iratot kézbesítették.  

(3) A perfüggőség hatásai a következők: 

1. A perfüggőség időtartama alatt a vita tárgyát máshol egy fél sem 

perfüggősítheti. 

2. A perbíróság illetékességét az ezt megalapozó körülmények megváltozása 

nem érinti. 

 

262. § Perfüggőség egyéb hatálya 

A polgári jognak a perfüggőség egyéb hatályaira vonatkozó előírásai 

érintetlenek maradnak. Ezen hatály, valamit valamennyi olyan hatály, amely a 

polgári jog előírásain keresztül a kereset indítására, közlésére vagy bírósági 

bejelentésére, az alperes idézésére vagy perbebocsátkozására vonatkozik, a 167 

§ előírását nem érintve, a kereset indításával áll be.  

 

263. § Keresetváltoztatás 

A perfüggőség beállása után megengedett a kereset módosítása, ha az alperes 

ebbe beleegyezik, és a bíróság ezt célszerűnek találja. 

 

264. § Keresetváltoztatás hiánya 

Nem tekintendő keresetváltoztatásnak ha a kereset alapjának megváltoztatása 

nélkül   

1. A tényleges és jogi kifejtések kiegészítésre vagy helyesbítésre kerülnek; 

2. A kereseti indítvány a főtárgyban vagy a mellékkövetelések 

vonatkozásában kibővítésre vagy leszűkítésre kerül; 

3. Később beálló változás miatt az eredetileg követelt tárgy helyett más 

tárgyat vagy érdeket követelnek. 

 

265. § Peres ügy elidegenítése vagy átengedése 

(1)  A perfüggőség nem zárja sem az egyik, sem a másik fél jogát arra, hogy a 

vita tárgyát elidegenítse vagy az érvényesített jogot átengedje. 
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(2) Az elidegenítés vagy az átengedés a perre nincs befolyással. A jogutód 

nem jogosult a pert az ellenérdekű fél beleegyezése nélkül átvenni, vagy 

főbeavatkozást tenni. Ha a jogutód mellékbeavatkozóként lép fel, a 69 § 

nem alkalmazandó. 

(3) Ha a felperes elidegenített vagy átengedett, akkor ellene, amennyiben a 

jogutód elleni 325§ szerinti ítélet nem lenne hatályos, azt a kifogást lehet 

emelni, hogy az igény érvényesítésére már nem jogosult. 

266. § Ingatlan elidegenítése 

(1) Ha a telekkel kapcsolatosan igénybe vett jog fennállásának vagy fenn 

nem állásának, vagy a telken alapuló kötelezettség meglétének 

ügyében a birtokos és harmadik személy között jogvita keletkezik, 

akkor a jogutód a telek elidegenítésének esetén jogosult, az 

ellenérdekű fél indítványára pedig köteles a jogvitát annak meglévő 

állapotában főfélként átvenni.  

(2) Ez a rendelkezés nem alkalmazandó annyiban, amennyiben vele 

szemben a polgári jog olyanokat kedvezményező előírásai állnak, 

amelyek jogokat nem jogosulttól vezetnek le. Ilyen esetben a 265 § 3 

bekezdés érvényes, ha az elidegenítés a felperes által történt. 

 

267. § Vélelmezett beleegyezés keresetváltoztatásba 

Feltételezhető az alperes beleegyezése a kereset módosításába, ha a 

módosításnak nem ellentmondva, szóbeli tárgyalás során a módosított kereset 

tárgyalásába belebocsátkozott.  

 

268. § Döntés megtámadhatatlansága 

A kereset módosításának meglétéről vagy a módosítás megengedhetőségéről 

hozott döntés megtámadhatatlan. 

 

269. § Kereset visszavonása 

(1) A kereset az alperes beleegyezése nélkül csak az alperes érdemi szóbeli 

tásának kezdetéig vonható vissza. 

(2) A kereset visszavonásáról, és amennyiben ez a visszavonás 

hatályosulásához szükséges, az alperes beleegyezéséről a bíróság felé 

nyilatkozni kell. A kereset visszavonása,  amennyiben a szóbeli táson nem 

nyilatkoznak róla, perirat benyújtásával történik. Az iratot az alperes 

számára kézbesíteni kell, ha beleegyezése a kereset visszavonásának 

hatályosulásához szükséges. Ha az alperes az irat kézbesítésétől számított 

kéthetes záros határidőn belül a kereset visszavonásának nem mond ellent, 

akkor beleegyezése megadottnak tekintendő, amennyiben előtte felhívták 

erre az alperes figyelmét.  

(3) A kereset visszavonása esetén a jogvitát nem perfüggőnek kell tekinteni; a 

már kiadott, még nem jogerős ítélet nem hatályos, anélkül hogy kifejezett 

hatályon kívül helyezésére szükség volna. A felperes köteles viselni a 

jogvita költségeit, ha azokról jogerős döntés még nem született vagy más 
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okból nem az alperesre hárítandók. Ha a kereset benyújtásának indoka a 

perfüggőség előtt megszűnik és a kereset visszavonása erre tekintettel 

történik, akkor a költségviselési kötelezettség az eddigi tényállás 

figyelembe vételével, méltányos mérlegelés alapján történik; Ez nem 

érvényes, ha a keresetet nem kézbesítették.  

(4) A bíróság a 3 bekezdés szerint beálló hatályokról indítványra határozattal 

dönt.  

(5) A határozat ellen azonnal panaszt lehet tenni, ha a főtárgy perértéke az 

511 § szerinti értéket meghaladja. Panasznak nincs helye, ha a 

megállapítási indítványról (104 §) szóló döntés ellen jogorvoslatnak már 

nincsen helye. 

(6)  Ha a kereset ismét benyújtásra kerül, az alperes a belebocsátkozást a 

költségek megtérítéséig megtagadhatja. 

 

270. § Kézbesítés; formához nem kötött közlés 

A keresetlevél és a tárgyi indítványokat tartalmazó iratok kivételével az iratokat 

és a felek más nyilatkozatait formához nem kötötten is közölni lehet, 

amennyiben a bíróság a kézbesítést nem rendeli el. Posta általi eljuttatás esetén a 

közlés akkor tekintendő eljuttatottnak,  ha a közlés a fél helyi postakerületben 

található lakására a következő, egyéb esetekben a második munkanapon 

megérkezik, kivéve ha a fél valószínűsíteni tudja, hogy a közlés nem vagy csak 

egy későbbi időpontban jutott el hozzá. 

 

271. § Keresetlevél kézbesítése 

(1) A keresetlevelet haladéktalanul kézbesíteni kell. 

(2)  Ha az alperes a kereset ellen védekezni kíván, a kézbesítéssel fel kell 

szólítani ügyvéd megbízására. 

 

272. § Eljárásmód meghatározása 

(1)  A jogvitát szóbeli tásra általában átfogóan kell előkészíteni (főtárgyalás).  

(2) Az elnök az első szóbeli tásra vagy egy korai időpontot határoz meg (275 

§), vagy írásbeli előkészítő eljárást kezdeményez (276 §). 

(3) Az egyeztető tásnak és a szóbeli tásnak a lehető legkorábbi időpontban 

sorra kell kerülnie. 

 

273. § Tárgyalás előkészítése 

(1) Az elnök a szükséges előkészítő intézkedéseket időben foganatosítani 

köteles. 

(2)  Az elnök, vagy a perbíróság általa kijelölt tagja különösen 

1. Előírhatja a feleknek előkészítő irataik kiegészítését vagy kifejtését, 

különösen bizonyos tisztázásra szoruló pontok magyarázatának 

határidejét; 

2. Hatóságokat vagy köztisztség viselőjét okmányok átadására vagy 

hivatalos tájékoztatásra kérheti; 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__270.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__271.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__272.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__273.html


  Fordítási árajánlat: info@1x1forditoiroda.hu 

www.1x1forditoiroda.hu 
 

3. Elrendelheti a felek személyes megjelenését; 

4. A felek által hivatkozott tanúkat és szekértőket a szóbeli tárgyalásra idézi, 

valamint a 378 § szerinti rendelkezést hoz; 

5. A 142, 144 §§ szerinti rendelkezést hoz. 

(3)  A 2 bekezdés 4 és amennyiben a rendelkezéseket nem féllel szemben kell 

hozni,  a 4 szerinti rendelkezéseket csak akkor hoz, ha az alperes már a 

kereseti igénynek már ellentmondott. A 2 bekezdés 4 szerinti 

rendelkezésekre a 379 § megfelelően vonatkozik. 

(4) A feleket minden rendelkezésről tájékoztatni kell. A felek személyes 

megjelenésének elrendelése esetén a 141 § 2, 3 bekezdés érvényes.  

 

274. § Felek idézése; perfelvételi időköz 

(1) A  szóbeli tárgyalás időpontjának kitűzése után a felek idézése a bírósági 

hivatal feladata. 

(2) Ha a bíróság korai első tárgyalási időpontot tűz ki, akkor az alperest a 

keresetlevéllel együtt kell idézni.  

(3) A keresetlevél kézbesítése és a szóbeli tárgyalás időpontja között legalább 

kéthetes időnek kell eltelnie (belebocsátkozási határidő). Külföldre 

történő kézbesítés esetén a belebocsátkozási határidőt az elnök szabja 

meg. 

 

275. § Korai első tárgyalás 

(1) A korai első szóbeli tárgyalás előkészítéséhez az elnök, vagy a perbíróság 

általa megbízott tagja az alperes számára a kereset írásos 

megválaszolására határidőt szab. Egyébként az alperest fel kell szólítani, 

hogy esetleges előadandó védekezési eszközeit a megbízandó ügyvéden 

keresztül a bírósággal periratban közölje; a 277 § 1 bekezdés 2 mondat 

megfelelően érvényes. 

(2) Ha az eljárás az első korai szóbeli tárgyaláson nincs lezárva, akkor a 

bíróság minden, a főtárgyalás előkészítéséhez szükséges rendelkezést 

meghoz.  

(3) Ha az alperes a keresetet még nem vagy nem kielégítően válaszolta meg 

és 1 bekezdés 1 mondat szerinti határidőt még nem kapott, akkor a 

bíróság a tárgyaláson számára írásban határidőt szab a kereset írásbeli 

megválaszolására.  

(4) A bíróság a felperes számára a tárgyaláson vagy a kereset 

megválaszolásának beérkezte után határidőt szabhat a kereset 

megválaszolásával kapcsolatos állásfoglaláshoz. Az elnök a határidőt a 

szóbeli tárgyaláson kívül is megszabhatja. 

 

276. § Írásos megelőző eljárás 

(1) Ha az elnök nem tűz ki korai első szóbeli tárgyalást, akkor az alperest a 

kereset kézbesítésével felszólítja, hogy amennyiben a kereset ellen 

védekezni akar, azt a kereset kézbesítése utáni kéthetes záros határidőn 
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belül a bíróságnak írásban jelezze; a felszólításról a felperest tájékoztatni 

kell. Az alperes számára egyidejűleg legalább két további hét határidőt 

kell adni a kereset megválaszolására. Külföldre történő kézbesítés esetén 

az elnök a határidőt az 1 mondat szerint szabja meg. 

(2)  A felszólítással az alperest ki kell oktatni a számára az 1 bekezdés 1 

mondat szerint szabott határidő elmulasztásának következményeiről, 

valamint arról, hogy a keresettel való szembeszállási nyilatkozatot csak a 

megbízandó ügyvéden keresztül teheti meg. A 331 § 3 bekezdés szerinti 

mulasztási ítélet kiszabásának lehetőségéről szóló kioktatásnak 

tartalmaznia kell a 91 és 708 §§ 2 szerinti jogkövetkezményeket is. 

(3) Az elnök a felperes számára a kereset megválaszolásra adandó írásos 

állásfoglalásra határidőt szabhat. 

 

277. § Ellenkérelem; válasz 

(1) Az alperes a kereset megválaszolásában védekező eszközeit adja elő, 

amennyiben azok a per állása szerint a gondos és az eljárás elősegítését 

szem előtt tartó pervezetésnek megfelelnek. A kereset megválaszolásának 

tartalmaznia kell továbbá egy arról szóló nyilatkozatot is, hogy vannak-e 

okok az ügy egyesbíró általi eldöntésével szemben.  

(2) Az alperest ki kell oktatni arról, hogy a kereset megválaszolását a 

megbízandó ügyvéden keresztül kell a bírósághoz benyújtania és a 

határidő elmulasztásának következményeiről is.  

(3) A 275 § 1 bekezdés 1 mondat 3 szerint a kereset írásos megválaszolására 

szabott határidő legalább két hét. 

(4)  A kereset megválaszolásával kapcsolatos írásbeli állásfoglalásra az 1 

bekezdés 1 mondat és a 2 és 3 bekezdések megfelelően vonatkoznak. 

 

278. § Vita békés rendezése; békéltető tárgyalás; egyezség 

(1) A bíróságnak az eljárás minden állásában a jogvita, vagy egyes pontjai  

békés rendezésére kell törekednie. 

(2) A szóbeli tárgyalást a jogvita békés rendezésének céljából békéltető 

tárgyalás előzi meg, kivéve ha külső egyeztetési fórum előtt már volt 

egyeztetési kísérlet vagy a békéltetési tárgyalás eleve kilátástalannak 

látszik. A bíróság a felekkel a tényállást a békéltető egyeztető tárgyalás 

során valamennyi körülmény szabad mérlegelése útján taglalja és szükség 

esetén kérdéseket tesz fel. A megjelent feleket erről személyesen hallgatja 

meg. 

(3) A békéltető tárgyalásra, valamint további békéltetési kísérletekre el kell 

rendelni a felek személyes megjelenését. A 141 § 1 bekezdés 2 mondat, a 

2 és 3 bekezdés megfelelően érvényes. 

(4) Ha a békéltető tárgyaláson egyik fél sem jelenik meg, az eljárás nyugvását 

kell elrendelni. 

(5) A bíróság a feleket békéltető tárgyalás céljából megbízott vagy felkért 

bíróhoz utalhatja. Alkalmas esetekben a bíróság a feleknek javasolhatja a 
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vita bíróságon kívüli rendezését. Ha a felek emellett döntenek, a 251 § 

megfelelően alkalmazandó. 

(6) Bírósági egyezség oly módon is köthető, hogy a felek a bíróságnak 

írásbeli egyezségi javaslatot terjesztenek be vagy perirattal elfogadják a 

bíróság írásos egyezségi javaslatát. A bíróság az 1 mondat szerint kötött 

egyezség létrejöttét és tartalmát határozattal állapítja meg. A 164 § 

megfelelően alkalmazandó. 

 

279. § Szóbeli tárgyalás 

(1) Ha a békéltető tárgyaláson valamelyik fél nem jelenik meg, vagy a 

békéltető tárgyalás eredménytelen, akkor a szóbeli tárgyalást (korai első 

tárgyalás vagy főtárgyalás) közvetlenül utána kell megtartani. Egyéb 

esetben haladéktalanul ki kell tűzni a szóbel tárgyalás időpontját.  

(2) A főtárgyalás során a vita tárgyalását közvetlenül a bizonyításfelvétel 

követi. 

(3) A bizonyításfelvételt követően a bíróság ismét taglalja a felekkel a 

tényállást, és amennyiben az már lehetséges, a bizonyításfelvétel 

eredményét is. 

 

280. § Elkülönített tárgyalás a kereset megengedhetőségéről 

(1) A bíróság elrendelheti a kereset megengedhetőségről folytatandó elkülönített 

tárgyalást. 

(2) Közbenső ítélet esetén azt jogorvoslati szempontból végleges ítéletnek kell 

tekinteni. A bíróság indítványra azonban elrendelheti az érdemi tárgyalást is. 

 

281. § Áttétel illetékesség hiánya miatt 

(1)  Ha a bíróságok helyi és tárgyi illetékességére vonatkozó előírások alapján 

a bíróság illetéktelenségét kell kimondani, akkor, amennyiben az illetékes 

bíróság megnevezhető,  az érintett bíróság a felperes indítványára megát 

illetéktelennek nyilvánítja, és a jogvitát az illetékes bírósághoz utalja. 

Több bíróság illetékessége esetén a felperes által választott bírósághoz 

kell utalni.  

(2) A bíróság illetékességével kapcsolatos indítványokat és nyilatkozatokat a 

bírósági hivatal okmányhitelesítő tisztviselője előtt kell leadni. A 

határozat megtámadhatatlan. A jogvita a határozatban megjelölt 

bíróságnál az iratok beérkezésével válik perfüggővé. A határozat ezen 

bíróságot köti. 

(3) Az érintett bíróság előtti eljárás során keletkezett költségek a határozatban 

megjelölt illetékes bíróság eljárási költségei részének tekintendők. A 

keletkezett többletköltségeket akkor is a felperesre kell hárítani, ha a 

főtárgyban pernyertes lesz. 

 

282. § Perbeli előadás időbenisége 
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(1) A szóbeli tárgyaláson valamennyi fél köteles támadó és védekező 

eszközeit, különösen állításait, vitatásait, kifogásait, ellenvetéseit, 

bizonyítékait és a bizonyítás eszközei elleni kifogásait olyan időben 

előadni, amely a per állása szerint megfelel a gondos és a tárgyalás 

elősegítésére törekvő pervezetésnek.  

(2) Olyan indítványokat, valamint támadó és védekező eszközöket, 

amelyekre vonatkozóan az ellenérdekű fél előzetes tájékozódás nélkül 

várhatóan nem tud nyilatkozni, a szóbeli tárgyalást annyival megelőzően 

kell előkészítő irat gyanánt eljuttatni, hogy az ellenérdekű fél még 

lehetősége legyen a szükséges tájékozódásra.  

 

  
283. § Perirat benyújtási határideje az ellenérdekelt fél perbeli előadására 

vonatkozó nyilatkozatok esetén 

Ha egy fél a szóbeli tárgyaláson az ellenérdekű fél előadására 

vonatkozóan nem tud nyilatkozni, mert a tárgyalás előtt nem kapott 

időben tájékoztatást, akkor a bíróság indítványra határidőt szabhat, 

amelyben ezt a nyilatkozatot periratban pótolhatja; egyidejűleg kitűzik a 

döntés kihirdetésének határidejét is. A megfelelő határidőben benyújtott 

nyilatkozatot a bíróság köteles figyelembe venni, a késéssel benyújtott 

nyilatkozatot figyelembe veheti.  

 

284. § Bizonyításfelvétel 

A bizonyításfelvételt és a bizonyítást elrendelő határozat szerinti 

különleges bizonyítási eljárás elrendelését az ötödik-tizedik cím határozza 

meg. A felek egyetértésével a bíróság a bizonyítékokat az általa 

megfelelőnek tartott módon veheti fel. Az egyetértés csak a per állásának 

lényeges megváltozása esetén vonható vissza, és csak a vonatkozó 

bizonyítási eljárás megkezdődése előtt. 

 

285. § Tárgyalás bizonyításfelvétel után 

(1) A felek a bizonyításfelvétel eredményéről a perviszony taglalása 

keretében kötelesek tárgyalni. 

(2) Ha a bizonyításfelvétel nem a perbíróság előtt történt, akkor a felek 

annak eredményét a bizonyításfelvételi tárgyalás alapján kötelesek 

előadni.  

286. § Bizonyítékok szabad mérlegelése 

(1) A bíróság a tárgyalások teljes tartalmának és egy esetleges 

bizonyításfelvétel eredményének figyelembe vételével, saját szabad 

meggyőződése alapján köteles eldönteni, hogy egy tényállítást igaznak 

vagy hamisnak kell tekinteni. Az ítéletben meg kell adni azokat az okokat, 

amelyek a bíróság meggyőződéséhez vezettek. 

(2)  A bizonyítás törvényi szabályai a bíróságot csak az ebben a törvényben 

megjelölt esetekben kötik. 
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287. § Kármegállapítás; követelés nagysága 

(1)  Ha a felek között vitatott, hogy keletkezett-e kár és mennyi ezen kár vagy 

a pótlandó interesse értéke, akkor erről a bíróság valamennyi körülmény 

mérlegelésével, saját meggyőződése szerint dönt. A bíróság 

mérlegelésének körébe tartozik az is, hogy egy indítványozott 

bizonyításfelvételt vagy szakértők szakvéleményezésre való hivatalból 

való kirendelését el kell-e rendelni. A bíróság a bizonyító felet 

meghallgathatja a kár és az interesse vonatkozásában; a 452 § 1 bekezdés 

1 mondat és a 2-4 bekezdések megfelelően érvényesek. 

(2)  Vagyonjogi vitákban az 1 bekezdés 1,2 mondatok előírásai más 

esetekben is megfelelően alkalmazandók, amennyiben a felek között egy 

követelés összege vitatott és olyan mérvadó körülmények feltárása 

ütközik nehézségekbe, amelyek nem állnak arányban a követelés vitatott 

részének jelentőségével.  

 

288. § Bírósági elismerés 

(1) Az egyik fél által állított tények annyiban nem szorulnak bizonyításra, 

amennyiben ezeket az ellenérdekű fél a jogvita során a szóbeli 

tárgyaláson, vagy a megbízott vagy felkért bíró előtt jegyzőkönyvben 

elismerte.  

(2) A bírósági elismerés hatályához nem szükséges annak felvétele. 

 

289. § Bírósági elismerés kiegészítése 

(1) A bírósági elismerés hatályát nem korlátozza az, ha olyan állítást fűznek 

hozzá, amely önálló támadó vagy védekezési eszközt tartalmaz. 

(2) Hogy egy bíróság előtt tett megengedő nyilatkozat egyéb kiegészítő vagy 

korlátozó állításokra való tekintet nélkül mennyire tekintendő 

elismerésnek, az egyes esetek sajátosságai határozzák meg.  

 

290. § Elismerés visszavonása 

A visszavonás a bírósági elismerés hatályát csak akkor befolyásolja, ha a 

visszavonó fél bizonyítja, hogy az elismerés nem felel meg a valóságnak és 

tévedés vezetett hozzá. Az elismerés ebben az esetben elveszti hatályát. 

 

291. § Köztudomású tények 

A bíróság számára köztudomású tények nem szorulnak bizonyításra. 

 

292. § Törvényi feltételezések 

Ha a törvény egy tény meglétével kapcsolatban feltételezést tartalmaz, akkor 

megengedett az ellenkezőjének bizonyítása, amennyiben a törvény mást nem ír 

elő. Ezt a bizonyítékot a fél meghallgatásának 445 § szerinti indítványa alapján 

is fel lehet venni. 

 

292a § (kiesett) 
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293. § Idegen jog; szokásjog; irányadó jogrendszerek 

A más államban érvényes jog, szokásjogok és statútumok csak annyiban 

szorulnak bizonyításra, amennyiben a bíróság számára ismeretlenek. Ezen jogi 

rendelkezések tisztázásánál a bíróság nem szorítkozik a felek által benyújtott 

bizonyítékokra; jogosult más tájékozódási forrásokat is igénybe venni, és ennek 

céljából a szükséges intézkedéseket elrendelni. 

 

294. § Valószínűsítés 

(1) Ha valaki tényállítást köteles valószínűsíteni, minden bizonyítási eszközt 

igénybe vehet, ideértve az eskü hatálya alatti megerősítést is.  

(2)  Nem megengedett az olyan bizonyításfelvétel, amelyet nem lehet azonnal 

végrehajtani. 

 

295. § Szabálytalanság kifogásolása 

(1)  Az eljárást és különösen egy perbeli cselekmény formáját érintő előírás 

megsértését nem lehet többé kifogásolni akkor, ha a fél az előírás 

követéséről lemond, vagy ha a következő, az érintett előírás alapján 

megtartott, vagy az erre való hivatkozást tartalmazó szóbeli tárgyaláson a 

hiányosságot nem kifogásolta, miközben megjelent és számára a 

hiányosság ismert volt vagy ismertnek kellett volna lennie.  

(2) Az előbbi rendelkezés nem alkalmazandó akkor, ha olyan előírások 

megsértéséről van szó, amelyekről a fél nem tud hatályosan lemondani. 

 

296. § Megkésett perbeli előadás elutasítása 

(1) Olyan támadó és védekező eszközöket, amelyeket csak az erre szabott 

határidő letelte adnak elő (273 § 2 bekezdés, féllel szembeni határidő 

szabása esetén 5, 275 § 1 bekezdés, 1 mondat, 3, 4 bekezdések, 276 § 1 

bekezdés 2 mondat, 3 bekezdés, 277 §), csak akkor megengedhetők, ha a 

bíróság szabad meggyőződése szerint megengedésük a jogvita megoldását 

nem hátráltatná vagy ha a fél a késedelmet megfelelően kimenti.  

(2) Olyan támadó és védekező eszközök, amelyeket a 282 § 1 bekezdéssel 

ellentétben időben nem adtak elő, és a 282 § 2 bekezdéssel ellentétben 

időben nem közöltek, elutasíthatók, ha megengedésük a bíróság szabad 

mérlegelése szerint a jogvita megoldását hátráltatná és a késedelem durva 

hanyagságon alapul. 

(3) A kereset megengedhetőségét érintő késedelmes kifogások, amelyekről az 

alperes lemondhat, csak akkor engedhetők meg, ha az alperes a 

késedelmet megfelelően kimenti.  

(4) Az 1 és 3 bekezdések szerinti esetekben a bíróság kívánságára a kimentés 

okát valószínűsíteni kell.  

 

296.a § Perbeli előadás szóbeli tárgyalás lezárása után 
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Az ítélettel végződő szóbeli tárgyalás lezárása után támadó és védekező 

eszközöket már nem lehet előadni. A 139 § 5 bekezdés, 156, 283 §§ érintetlenek 

maradnak.  

 

297. § Kérelem előterjesztésének formája 

(1)  Az indítványt az előkészítő iratokból kell felolvasni. Amennyiben az 

ezekben nem található, akkor a jegyzőkönyvhöz mellékletként fűzött 

iratból kell felolvasni. Az elnök engedélyezheti, hogy az indítványokat 

jegyzőkönyvbe mondják.  

 

298. § Iratnyomtatatás 

(1) Az elektronikus dokumentumokról (130a, 130b §§) nyomtatott példány 

készülhet. 

(2) A nyomtatott példánynak tartalmaznia kell 

1. A dokumentum integritási vizsgálatának eredményét, 

2. Hogy az aláírásvizsgálat kit jelöl az aláírás tulajdonosaként, 

3. Hogy az aláírásvizsgálat szerint az aláírás milyen időpontban történt. 

(3) Az elektronos dokumentumot legalább az eljárás jogerős lezárásáig tárolni 

kell. 

 

298.a § Elektronikus ügyirat 

(1) A per aktái elektronikusan is készíthetők. A szövetségi kormány és a 

tartományi kormányok  körükben rendelettel határozzák meg azt az 

időpontot, amelytől kezdve az aktákat elektronikusan vezetik, valamint az 

elektronikus akták létrehozására, nyilvántartására és megőrzésére 

vonatkozó szervezési-műszaki keretfeltételeket. A tartományi kormányok 

a felhatalmazást rendelettel a tartományi igazságügyi hivatalokra 

ruházhatják át. Az elektronikus akták engedélyezése egyes bíróságokra 

vagy eljárásokra korlátozódhat.  

(2) Papír alakban benyújtott ügyiratokat és egyéb dokumentumokat az eredeti 

helyettesítése miatt elektronikussá kell alakítani. A  papír formájú 

dokumentumokat, ha szükség van rájuk, legalább az eljárás jogerős 

lezárásáig tárolni kell. 

(3) Az elektronikus dokumentumokra rá kell vezetni, mikor és ki alakította 

őket elektronikus dokumentumokká.  

 

299. § Okiratbetekintés; másolat 

(1) A felek a per ügyirataiba betekinthetnek és azokról a bírósági hivatallal 

kiadmányokat, kivonatokat és másolatokat készíttethetnek.  

(2) Az elnök harmadik személyeknek a felek engedélye nélkül csak akkor 

adhat engedélyt iratbetekintésre, ha azok valószínűsítik jogi 

érdekeltségüket.  

(3) Ha a per ügyiratait elektronikusan vezetik, a bírósági hivatal ezeket 

ügyirat-kinyomtatás, képernyőn történő megjelenítés vagy elektronikus 
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dokumentum formájában teszi hozzáférhetővé. Mérlegelése alapján azon 

meghatalmazottaknak, akik az ügyvédi kamara tagjai, az elnök 

elektronikus hozzáférést engedélyezhet az ügyiratok tartalmához. Az 

ügyiratok tartalmához való hozzáférési lehetőség esetén biztosítani kell, 

hogy csak a meghatalmazottak férjenek hozzá. Az eljuttatásnál 

valamennyi dokumentumot minősített elektronikus aláírása kell ellátni és 

a jogosulatlan betekintéstől meg kell védeni. 

(4) Az ítéletek, határozatok és rendelkezések tervezetei, az előkészítésükre 

szolgáló munkák, valamint szavazásokat érintő dokumentumokat sem 

bemutatni sem másolatban közölni nem lehet. 

 

299.a § Adathordozó archiválása 

(1) Ha a periratokat az eredeti helyettesítése miatt előírásszerűen képi vagy 

más adathordozóra vitték, és írásbeli igazolás van arról, hogy a másolat az 

eredetivel megegyezik, akkor a kiadmányokat, kivonatokat és másolatokat 

a képi vagy más adathordozóról is el lehet készíteni. Ebben az esetben az 

eredetin kell feltüntetni a megegyezőségi igazolást. 

 

2. Cím 

Ítélet 

  
300. § Végső 

ítélet 

(1) Ha jogvita döntésre érett, a bíróság kimondja a végső ítéletet. 

(2) Ugyanez vonatkozik arra is, ha több, egyidejű tárgyalás és döntés céljából 

összevont perből csak az egyik döntésre érett. 

 

301. § Részítélet 

(1)  Ha több, a keresetben érvényesített igényből csak az egyik, vagy egy 

igénynek csak egy része, vagy benyújtott ellenkereset esetén csak a 

kereset vagy csak az ellenkereset döntésre érett, a bíróság a döntést végső 

ítélettel (részítélettel) hozza meg. Olyan egységes igény egy részéről, 

melynek alapja és mértéke vitás, csak akkor lehet részítélettel dönteni, ha 

az igény maradék részéről egyidejűleg alapítélet is születik. 

(2) A részítélet meghozatala csak akkor maradhat el, ha azt a bíróság a dolog 

állása alapján nem tartja méltányosnak. 

 

302. § Közbenszóló ítélet 

(1)  Ha az alperes ellenkövetelés beszámítását érvényesítette, akkor, ha csak a 

követelés tárgyalása érett döntésre, a beszámításról való döntés 

fenntartása mellett a követelésről döntés születhet.  

(2) Ha az ítélet nem tartalmaz fenntartást, akkor indítványozható az ítélet 321 

§ szerinti kiegészítése.  
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(3)  A beszámításról hozandó döntés fenntartásával hozott ítélet jogorvoslati 

és kényszer-végrehajtási szempontból végső ítéletnek tekintendő. 

(4)  A per a fenntartott döntéses beszámításra vonatkozóan függő marad. Ha a 

további eljárás során kiderül, hogy a felperes igénye megalapozatlan volt, 

a korábbi ítéletet hatályon kívül kell helyezni, a felperes igényét el kell 

utasítani és a költségekről másképp kell dönteni. A felperes köteles azon 

kár megtérítésére, amely az alperes számára az ítélet végrehajtása, vagy a 

végrehajtás megakadályozására tett cselekménye következtében 

keletkezett. A felperes ezen kártérítési igényét a folyó jogvitában is 

érvényesítheti; igény-érvényesítés esetén azt úgy kell tekinteni, mintha a 

fizetés vagy a cselekmény idején vált volna perfüggővé.  

 

303. § Köztes ítélet 

Ha a közbenső döntésre érett, a döntés köztes ítélet útján születik. 

 

304. § Köztes ítélet telekről 

(1)  Ha az igényvita telekre és pénzösszegre vonatkozik, a bíróság előbb a 

telekről dönthet. 

(2) Az ítélet jogorvoslati szempontból végső ítéletnek tekintendő; az igény 

megalapozottsága esetén azonban a bíróság indítványra elrendelheti az 

összegről való tárgyalást. 

 

305. § Ítélet öröklésjogilag korlátozott felelősség fenntartásával 

(1)  Az örököst a Polgári Törvénykönyv 2014, 2015 §§ szerint megillető 

ellenvetések érvényesítésén keresztül az örökös korlátozott felelősség 

fenntartása mellett hozott marasztalása nem kizárt. 

(2) Ugyanez vonatkozik azon ellenvetések érvényesítésére is, amelyek a 

túlélő házastársat folyamatos vagyonközösség esetén a Polgári 

Törvénykönyv 1489 § 2 bekezdés és a 2014, 2015 §§ szerint megilletik.  

 

305.a § Ítélet tengerjogilag korlátozott felelősség fenntartásával 

(1) Ha a keresetben érvényesített igény a Kereskedelmi Törvénykönyv 486 § 

1 vagy 3 bekezdés, 487-487d §§ szerinti felelősségkorlátozás alá esik és 

az alperes érvényesíti, hogy 

1. Ugyanazon eseményből további igények keletkeztek, melyekre nézve a 

felelősséget korlátozhatja és 

2. Az igények összege meghaladja a legmagasabb felelősségi összeghatárt, 

amelyek ezen igényekre a Felelősség Korlátozásáról Szóló Egyezmény 6 

vagy 7 cikkelye (Kereskedelmi Törvénykönyv 486 § 1 bekezdés) vagy a 

Kereskedelmi Törvénykönyv 487, 487a vagy 487c §§ határoznak meg, 

akkor a bíróság a döntésnél a felelősség korlátozásának jogát figyelmen kívül 

hagyhatja, ha a jogvita megoldását a további igények okának és összegének 

bizonytalansága miatt a bíróság szabad meggyőződése szerint nem jelentéktelen 

módon megnehezítené. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a keresetben 
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érvényesített igény a belföldi hajózásról szóló törvény 4-5m §§ szerinti 

felelősségi korlátozás alá esik, és az alperes érvényesíti, hogy ugyanazon 

eseményből több igény származott, amelyekre nézve a felelősséget 

korlátozhatja, és amelyek teljes összege a rájuk a belföldi hajózásról szóló 

törvény 5e-5k §§ szerint vonatkozó legmagasabb felelősségi összeget 

meghaladja.  

(2)  Ha a bíróság a felelősségkorlátozás jogát figyelmen kívül hagyja, akkor 

az ítélet  

1. Az 1 bekezdés 1 mondat esetében azon fenntartás mellett, hogy az alperes 

a felelősségkorlátozási jogot érvényesítheti, ha a Felelősség 

Korlátozásáról Szóló Egyezmény szerinti pénzalap jött létre vagy az a jog 

érvényesítése során jön létre, 

2. Az 1 bekezdés 2 mondat esetén annak fenntartásával, hogy  az alperes a 

felelősségkorlátozási jogot érvényesítheti, ha a belföldi hajózásról szóló 

törvény 5d § szerinti pénzalap jött létre vagy az a jog érvényesítése során 

jön létre, születik. 

 

306. § Elállás 

Ha a felperes a szóbeli tárgyaláson az érvényesített igénytől eláll, akkor az 

igényt az elállás alapján ugyanúgy kell elutasítani, mintha az elutasítást az 

alperes indítványozta volna. 

 

307. § Elismerés 

Ha a fél az ellen támasztott igény egészben vagy részben elismeri, akkor az 

elismerés szerint kell marasztalni. Ennyiben szóbeli tárgyalásra nincs szükség. 

 

308. § Fél indítványához való kötöttség 

(1) A bíróság nem jogosult a félnek megítélni valamit, amire nincs indítvány. 

Ez különösen vonatkozik hasznokra, kamatokra és egyéb 

mellékkövetelésekre. 

(2) A perköltségek viseléséről a bíróságnak indítvány nélkül is döntenie kell.  

 

308.a § Indítvány nélküli határozat bérletügyekben  

(1) Ha a bíróság a bérbeadó és a bérlő vagy albérlő közötti, lakóhelyiség 

kiürítésére vonatkozó vitában a kiürítési igényt azért találja 

megalapozatlannak, mert a bérlő a Polgári Törvénykönyv 574-574b §§ 

alapján a bérleti viszony folytatását kérheti, az ítéletben indítvány nélkül 

is kimondhatja, hogy a bérleti viszony milyen időtartamra és a szerződési 

feltételek milyen módosítása esetén folytatható. Az ítélet kimondása előtt 

a feleket meg kell hallgatni.  

(2) Az ítélet önállóan megtámadható. 

 

309. § Ítélkező bíró 
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Az ítéletet csak azon bírók hozhatják, akik az ítélet alapjául szolgáló tárgyaláson 

részt vettek. 

 

310. § Ítélethirdetés határideje 

(1)  Az ítélet a szóbeli tárgyalás lezárása után, vagy egy rögtön kitűzendő 

időpontban kerül kihirdetésre. Az időpontot csak abban az esetben lehet 

három hétnél későbbre kitűzni, ha fontos okok, különösen az ügy 

terjedelme vagy nehézsége ezt megköveteli. 

(2) Ha az ítélet a szóbeli tárgyalás lezárásának időpontjában nem kerül 

kihirdetésre, akkor a kihirdetéskor már végleges formába öntve kell 

lennie.  

(3) A 307 §, 331§, 3 bekezdés szerint szóbeli tárgyalás nélkül, elismerés 

alapján hozott vagy mulasztási ítélet esetén a kihirdetést az ítélet 

kézbesítése helyettesíti. Ugyanez vonatkozik arra az ítéletre is, amely a 

mulasztási ítélet elleni ellenvetést utasítja el. 

 

311. § Ítélethirdetés formája 

(1) Az ítélethirdetés a nép nevében történik. 

(2) Az ítélet kihirdetése az ítélet rendelkező részének felolvasásával történik. 

Az ítélet rendelkező részének felolvasása csak az arra való hivatkozással 

is történhet, ha az ítélethirdetésen egyik fél sem jelent meg. Mulasztási 

ítéletek, elismerés alapján hozott ítéletek, valamint olyan ítéletek, 

amelyek a kereset visszavonásának vagy a keresettől való elállásnak a 

következményeit mondják ki, az ítélet rendelkező részének írásba 

foglalása nélkül is kihirdethetők. 

(3) A döntés indokolása az indokok felolvasásával vagy a lényegi tartalom 

szóbeli közlésével történik, ha ezt a bíróság méltányosnak találja.  

(4) Ha az ítélet kihirdetése nem közvetlenül a szóbeli tárgyalás lezárása után 

történik, akkor az elnök a perbíróság többi tagjának távollétében is 

kihirdetheti. 

 

312. § Felek jelenléte 

(1) Az ítélet hatályossága nem függ a felek jelenlététől. A kihirdetés azon fél 

számára is megtörténtnek számít, aki az időpontot elmulasztotta. 

(2) Amennyiben ez a törvény máshogy nem rendelkezik, a fél joga, hogy az 

eljárást a kihirdetett ítélet alapján folytassa, vagy hogy az ítéletet más 

módon felhasználja, nem függ az ellenérdekű félnek történő kézbesítéstől.    

 

313. § Ítélet formája és tartalma 

(1) Az ítélet tartalmazza: 

1. A felek, törvényes képviselőik és perbeli meghatalmazottaik 

megnevezését; 

2. A bíróság és a döntésben közreműködött bírók megnevezését; 

3. A szóbeli tárgyalás lezárásának napját; 
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4. Az ítélet rendelkező részét; 

5. A tényállást; 

6. A döntés indokait. 

(2)  A tényállásban a támasztott igényeket és az ehhez előadott támadó és 

védekező eszközöket csak tömören, lényeges tartalmuk szerint kell 

bemutatni. A tényállás részletei tekintetében periratokra, jegyzőkönyvekre 

és egyéb dokumentumokra kel hivatkozni. 

(3) A döntés indokolása tartalmazza azon megfontolások rövid 

összefoglalóját, amelyeken az ítélet tényleges és jogi szempontból alapul. 

 

313.a § Tényállás és döntés indoklásának elhagyása 

(1) Nincs szükség tényállásra, ha a jogorvoslat lehetősége kétségtelenül 

kizárt. Ebben az esetben nincs szükség indoklásra sem, ha a felek erről 

lemondanak vagy ha lényeges tartalmát jegyzőkönyvbe mondták.   

(2) Ha az ítéletet a szóbeli tárgyalás lezárása után hirdetik ki, akkor nincs 

szükség a tényállásnak és a döntés indokolásának kifejtésére, ha a 

jogorvoslatról mindkét fél lemond. Ha az ítélet csak az egyik fél számára 

megtámadható, elegendő, ha csak ez a fél mond le. 

(3) Az 1 és 2 bekezdés szerinti lemondás már az ítélet kihirdetése előtt 

megtörténhet; de erről legkésőbb a szóbeli tárgyalás lezárása utáni egy 

héten belül a bíróság számára nyilatkozni kell.  

 

 

 

313.b § Mulasztási ítélet, elismerés alapján és kereseti igényről lemondás 

alapján hozott ítélet 

(1) Ha mulasztási ítélet, elismerés vagy elállás alapján hozott ítélet születik, 

nincs szükség a tényállásnak és a döntés indoklásának ismertetésére. Az 

ítéletet mulasztási ítéletként, elismerés vagy elállás alapján hozott 

ítéletként kell megjelölni.  

(2)  Az ítéletet az 1 bekezdés szerinti rövidített formában a kereset 

periratokban található eredetijéhez vagy másolatához vagy egy ezzel 

összekötendő laphoz kel csatolni. Az ítéletnek a bírók nevét nem kell 

tartalmaznia. A felek, törvényes képviselőik és a perbeli 

meghatalmazottak nevét csak akkor kell az ítéletben rögzíteni, ha azok a 

keresetlevélben megadottól eltérnek. Ha a felperes indítványa alapján 

ítélkeznek akkor az indoklásban hivatkozni lehet a keresetlevélre. Ha az 

ítéletet a keresetlevéllel egybekötött lapra írják, akkor az egybekötés 

helyét bírósági pecséttel vagy a kötést zsinórral és pecséttel kell ellátni. 

(3) Az 1 bekezdés nem alkalmazandó. Ha várható, hogy a mulasztási ítélet, 

elismerés vagy elállás alapján hozott ítélet külföldön kerül érvényesítésre. 

(4) A 2 bekezdés nem alkalmazandó a periratok elektronikus vezetése esetén. 
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314. § Tényállás bizonyító ereje 

Az ítélet tényállása a fél szóbeli előadását bizonyítja. A bizonyítékot csak az 

ülés jegyzőkönyve érvénytelenítheti. 

 

315. § Bírók aláírása 

(1) Az ítéletet a döntésben közreműködő bírók aláírják. Ha egy bíró az 

aláírásban akadályoztatva van, akkor ezt az akadályoztatás okának 

feltüntetésével az elnök, ennek akadályoztatása esetén a legidősebb bíró 

az ítélet alá jegyzi. 

(2) Ha az ítélet kihirdetése közvetlenül a szóbeli tárgyalás lezárása után 

történik, akkor a kihirdetés napjától számított három hét elteltével 

végleges formába öntve a bírósági hivatalnak át kell adni. Ebben az 

esetben a tényállást és az indoklást utólag el kell készíteni, a bíróknak 

külön alá kell írni és a bírósági hivatalnak át kell adni. 

(3)  A bírósági hivatal tisztviselője a kihirdetés, vagy a 310 § 3 bekezdés 

szerinti kézbesítés napját az ítéletre rávezeti és a megjegyzést aláírja. A 

periratok elektronikus vezetése esetén a bírósági iroda tisztviselője a 

megjegyzést külön dokumentumban rögzíti. A dokumentumot az ítélettel 

elválaszthatatlanul össze kell kötni.  

 

316 § (kiesett) 

 

317. § Ítélet kézbesítése és kiadmánya 

(1) Az ítéleteket a feleknek, kihirdetett mulasztási ítéleteket csak a pervesztes 

félnek kell kézbesíteni. Elegendő a 310 § 3 bekezdés szerinti kézbesítés. 

A felek egybehangzó indítványára az elnök a kihirdetett ítélet kézbesítését 

a kihirdetés utáni öt hónappal elhalaszthatja. 

(2) Az ítélet kihirdetéséig és aláírásáig arról kiadmányokat, kivonatokat és 

másolatokat nem szabad készíteni. Az ítélet az egyik fél által 

indítványozott kiadmánya a tényállás és indoklás nélkül történik; ez nem 

vonatkozik arra, amikor a fél teljes kiadmányt kér. 

(3) Az elektronikus dokumentumként meglévő ítélet (130b) kiadmányait, 

kivonatait és másolatait a 298 § szerint lehet nyomtatni.  

(4) Az ítéletek kiadmányait és kivonatait a bírósági hivatal tisztviselője aláírja 

és bírósági pecséttel látja el. 

(5) A papír formájában meglévő ítélet kiadmányait, kivonatait és másolatait 

távmásolat vagy elektronikus dokumentum (130b)  gyanánt lehet kiadni.    

A távmásolatnak tartalmaznia kell a bírósági hivatal tisztviselője aláírását 

valamint a bírósági pecsétet. Az elektronikus dokumentumot el kell látni a 

bírósági hivatal tisztviselőjének minősített elektronikus aláírásával. 

(6) Ha az ítélet a 313b § 2 bekezdés szerint rövidített formában készült, a 

kiadmány hasonló módon, a keresetlevél hitelesített aláírásának 

felhasználásával vagy olyan módon készül, hogy az ítélet a 313 § 1 

bekezdés 1-4 szerinti adatokkal kiegészítésre kerül. A keresetlevél 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__314.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__315.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__317.html


  Fordítási árajánlat: info@1x1forditoiroda.hu 

www.1x1forditoiroda.hu 
 

másolatát a bírósági hivatal tisztviselője vagy a felperes ügyvédje 

hitelesítheti. 

 

318. § Bíróság kötöttsége 

A bíróság kötött az általa hozott véső és köztes ítéletek döntéseihez. 

 

319. § Ítélet kijavítása 

(1) Az ítéletben előforduló írási, számítási és egyéb hasonló nyilvánvaló 

helytelenségeket a bíróság hivatalból is bármikor kijavítja. 

(2) A javítást kimondó határozatot az ítéleten és kiadmányain rögzíteni kell. 

Ha a kijavítási határozat a 130b § szerint születik, külön elektronikus 

dokumentumban kell rögzíteni. A dokumentumot az ítélettel 

elválaszthatatlanul össze kell kötni. 

(3) A kijavításra irányuló indítványt elutasító határozat ellen jogorvoslat 

nincs, a kijavítást kimondó határozat ellen azonnal panasz tehető. 

 

320. § Tényállás kijavítása 

(1) Ha az ítélet tényállítása a fenti szakaszok alá nem tartozó helytelenségeket 

tartalmaz, kihagyásokat, homályosságokat vagy ellentmondásokat 

tartalmaz, akkor a kijavítást kéthetes határidőn belül irat benyújtásával 

lehet indítványozni. 

(2) A határidő a végleges formában megfogalmazott ítélet kézbesítésével 

kezdődik. Az indítványt már a határidő indulása előtt is meg lehet tenni. 

Kizárt a tényállás kijavítása, ha azt az ítélet kihirdetésétől számított három 

hónapon belül nem indítványozzák. 

(3)  Ha az egyik fél indítványozza, az indítványról szóban kell tárgyalni. 

(4) A bíróság bizonyításfelvétel nélkül dönt. A döntésben csak azok a bírók 

működnek közre, akik az ítéletnél is közreműködtek. Ha egy bíró 

akadályozva van, szavazategyenlőség esettén az elnök, az elnök 

akadályoztatása esetén a legidősebb bíró szavazata dönt. A határozat nem 

támadható meg. A kijavítást kimondó határozatot az ítéleten és 

kiadmányain rögzíteni kell. Ha a kijavítási határozat a 130b formájában 

születik, külön elektronikus dokumentumban kell rögzíteni. A 

dokumentumot az ítélettel elválaszthatatlanul össze kell kötni.  

 

(5)  A tényállás kijavításából nem következik az ítélet többi részének 

módosítása. 

 

321. § Ítélet kiegészítése 

(1) Ha a fél eredetileg megállapított vagy utólag kijavított tényállás 

alapján fő- vagy mellékigényt érvényesített, vagy ha a költségek 

kérdését a végső ítélet egészben vagy részben mellőzte, akkor az 

ítéletet indítványra az utólagos döntéssel ki kell egészíteni. 
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(2) Az utólagos döntést az ítélet kézbesítésével kezdődő kéthetes 

határidőn belül, iratbenyújtással kell indítványozni. 

(3) Az indítványra ki kell tűzni a szóbeli tárgyalás időpontját. Az 

indítványozó ellenfelének az ezen tárgyalásra történő idézéssel az 

indítványt tartalmazó iratot is kézbesíteni kell. 

(4) A szóbeli tárgyalás tárgya kizárólag a jogvita nem eldöntött része. 

321.a § Jogorvoslat meghallgatás kérésének megsértése esetén 

(1) A döntés által sújtott fél kifogására az eljárást folytatni kell ha 

1. A döntés ellen nem adott jogorvoslat vagy egyéb jogvédelmi eszköz és 

2. A bíróság ezen fél meghallgatási kérelmét a döntésre releváns módon 

megsértette. A végső döntést megelőző döntés ellen a kifogásnak nincs 

helye. 

(2) A kifogást a meghallgatási kérelem megsértéséről való ismeretszerzés 

utáni kéthetes záros határidőn belül kell megtenni; Az ismeretszerzés 

időpontját valószínűsíteni kell. A megtámadott döntés közzététele óta 

eltelt egy év után kifogást már nem lehet tenni. Kötelező forma nélkül 

közölt döntés a postára adás utáni harmadik nappal közöltnek számítanak. 

A kifogást annál a bíróságnál kell írásban benyújtani, amelynek döntését 

meg akarják támadni. A kifogásnak tartalmaznia kell a megtámadott 

döntést és bizonyítania kell az 1 bekezdés 1 mondat 2 szerinti feltételek 

meglétét.  

(3) Az ellenérdekű fél számára, amennyiben szükséges, állásfoglalási 

alkalmat kell adni.  

(4) A bíróság hivatalból vizsgálja, hogy a kifogás önmagában megáll-e és 

hogy a törvényes formában nyújtották-e be. Ha a kifogás valamelyik 

követelménynek nem felel, mint megengedhetetlent el kell utasítani. Ha a 

kifogás megalapozatlan, a bíróság elutasítja. A döntés megtámadhatatlan 

határozat útján születik. A határozatot röviden indokolni kell. 

(5) A kifogás megalapozottsága esetén a bíróság a tárgyalást folytatja, 

amennyiben ez a kifogás alapján ajánlott. Az eljárás ugyanazon 

szakaszába kerül vissza, amelyben a szóbeli tárgyalás lezárása előtt volt. 

A 343 § megfelelően érvényes. Az írásbeli eljárásban a szóbeli tárgyalás 

lezárásának helyére az iratok benyújtásának időpontja kerül.  

322. § Anyagi jogerő 

(1) Az ítéletek csak annyiban jogerőképesek, amennyiben a döntés a 

keresettel vagy az ellenkeresettel támasztott igény útján született. 
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(2) Ha az alperes ellenkövetelés beszámítását érvényesítette, akkor az 

ellenkövetelés megalapozatlanságát kimondó döntés a beszámítás 

érvényesítése összegének mértékéig jogerőképes.  

 

323. § Ítélet megváltoztatása 

(1) Ha az ítélet a jövőben esedékessé váló ismételt teljesítésekre vonatkozó 

kötelezettséget tartalmaz, a megváltoztatást minden fél indítványozhatja. 

A kereset csak akkor megengedett, ha a felperes olyan tényeket ad elő, 

amelyek alapján a döntés alapjául szolgáló tényleges vagy jogi viszonyok 

lényeges megváltozása állapítható meg.  

(2) A keresetet csak olyan indokokra lehet alapozni, amelyek a megelőző 

eljárás ténybeli tárgyalásának lezárása után merültek fel, és amelyek 

érvényesítése ellenvetéssel nem  és nem volt lehetséges. 

(3) A megváltoztatás a kereset perfüggőségének kezdetétől megengedett. 

(4) Ha tényleges vagy jogi viszonyok lényeges megváltozása állapítható meg, 

a döntést annak alapja megőrzése mellett ki kell igazítani.  

 

323.a § Egyezségek és okiratok megváltoztatása 

(1) Ha a 794 § 1 bekezdés 1 szerinti egyezség vagy egy végrehajtható okirat a 

jövőben esedékessé váló ismételt teljesítésekre vonatkozó kötelezettséget 

tartalmaz, a cím megváltoztatását valamennyi fél kérheti. A kereset csak 

akkor engedélyezett, ha a felperes a megváltoztatást indokoló tényeket ad 

elő. 

(2) A további feltételek és a megváltoztatás terjedelme a polgári jog 

előírásaihoz igazodik. 

 

323.b § Szigorított felelősség 

A kötelesrész csorbítatlanságának biztosítására irányuló kereset perfüggősége a 

Polgári Törvénykönyv 818 § 4 bekezdés alkalmazása esetén a teljesített 

összegek visszafizetésére irányuló keresettel egyenértékű. 

 

324. § Utólagos követelés keresetbiztosíték nyújtására 

Ha a Polgári Törvénykönyv 843-845 §§ vagy 1569-1586b §§ szerinti 

pénznyugdíj fizetésben marasztaló döntés nem írja elő biztosíték nyújtását, 

akkor a jogosult mégis kérheti a biztosítéknyújtást, ha a kötelezett vagyoni 

viszonyai jelentősen romlottak; ugyanilyen feltételekkel kérheti az ítéletben 

meghatározott biztosíték növelését is. 
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325. § Szubjektív jogerősségi hatály 

(1) A jogerős ítélet hatályos olyan felekkel vagy személyekkel szemben, akik 

a perfüggőség beállta után váltak a felek jogutódjaivá vagy olyan módon 

jutottak a vita tárgyának birtokába, hogy a felek egyike vagy jogutódja 

közvetett birtokossá vált.  

(2) A polgári jog azokat kedvezményező előírásai, akik nem jogosulttól 

vezetnek le jogokat, megfelelően alkalmazandók. 

(3)  Ha az ítélet egy bejegyzett reális teherből, jelzálogból, telekadósságból 

vagy nyugdíjadósságból fakadó igényt érint, akkor a megterhelt telek 

elidegenítésének jogutódot érintő esetében akkor is hatályos, ha ez a 

perfüggőséget nem ismerte. A kényszerárverés útján elidegenített telek 

megszerzőjével szemben az ítélet csak akkor hatályos, ha a perfüggőség 

az árverésen legkésőbb az ajánlatok megadására történő felszólítás előtt 

bejelentésre került. 

(4) Ha az ítélet bejegyzett hajójelzálog-igényt érint, akkor a 3 bekezdés 1 

mondat megfelelően érvényes.  

(5)  

325.a § Mintahatározat megállapító hatálya *) 

A mintahatározat további hatályaira a tőkebefektetési mintaeljárási 

törvény előírási érvényesek. 

 

326. § Jogerő utóörökösödés esetén 

(1) Az előörökös és egy harmadik fél között az előörökös mint örökös 

ellen irányuló igényről vagy az utóöröklésnek alárendelt tárgyról 

hozott ítélet,  amennyiben az utóöröklés beállta előtt jogerőre 

emelkedik, az utóörökös számára hatályos.  

(2) Az előörökös és egy harmadik fél között az utóöröklésnek alárendelt 

tárgyról hozott ítélet az utóörökös számára is hatályos, amennyiben az 

előörökös jogosult a tárgyról az utóörökös beleegyezése nélkül 

dönteni. 

 

327. § Jogerő végrendelet végrehajtása esetén 

(1) A végrendeleti végrehajtó és egy harmadik fél közötti vitában a 

végrendeleti végrehajtó vagyonkezelési jogáról hozott ítélet az örökös 

javára és ellen is hatályos. 

(2) Ugyanez vonatkozik arra az ítéletre, amely a végrendeleti végrehajtó és 

egy harmadik fél közötti, a hagyaték ellen irányuló igényvitában dönt, ha 

a végrendeleti végrehajtó a jogvita folytatására jogosult. 
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328. § Külföldi ítéletek elismerése 

(1) A külföldi bíróság ítéletének elismerése kizárt, 

1. Ha azon állam bíróságai, melyhez a bíróság tartozik, a német törvények 

szerint nem illetékesek; 

2. Ha az eljárásba nem belebocsátkozó alperesnek, aki hivatkozik is erre, az 

eljárást elindító dokumentumot nem előírásszerűen vagy nem olyan 

időpontban kézbesítették, hogy védekezni tudott volna; 

3. Ha az ítélet egy itt kibocsátott vagy elismerendő korábbi külföldi ítélettel 

vagy az annak alapjául szolgáló eljárás egy itt korábban perfüggővé vált 

eljárással nem összeegyeztethető; 

4. Ha az ítélet elismerése olyan eredményhez vezet, amely a német jog 

lényeges alapelveivel, különösen az alapjogokkal nyilvánvalóan 

összeegyeztethetetlen,; 

5. Ha a kölcsönösség nem garantált. 

(2) Az 5.sz. előírása nem áll szemben az ítélet elismerésével, ha az ítélet egy 

nem vagyonjogi igényt érint és a német törvények szerint belföldi bírói 

illetékesség nem volt megalapozott.  

 

329. § Határozatok és rendelkezések 

(1) A bíróság szóbeli tárgyalás alapján hozott ítéleteit ki kell hirdetni. A 309, 

310 §§ 1 bekezdés és a 311 § 4 bekezdés bírósági határozatra, a 312 § és a 

317 § 2 bekezdés 1 mondat, 3-5 bekezdés bírósági határozatra és az elnök, 

valamint megbízott és felkért bíró rendelkezésére megfelelően 

alkalmazandók.  

(2) A végrehajtható közokiratot képező vagy az 573 § 1 bekezdés alá tartozó, 

azonnali panasz vagy felszólamlásra vonatkozó döntéseket kézbesíteni 

kell. 

 

3. Cím 

Mulasztási ítélet 

  
330.§ Mulasztási ítélet felperes 

ellen 

Ha a felperes a szóbeli tárgyalás kitűzött időpontjában nem jelenik meg, akkor 

indítványra a mulasztási ítéletet a felperes keresetének elutasításával kell 

meghozni.  

 

331.§ Mulasztási ítélet alperes ellen 
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(1) Ha a felperes a szóbeli tárgyalás kitűzött időpontjában nem megjelent 

alperes részére mulasztási ítéletet indítványoz, akkor a felperes tényéges 

szóbeli előadását megengedettként kell elismerni. Ez nem vonatkozik a 

bíróság illetékességét érintő 29 § 2 bekezdés, 38 § szerinti előadásra. 

(2) Amennyiben az előadás a kereseti indítványt alátámasztja, az indítvány 

szerint kell ítélni; ellenkező esetben a keresetet el kell utasítani. 

(3) Ha az alperes a 276 § 1 bekezdés 1 mondat, 2 bekezdés szerint nem 

jelezte időben a keresettel szembeni védekezési szándékát, akkor a 

bíróság a felperes indítványára szóbeli tárgyalás nélkül hoz döntést; Ez 

nem érvényes akkor, ha az alperes nyilatkozata még a bírók által aláírt 

ítélet bírósági irodába beérkezése előtt megérkezik. Az indítványt már a 

keresetlevélben meg lehet tenni. Szóbeli tárgyalás nélküli döntés akkor is 

megengedett, amikor a felperes előadása a kereseti indítványt egy 

mellékkövetelés vonatkozásában nem igazolja, amennnyiben a döntés 

előtt erre felhívták a felperes figyelmét.  

 

331.a § Határozat az iratok alapján 

Ha az egyik fél a kitűzött szóbeli tárgyaláson nem jelenik meg, az ellenérdekű 

fél indítványozhatja mulasztási ítélet helyett az iratok alapján történő döntést… 

az indítványnak helyt kell adni, ha a tényállás ilyen döntésre elegendő 

mértékben tisztázottnak tűnik. A 251a § 2 bekezdés megfelelően alkalmazandó.  

 

332. § Tárgyalási határnap fogalma 

Az előző szakasz értelmében tárgyalási határnapoknak kell tekinteni azon 

időpontokat is, amelyekre a szóbeli tárgyalást elnapolták, vagy amelyek a 

tárgyalásnak a bizonyítást elrendelő végzés előtti vagy utáni folytatására 

szolgálnak.     

 

333. § Megjelent fél nemtárgyalása 

Nem megjelentnek kell azt a felet is tekinteni, aki bár a tárgyaláson megjelenik, 

de nem tárgyal. 

 

334. § Hiányos tárgyalás 

Ha egy fél a tárgyaláson tárgyal, de tényekről, okiratokról, vagy fél 

meghallgatására irányuló indítványokról nem nyilatkozik, akkor ezen cím 

előírásai nem alkalmazandók. 

 

335. § Mulasztási döntés meg nem engedhetősége 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__331a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__332.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__333.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__334.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__335.html


  Fordítási árajánlat: info@1x1forditoiroda.hu 

www.1x1forditoiroda.hu 
 

(1) Mulasztási ítélet hozására vagy az iratok szerinti döntésre irányuló 

indítványokat el kell utasítani,  

1. Ha a megjelent fél a bíróság által hivatalból figyelembe veendő 

körülményről követelt igazolást nem képes beszerezni; 

2. Ha a megjelent felet nem előírásszerűen, különösen nem időben idézték; 

3. Ha a meg nem jelent fél számára egy tényleges szóbeli előadást vagy egy 

indítványt időben perirat útján nem közölték; 

4. Ha 0 331 § 3 bekezdés esetén az alperessel a 276 § 1 bekezdés 1 mondata 

szerinti határidőt nem közölték, vagy a 276 § 2 bekezdésről nem lett 

kioktatva; 

5. Ha a 79 § 3 bekezdés eseteiben a meghatalmazott elutasítása vagy a 

további képviselet visszavonása csak a tárgyalás során történik vagy azt a 

nem megjelent féllel nem közlik időben. 

(2) A tárgyalás elnapolása esetén a meg nem jelent felet új tárgyalási 

időpontra kell idézni. 

 

336. § Jogorvoslati eszközök elutasítás esetén 

(1) A mulasztási ítélet kibocsátására irányuló indítványt elutasító határozat 

ellen azonnali panasz tehető. A határozat hatályon kívül helyezése esetén 

a nem megjelent felet nem kell új időpontra idézni. 

(2) Az iratok szerinti döntésre irányuló indítvány elutasítása 

megtámadhatatlan.  

 

 

337. § Elnapolás hivatalból 

A bíróság a mulasztási ítélet kibocsátására irányuló indítvány tárgyalását 

elnapolja, ha úgy gondolja, hogy az elnök által meghatározott belebocsátkozási 

vagy idézési idő túl rövid vagy a fél saját hibáján kívül azon nem tud 

megjelenni. A meg nem jelent felet új tárgyalási időpontra kell idézni. 

 

338. § Ellentmondás 

Ellentmondás joga illeti meg azt a felet, aki ellen mulasztási ítéletet bocsátottak 

ki. Erre az ítélet kézbesítésével egyidejűleg fel kell hívni a fél figyelmét; meg 

kell nevezni azt a bíróságot, amelynél az ellentmondást be lehet nyújtani, 

valamint a betartandó határidőt és formát is.  

 

339. § Ellentmondási határidő 
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(1) Az ellentmondási határidő kéthetes; záros határidő és a mulasztási ítélet 

kézbesítésével kezdődik. 

(2) Ha a kézbesítést külföldön vagy nyilvános hirdetmény útján kell 

végrehajtani, akkor a bíróság az ellentmondási időt a mulasztási ítéletben 

vagy utólagos külön határozatban szabja meg. 

 

340. § Ellentmondási perirat 

(1) Az ellentmondás az ellentmondási perirat perbírósági benyújtásával 

történik. 

(2) Az ellentmondási periratnak tartalmaznia kell: 

1. Az ítélet megnevezését, amelynek ellent kívánnak mondani; 

2. Az ítélet ellentmondásról szóló nyilatkozatot. 

Az ítélet részbeni megtámadása esetén meg kell jelölni a megtámadás 

terjedelmét. 

(3)  Az ellentmondási periratban a fél köteles a per állásának megfelelő, a 

gondos és a per elősegítését szem előtt tartó támadó és védekező 

eszközeit, valamint a kereset megengedhetőségi elleni kifogásokat 

előadni. A bíróság indítványra a határidőt meghosszabbíthatja, ha szabad 

meggyőződése szerint a meghosszabbítás nem vezet a per elhúzódásához. 

A 296 § 1, 3, 4 megfelelően alkalmazandók. A mulasztási ítélet 

kézbesítésénél fel kell hívni a figyelmet a határidő elmulasztásának 

következményeire. 

 

340.a § Ellentmondás kézbesítése 

Az ellentmondási periratot az ellenérdekű félnek kell kézbesíteni. Közölni kell 

vele, mikor történt a mulasztási ítélet kézbesítése és az ellentmondás benyújtása. 

A fél az ellentmondási perirattal a megfelelő számú másolatot is köteles 

benyújtani. Ez nem vonatkozik az ellentmondási perirat elektronikus 

dokumentumként történő eljuttatására.  

 

341. § Ellentmondás vizsgálata 

(1) A bíróság hivatalból vizsgálni köteles, hogy az ellentmondás önmagában 

megáll-e és a törvényes formában és határidőben lett-e benyújtva. 

Valamelyik követelmény hiánya esetén az ellentmondást, mint nem 

megengedettet, el kell utasítani.  

(2) Az ítélethozatal szóbeli tárgyalás nélkül is történhet. 

 

341.a § Ellentmondás határideje 
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Ha az ellentmondást nem utasítják el, mint nem megengedettet, akkor ki kell 

tűzni és a felekkel közölni kell az ellentmondást és a főtárgyat tárgyaló szóbeli 

tárgyalás időpontját. 

 

342. § Megengedett ellenvetés hatálya 

Ha az ellenvetés megengedett, akkor a per az ellenvetés tekintetében abba az 

állásába kerül vissza, amelyben a mulasztás beállta előtt volt.  

 

343. § Határozathozatal ellenvetés után 

Amennyiben az új tárgyalás alapján hozott döntés megegyezik a mulasztási 

ítélet által tartalmazott döntéssel, ki kell mondani, hogy a döntést fenn kell 

tartani. Amennyiben ez a feltétel nem áll fenn, a mulasztási ítéletet az új 

ítéletben hatályon kívül kell helyezni. 

 

344. § Mulasztás költségei 

Ha a mulasztási ítélet törvényes formában született, akkor a mulasztás által 

okozott költségeket, amennyiben azok nem az ellenérdekű fél megalapozatlan 

ellentmondása miatt keletkeztek, akkor is a mulasztó félre kell hárítani, ha az 

ellentmondás következtében módosító döntés születik.   

 

345. § Második mulasztási ítélet 

Azt az ellentmondást benyújtó felet, aki azonban a szóbeli tárgyalás kitűzött 

időpontjában, vagy az elnapolt tárgyalás időpontjában nem jelenik meg, vagy 

nem tárgyal érdemben, az ellentmondás elvetését tartalmazó mulasztási ítélet 

elleni további ellentmondás joga nem illeti meg.  

 

346. § Ellenvetéstől való elállás és visszavonás 

Az ellentmondástól való elállásra és annak visszavonására a fellebbezéstől való 

elállásra és annak visszavonására vonatkozó előírások érvényesek.  

 

347. § Eljárás ellenkereset és köztes vita esetén 

(1) Ezen cím előírásai megfelelően vonatkoznak arra az eljárásra, amelynek 

tárgya viszontkereset, vagy egy alapjában véve már megállapított igény 

összegének megállapítása. 

(2) Ha csak a köztes vitáról szóló tárgyalás időpontja volt kitűzve, akkor a 

mulasztási eljárás és a mulasztási ítélet a köztes vita eldöntésére 

szorítkozik. Ezen cím előírásai megfelelően alkalmazandók. 
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4. Cím 

Egyesbíró előtti 

eljárás 

 

348. § Eredeti egyesbíró 

(1)  A polgári tanács egy tagján, mint egyesbírón keresztül dönt. Ez nem 

érvényes, ha 

1. A tag bíró próbaidejét tölti, és még nem rendelkezik egy évet meghaladó  

terv szerinti ügyelosztás alapjáni jogszolgáltatási gyakorlattal polgárjogi 

vitás ügyekben, vagy 

2. A bíróság ügyelosztási terve alapján a tanács illetékessége a következő 

szakterületek jogvitáiban megalapozott:  

a) Nyomtatott termékek, mindenféle típusú kép- és hanghordozó, 

különösen sajtó, rádió film és televízió által megjelentetett termékekre 

vonatkozó igények; 

b) Banki és pénzügyletekből eredő jogviták; 

c) Építési és épülettervezési szerződésekből, valamint mérnöki 

szerződésekből eredő jogviták, amennyiben építési teljesítésekkel 

állnak összefüggésben; 

d) Ügyvédek, szabadalmi ügyvédek, jegyzők, adótanácsadók, adóügyi 

meghatalmazottak, könyvvizsgálók és hiteles könyvvizsgálók 

tevékenységéből eredő jogviták; 

e) Gyógykezelésekből eredő igényekből eredő jogviták; 

f) A bírósági szervezetről szóló törvény 95 § szerinti kereskedelmi 

ügyekből eredő jogviták;  

g) Fuvar, szállítmányozási és raktározási igényekből eredő jogviták; 

h) Biztosítási szerződési viszonyokból eredő jogviták;  

i) Szerzői és kiadói jogi terület jogvitái… 

j) Kommunikációs és információs technológiai területéről származó 

jogviták; 

k) A tartomány bírósághoz a pertárgy értékére tekintet nélkül utalt 

jogviták. 

(2) Az 1 bekezdés feltételei fennállására vonatkozó kételyek esetén a tanács 

megtámadhatatlan határozattal dönt.  

(3) Az egyesbíró a jogvitát a polgári tanács elé terjeszti átvételi döntésre 

akkor, ha 

1. Az ügy különleges tényleges és jogi típusú nehézségeket tartalmaz, 

2. A jogügy alapvető jelentőségű vagy 
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3. A felek ezt egybehangzóan indítványozzák. 

A tanács átveszi az ügyet, ha az 1 mondat 1 és 2 szerinti feltételek fennállnak. 

Erről határozattal dönt. Az egyesbíróhoz való visszautalás kizárt. 

(4) Megtörtént vagy elmaradt előterjesztésre vagy átvételre jogorvoslatot nem 

lehet alapozni. 

 

 

348.a § Kötelező egyesbíró 

(1) Ha 348 § 1 bekezdés szerinti eredeti egyesbírói illetékesség nem 

megalapozott, a polgár tanács az ügyet határozattal átteszi döntésre egy 

másik egyesbíró tagjához, ha 

1.Az ügy különleges tényleges és jogi típusú nehézségeket nem tartalmaz, 

      2. A jogügy nem alapvető jelentőségű vagy, 

      3. az ügyet főtárgyalás keretében a polgári tanács előtt még nem tárgyalták,  

kivéve ha időközben fenntartásos, rész-, vagy közbenső ítélet született.  

(2) Az egyesbíró a jogvitát a polgári tanács elé terjeszti átvételi döntésre 

akkor, ha 

1. a per állásának lényeges megváltozásából az ügyben különleges tényleges 

és jogi nehézségek  vagy a jogügy alapvető megváltozása adódik vagy 

2. a felek ezt egybehangzóan indítványozzák.  

A tanács a jogvitát átveszi, ha az 1 mondat 1 szerinti feltételek fennállnak. Erről 

a felek meghallgatása után határozatban dönt. Az egyesbíróhoz való visszautalás 

kizárt. 

(3 ) Megtörtént vagy elmaradt előterjesztésre vagy átvételre jogorvoslatot nem 

lehet alapozni. 

 

349. § A kereskedelmi ügyekkel foglalkozó  tanács elnöke 

(1)  A kereskedelmi ügyekkel foglalkozó tanácsban az elnök az ügyet annyira 

szorgalmazza, hogy azt a tanács előtti szóbeli tárgyalás során el lehessen 

dönteni. Bizonyítékokat csak annyiban szabad érvényesítenie, 

amennyiben feltételezhető, hogy a tiszteletbeli bírók különleges 

szakértelmének hiánya miatt ez szükséges, és a tanács a bizonyítás 

eredményét a bizonyításfelvétel menetéről szerzett közvetlen benyomás 

nélkül is tárgyszerűen értékelni tudja.   

(2)  Az elnök dönt  

1. A jogvita áttételéről; 

2. A kereset megengedhetőségét érintő kifogásokról, amennyiben ezekről 

elkülönítetten tárgyalnak; 
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3. Az eljárás felfüggesztéséről; 

4. A kereset visszavonása, az érvényesített igényről való lemondás vagy az 

igény elismerése esetén; 

5. Egyik vagy mindkét fél mulasztása esetén; 

6. A 91a § szerinti jogvita költségeiről; 

7. A költségmentesség engedélyezési eljárásában; 

8. Váltó, és csekkügyekben; 

9. Az elrendelt biztosítéknyújtás módjáról; 

10.  A kényszer-végrehajtás ideiglenes megszüntetéséről; 

11.  A pertárgy értékéről; 

12.  Költségekről, honoráriumokról és kiadásokról. 

(3) A felek egyetértése esetén az elnök egyébként is dönthet a tanács helyett. 

(4)  A 348 és a 348a §§ nem alkalmazandók. 

 

350. § Jogorvoslati eszközök 

Az egyesbíró és a kereskedelmi ügyek tanácselnöke (349 §) döntéseinek 

megtámadása (348, 348a §§) tekintetében ugyanazok az előírások érvényesek, 

amelyek a tanács megfelelő döntéseinek megtámadása tekintetében is. 

 

351-től 354  §§ (kiestek) 

 

5. Cím 

Bizonyításfelvétel általános 

előírásai 

  355. § Bizonyításfelvétel közvetlensége 

(1) A bizonyításfelvétel a perbíróság előtt történik. Azt csak az ebben a 

törvényben meghatározott esetekben lehet a perbíróság egyik tagjára vagy 

más bíróságra áttenni.  

(2) A bizonyításfelvétel egyik vagy másik módját elrendelő határozatot 

megtámadni nem lehet.  

 

356. § Benyújtási határidő 

Ha a bizonyíték felvételét bizonytalan ideig tartó akadály hátráltatja, akkor 

határozat útján olyan határidőt kell megszabni, melynek eredménytelen letelte 

után a bizonyítékot csak abban az esetben szabad felhasználni, ha a bíróság 

szabad meggyőződése szerint az eljárás emiatt nem húzódik el. 

 

357. § Fél nyilvánossága 
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(1) A fél a bizonyításfelvétel során jelen lehet. 

(2) Ha a bizonyításfelvétel a perbíróság egyik tagjához vagy más bírósághoz 

kerül át, akkor ennek időpontját a felekkel különösebb forma betartása 

nélkül kell közölni, kivéve ha a bíróság kézbesítést nem rendel el. Posta 

általi eljuttatás esetén a közlés akkor tekintendő eljuttatottnak,  ha a közlés 

a fél helyi postakerületben található lakására a következő, egyéb 

esetekben a második munkanapon megérkezik, kivéve ha a fél 

valószínűsíteni tudja, hogy a közlés nem vagy csak egy későbbi 

időpontban jutott el hozzá. 

 

357 § (kiesett) 

 

358. § Bizonyítást elrendelő határozat szükségessége 

Ha bizonyításfelvétel különleges eljárást követel meg, azt bizonyítást 

elrendelő határozattal kell elrendelni. 

 

358.a § Bizonyítást elrendelő határozat és bizonyításfelvétel szóbeli 

tárgyalás előtt 

A bíróság már a szóbeli tárgyalás előtt azt bizonyítást elrendelő 

határozatot hozhat. A határozatot a szóbeli tárgyalás előtt lehet 

végrehajtani, amennyiben elrendeli 

1. A megbízott vagy felkért bíró előtti bizonyításfelvételt, 

2. A hivatalos információk bekérését, 

3. A bizonyítási kérdés 377 § 3 bekezdés szerinti megválaszolását, 

4. Szakértők általi szakvéleményezést. 

5. Szemle elrendelését. 

 

359. § Bizonyítást elrendelő határozat tartalma 

A bizonyítást elrendelő határozat tartalmazza 

1. A bizonyítandó vitatott tények megnevezését; 

2. A bizonyítási eszközök megnevezését a meghallgatandó tanúk és 

szakértők, vagy a meghallgatandó fél megnevezésével; 

3. Azon fél megnevezését, aki a bizonyítási eszközre hivatkozott. 

 

360. § Bizonyítást elrendelő határozat megváltoztatása 

A bizonyítást elrendelő határozat végrehajtása előtt a felek egyike sem kérheti 

annak a korábbi tárgyalások alapján történő megváltoztatását. A bíróság a 

bizonyítást elrendelő határozatot mindazonáltal az egyik fél indítványára vagy 

hivatalból ismételt szóbeli tárgyalás nélkül is megváltoztathatja akkor, ha az 

ellenérdekelt fél ebbe beleegyezik, vagy ha csupán a határozatban foglalt 

bizonyítandó tények kijavításáról vagy kiegészítéséről vagy a határozatban 

megjelölt tanúkon és szakértőkön kívül más tanúk és szakértők meghallgatásáról 

van szó. A megbízott és felkért bíró ugyanilyen jogosultsággal rendelkezik. A 
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feleket lehetőleg előbb meg kell hallgatni és a változásról minden esetben 

haladéktalanul tájékoztatni kell.  

 

361. § Bizonyításfelvétel megbízott bíróval 

(1) Ha a bizonyításfelvételt a perbíróság egyik tagja végzi, akkor a 

bizonyítást elrendelő határozat elnök általi kihirdetésénél a megbízott 

bírót meg kell jelölni és a bizonyításfelvétel időpontját ki kell tűzni.  

(2) Ha az időpont kitűzése nem történt meg, akkor ezt a megbízott bíró 

pótolja, ha a megbízás teljesítésében akadályoztatva van, az elnök másik 

tagot jelöl ki. 

 

362. § Bizonyításfelvétel felkért bíróval 

(1) Ha a bizonyításfelvételt másik bíróság végzi, a felkérő iratot az elnök 

készíti el. 

(2) A bizonyításfelvételre vonatkozó tárgyalások iratait a felkért bíró 

eredetiben megküldi a perbíróság bírósági hivatalának; a bírósági hivatal a 

feleket értesíti ennek beérkezéséről. 

 

363. § Bizonyításfelvétel külföldön 

(1) Ha a bizonyításfelvétel külföldön történik, akkor az elnök felkéri az 

illetékes hatóságokat a bizonyíték felvételére. 

(2) Ha bizonyításfelvétel a szövetségi konzulon keresztül történhet, a 

felkérést hozzá kell intézni. 

(3) A Tanács 1206/2001 (EG) számú, a tagállamok polgári és kereskedelmi 

ügyekben foganatosítandó bizonyításfelvételi együttműködéséről szóló 

rendeletének előírásai ( ABI. EG Nr. L 174 1. Old.) érintetlenek 

maradnak. A végrehajtásra a 1072 és 1073 §§ vonatkoznak.  

 

364. § Fél közreműködése külföldi bizonyításfelvétel esetén 

(1) Ha a bizonyíték felvételével külföldi hatóság van megbízva, akkor a 

bíróság elrendelheti, hogy a bizonyító fél gondoskodjon a felkérő levélről 

és a felkérés ügyét ő intézze. 

(2)  A bíróság annak elrendelésére szorítkozhat, hogy a bizonyító fél a 

bizonyításfelvételről az idegen állam törvényeinek megfelelő közokiratot 

köteles benyújtani. 

(3) A bizonyítást elrendelő határozatban mindkét esetben határidőt kell 

szabni, amelyen belül a bizonyító fél az okiratot a bírósági hivatalban 

letétbe helyezi. Ezen határidő eredménytelen letelte után az okiratot csak 

abban az esetben szabad felhasználni, ha ezáltal az eljárás nem húzódik el. 

(4) A bizonyító fél, amennyiben lehetséges, olyan időben tájékoztatja az 

ellenérdekű felet a bizonyításfelvétel helyéről és idejéről, hogy ez jogait 

megfelelő időben gyakorolhassa. A tájékoztatás elmaradása esetén a 

bíróság mérlegelésétől függ, hogy a bizonyító fél jogosult-e és milyen 

mértékben a bizonyítási eljárás eredményének felhasználására.  
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365. § Nyilatkozattétel megbízott vagy felkért bíróval 

A megbízott vagy felkért bíró fel van hatalmazva arra, hogy amennyiben később 

olyan okok merülnek fel, amelyek egy más bíróság általi bizonyításfelvételt 

tárgyszerűnek tüntetik fel, akkor a bizonyíték felvételére ezt a bíróságot kérje 

fel. A feleket erről a rendelkezésről tájékoztatni kell.  

 

366. § Köztes vita 

(1) Ha egy megbízott vagy felkért bíró előtti bizonyításfelvétel során olyan 

vita alakul ki, amelynek eldöntésétől a bizonyításfelvétel folytatása függ 

és amelynek eldöntésére a bíró nem jogosult, akkor ez a perbíróságon 

keresztül történik.  

(2) A köztes vita szóbeli tárgyalásának időpontját hivatalból kell kitűzni és a 

feleket erről tájékoztatni kell. 

 

367. § Fél elmaradása 

(1) Ha az egyik vagy mindkét fél a bizonyításfelvétel időpontjában nem 

jelenik meg, akkor a bizonyításfelvételt annyiban kell elvégezni, 

amennyiben az ügy állása szerint lehetséges. 

(2) Az utólagos bizonyításfelvétel vagy a bizonyításfelvétel kiegészítése az 

ítélettel végződő szóbeli tárgyalás lezárásáig indítványra elrendelhető, ha 

ez az eljárást nem hátráltatja vagy a fél valószínűsíti, hogy önhibáján 

kívül képtelen volt a korábbi időpontra kitűzött tárgyaláson megjelenni, és 

a kiegészítési indítvány esetén azt, hogy meg nem jelenése a 

bizonyításfelvétel lényeges hiányosságát idézte elő.  

 
368. § Új bizonyítási határnap 
Ha a bizonyításfelvételhez vagy annak folytatásához új időpont válik 

szükségessé, akkor ezt az időpontot hivatalból kell kitűzni akkor is, ha az 

időpontban a bizonyító fél vagy mindkét fél távol maradt. 

 

369. § Külföldi bizonyításfelvétel 

Ha a külföldi hatóság által végzett bizonyításfelvétel a perbíróság számára 

irányadó törvényeknek megfelel, akkor amiatt nem tehető ellenvetés, hogy a 

külföldi törvények szerint hiányos.  

 

370. § Szóbeli tárgyalás folytatása 

(1) Ha a bizonyításfelvétel a perbíróság előtt történik, akkor a 

bizonyításfelvétel időpontjában a szóbeli tárgyalás folytatásának időpontja 

is kijelölésre kerül.  

(2) A bizonyításfelvétel megbízott vagy felkért bíró előtti elvégzését 

elrendelő bizonyításfelvételt elrendelő határozatban a perbíróság egyúttal 
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a szóbeli tárgyalás folytatásának időpontját is kitűzheti. Ha ez nem 

történik meg, akkor ezt az időpontot a bizonyításfelvétel lezárása után 

hivatalból kell kitűzni és a felekkel közölni kell.  

 

6. Cím 

Bizonyítás szemlével 

  
371. § Bizonyítás 

szemlével 

(1) A szemlével való bizonyítás a szemle tárgyának megnevezésével és a 

bizonyítandó tények megjelölésével indul. Ha a bizonyítás tárgya 

elektronikus dokumentum, akkor a bizonyítás a fájl bemutatásával vagy 

átadásával indul. 

(2) Amennyiben a bizonyító fél állítása szerint a tárgy nincs birtokában, 

akkor a bizonyítás ezen kívül a tárgy beszerzésére vonatkozó határidő 

megállapítására irányuló indítvánnyal, vagy a 144 § szerinti rendelkezés 

kibocsátásával indul. A 422-432 §§ megfelelően érvényesek. 

(3)  Amennyiben a fél a szemle megtartását neki felróható módon 

meghiúsítja, az ellenérdekelt félnek a tárgy jellegére vonatkozó állításait 

bizonyítottnak kell tekinteni. 

 

371.a § Elektronikus dokumentum bizonyító ereje 

(1) A minősített elektronikus előírással ellátott magánjellegű elektronikus 

dokumentumok tekintetében  a magánjellegű dokumentum bizonyító 

erejére vonatkozó előírások megfelelően érvényesek. Az elektronikus 

formában meglevő nyilatkozat aláírási törvény szerinti vizsgálatának 

eredményeképpen keletkező valódiság benyomását csak olyan tények 

rendíthetik meg, amelyek komoly kétséget alapoznak meg arra 

vonatkozóan, hogy a nyilatkozatot az aláírás kódjának tulajdonosa tette-e. 

(2) Azon elektronikus dokumentumokra, amelyeket egy közhatóság hivatali 

jogkörének határán belül vagy egy közhitelességgel rendelkező személy 

ügyleti körében az előírt formában készített (nyilvános elektronikus 

dokumentumok), a közjogi dokumentum bizonyító erejére vonatkozó 

előírások megfelelően érvényesek. Ha a dokumentum minősített 

elektronikus előírással van ellátva, a 437 § megfelelően alkalmazandó.  

 

372. § Bizonyításfelvétel 

(1) A perbíróság elrendelheti, hogy a szemle megtartásánál egy vagy több 

szakértő jelen legyen. 

(2) A perbíróság a szemle megtartását egyik tagjához vagy más 

bírósághoz is átteheti, akárcsak a bevonandó szakértők megnevezését 

is.  
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372.a § Származás megállapítására vonatkozó vizsgálatok 

(1) Ha származás megállapítása válok szükségessé, az ezzel kapcsolatos 

vizsgálatokat, elsősorban vérvételt,  mindenkinek tűrnie kell, kivéve azt az 

esetet, amelyben a vizsgálat a vizsgált személytől nem várható el. 

(2) A 386-3990 §§ megfelelően érvényesek A vizsgálat ismételt jogosulatlan 

megtagadása esetén közvetlen kényszer is elrendelhető, különösen a 

vizsgálatra való kényszer-elővezetés. 

 

7. Cím 

Tanúbizonyítás 

  
373. § Bizonyítás 

felajánlása 

A bizonyítás felajánlása a tanúk megnevezését és azon tények megjelölését 

jelenti, amelyekre vonatkozóan a tanúk meghallgatásának történnie kell.  

 

374 § (kiesett) 

 

375. § Bizonyításfelvétel megbízott vagy felkért bíróval 

(1) A bizonyításfelvétel csak akkor engedhető át a perbíróság egyik tagjának 

vagy egy másik bíróságnak, ha eleve feltételezhető, hogy a perbíróság a 

bizonyítás eredményét a bizonyításfelvétel folyamatáról szerzett 

közvetlen benyomás nélkül is tárgyszerűen értékelni tudja és 

1. Ha a tanúk helyszínen történő meghallgatása az igazság kiderítése 

céljából célravezetőnek tűnik vagy törvényi előírás szerint a tanút nem a 

bírósági irodában hanem más helyen kell meghallgatni; 

2. Ha a tanú a perbírósági megjelenésben akadályoztatva van és a 128a 2 

bekezdés szerinti tanúmeghallgatásra nem kerül sor; 

3. Ha a tanútól a bíróság előtti megjelenés, vallomása fontosságának 

figyelembe vételével is a nagy távolság miatt nem elvárható, és a 128a 2 

bekezdés szerinti tanúmeghallgatásra nem kerül sor. 

(1a) A tanúmeghallgatás felvétele akkor is átruházható a perbíróság egyik 

tagjára, ha ez a perbíróság előtti tárgyalás leegyszerűsítése szempontjából 

célszerűnek tűnik, ha eleve feltételezhető, hogy a perbíróság a bizonyítás 

eredményét a bizonyításfelvétel folyamatáról szerzett közvetlen benyomás 

nélkül is tárgyszerűen értékelni tudja. 

(2)  A szövetségi elnököt lakásán kell meghallgatni. 

 

376. § Meghallgatás hivatali titoktartás esetén 
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(1) Bírók, köztisztviselők, és a közszolgálat más tagjainak tanúként történő 

meghallgatását olyan körülményekről, amelyekre hivatali titoktartási 

kötelezettségük  vonatkozik, és a vallomás engedélyezését a különleges 

köztisztviselői jogi előírások határozzák meg. 

(2) A szövetségi parlament, a tartományi parlamentek, a szövetségi és 

tartományi kormányok tagjai, valamint a szövetségi parlament, és a 

tartományi parlamentek frakcióinak alkalmazottjaira a rájuk vonatkozó 

különleges előírások vonatkoznak.  

(3) Az 1, 2 bekezdések esetén a perbíróság engedélyét be kell szerezni és a 

tanúkkal ismertetni kell. 

(4) A szövetségi elnök a vallomástételt elutasíthatja, ha a vallomás megtétele 

a Szövetség vagy valamely német tartomány számára hátrányokkal járna. 

(5) Ezek az előírások szintén érvényesek akkor is, ha a fent említett 

személyek már nincsenek a közszolgálatban vagy frakciónak már nem 

tagjai, vagy mandátumuk befejeződött, amennyiben olyan tényekről van 

szó, amelyek szolgálati, foglalkoztatási vagy mandátumidejük alatt 

történtek vagy amelyek szolgálati, foglalkoztatási vagy mandátumidejük 

alatt jutottak tudomásukra. 

 

377. § Tanúk idézése 

(1) A tanúk idézését a bírósági hivatal a bizonyítást elrendelő határozatra 

történő hivatkozással hivatalból készíti el és juttatja el. Amennyiben a 

bíróság a kézbesítést nem rendeli el, az eljuttatás különleges formát nem 

igényel. 

(2) Az idézésnek tartalmaznia kell: 

1. A felek megnevezését; 

2. A meghallgatás tárgyát; 

3. Az arra történő figyelmeztetést, hogy a tanú a vallomás megtételére a 

megjelölt időben és helyen a törvény által kilátásba helyezett rendbírság 

elkerülése érdekében köteles megjelenni.  

(3)  A bíróság a bizonyítási kérdés írásbeli megválaszolását is elrendelheti, ha 

ezt a bizonyítási kérdés tartalmára és a tanú személyére való tekintettel 

elegendőnek tartja. A tanút figyelmeztetni kell arra, hogy meghallgatásra 

idézhető. A bíróság elrendeli a tanú idézését, ha a bizonyítási kérdés 

további tisztázása miatt ezt szükségesnek tartja. 

 

378. § Nyilatkozatkönnyítő iratok 
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(1) Amennyiben ez tapasztalatairól történő kijelentéseit megkönnyíti, a tanú 

feljegyzéseket és egyéb dokumentumokat is betekinthet, és a tárgyalásra 

magával hozhat, ha ezt számára engedélyezik és tőle elvárható. A 142 és 

429 §§ érintetlenek maradnak. 

(2) Amennyiben a tanú az 1 bekezdés szerinti kötelezettségét a bíróság 

határozott rendelkezésére sem teljesíti, akkor a bíróság a 390 §-ban 

részletezett intézkedéseket foganatosíthatja; erre a tanút előzetesen 

figyelmeztetni kell. 

 

379. § Költségelőleg 

A bíróság a tanúk idézését attól teheti függővé, hogy a bizonyító fél megfelelő 

előleget fizet-e azon kiadások fedezésére, amelyek a meghallgatás 

következtében az államkincstár terhére keletkeznek. Amennyiben az előleget a 

megszabott határidő alatt nem fizetik meg, az idézés elmarad, ha a fizetést nem 

pótolják olyan időben, amikor a meghallgatást még meg lehet tartani úgy, hogy 

megtartása a bíróság szabad meggyőződése szerint nem vezet az eljárás 

elhúzódásához. 

 

380. § Tanúk meg nem jelenésének következményei 

(1) Az előírásszerűen idézett, de meg nem jelent tanúra indítvány 

szükségessége nélkül a meg nem jelenés által okozott költségeket 

áthárítják. Egyúttal rendbírsággal, és ennek nem behajthatósága esetén 

elzárással sújthatják. 

(2) Ismételt távolmaradás esetén a rendszabályokat még egyszer elrendelik; el 

lehet rendelni a tanú kényszer-elővezetését is. 

(3) Ezen határozatok ellen azonnal panasznak van helye. 

 

381. § Meg nem jelenés elégséges kimentése 

(1) A költségek áthárítása és rendszabályok elrendelése elmaradhatnak, ha a 

tanú távolmaradását időben és megfelelően kimentette. Ha az 1 mondat 

szerinti kimentés nem időben történik, akkor a költségek áthárításától és a 

rendszabályok elrendelésétől csak akkor lehet eltekinteni, ha 

valószínűsítik, hogy a tanú a kimentés késedelmességében nem hibás. 

Amennyiben az elegendő kimentés és a valószínűsítés utólag történik 

meg, akkor a meghozott rendelkezéseket a 2 mondat feltételeinek 

fenntartásával hatályon kívül helyezik.  
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(2) A tanú jelzéseit és kérelmeit írásban vagy a bírósági hivatal 

jegyzőkönyvében vagy a meghallgatására kijelölt új időpontban teheti 

meg. 

 

382. § Meghallgatás meghatározott helyeken 

(1) A szövetségi kormány vagy a tartományi kormány tagjait hivatali 

székhelyükön, vagy ha hivatali székhelyükön kívül tartózkodnak, 

tartózkodási helyükön kell meghallgatni. 

(2) A szövetségi kormány, a Szövetségi Tanács, a tartományi parlament vagy 

másik kamara tagjait máshol tartott gyűlésen való tartózkodásuk alatt ott 

kell meghallgatni.  

(3) A fenti előírások alóli kivételhez szükség van: 

A szövetségi kormány tagjai számára a szövetségi kormány engedélyére, 

a tartományi kormány tagjai számára a tartományi kormány engedélyére, 

a 2 bekezdésben megnevezett gyűlések tagjai számára ezen gyűlés 

engedélyére. 

  

383. § Tanúvallomás megtagadása személyes okból 

(1) A tanúvallomás megtagadására jogosultak: 

1. A fél jegyese vagy az a személy, akinek a fél élettársi kapcsolat létesítését 

ígérte; 

2. A fél házastársa, akkor is , ha a házasság már nem áll fenn; 

2a A fél élettársa, akkor is, ha az élettársi viszony már nem áll fenn; 

3. olyan személy, akivel a fél egyenes ági rokonságban, vagy oldalágon  

legfeljebb harmadfokú rokonságban, vagy legfeljebb másodfokú sógorsági 

viszonyban áll vagy  állt; 

4. Egyházi személyek lelkipásztori tevékenységük gyakorlása tekintetében; 

5. Olyan személyek, akik időszaki nyomtatványok vagy rádiós és televíziós 

adások előkészítése, gyártása vagy terjesztése során foglalkozásszerűen 

közreműködnek vagy közreműködtek az alkotók, beküldők, 

hozzászólások szerzőinek vagy dokumentumok adatközlőinek személye, 

valamint az ezek tevékenységére vonatkozó közlések ügyében, 

amennyiben szerkesztőségi tartalmú hozzászólásokról, dokumentumokról 

és közlésekről van szó.   

6. Olyan személyek, akikre hivataluknál, helyzetüknél, vagy 

foglalkozásuknál fogva olyan tények vannak rábízva, amelyekről való 

titoktartás megőrzése természetük vagy törvényi előírások miatt kötelező 
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azon tények vonatkozásában, amelyekre a titoktartási kötelezettség 

vonatkozik. 

(2) Az 1-3 számok alatt felsorolt személyeket meghallgatásuk előtt 

vallomásuk megtagadásának jogáról ki kell oktatni. 

(3)  A 4-6 számok alatt felsorolt személyek meghallgatása, a vallomás meg 

nem tagadásának esetén sem irányulhat olyan tényekre, amelyek 

tekintetében titoktartási kötelezettségük megsértése nélkül vallomást nem 

tudnak tenni.  

 

384. § Tanúvallomás megtagadása tárgyi okból 

A tanúvallomás megtagadható: 

1. Olyan kérdésekről, amelyeknek megválaszolása a tanú, vagy a tanúval a 

383 § 1-3 szerinti viszonyban álló személy számára közvetlen vagyonjogi 

kárt okozna; 

2. Olyan kérdésekről, amelyeknek megválaszolása a tanú, vagy a tanúval a 

383 § 1-3 szerinti viszonyban álló hozzátartozója számára becsületbeli 

problémát vagy bűncselekmény vagy szabálysértés miatti eljárás 

veszélyét idézné elő; 

3. Olyan kérdésekről, amelyeket a tanú művészi vagy ipari titok elárulása 

nélkül nem tudna megválaszolni. 

 

385. § Kivétel tanúvallomás megtagadásának joga alól 

(1) A 383 § 1-3 és a 384 § 1 eseteiben a tanú a vallomást nem tagadhatja 

meg: 

1. Olyan jogügylet létrehozásáról és tartalmáról, amelybe tanúként be volt 

vonva; 

2. Családtagok születése, házasodása vagy halálesete ügyében; 

3. Olyan tényekről, amelyek a családi viszonyok által meghatározott 

vagyoni ügyeket érintik; 

4. Olyan, a vitás jogviszonyra vonatkozó cselekményekről, amelyet neki 

magának mint valamelyik fél jogelődjének vagy képviselőjének kellett 

volna végrehajtania. 

(2) A 383 § 4,6 szerint megnevezett személyek a tanúvallomást nem 

tagadhatják meg, ha a titoktartási kötelezettség alól felmentést kaptak. 

 

386. § Tanúvallomás megtagadásának indoklása 

(1) A tanúvallomást megtagadó tanú a meghallgatására kitűzött időpont előtt 

írásban vagy a bírósági hivatal jegyzőkönyve útján, vagy a meghallgatás 
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időpontjában köteles felsorolni és valószínűsíteni azokat a tényeket, 

amelyekre a megtagadást alapítja.  

(2) A valószínűsítéshez a 383 § 4, 6 eseteiben elegendő a letett szolgálati 

eskü alapján való megerősítésre való hivatkozás.   

(3) Ha a tanú a tanúvallomás megtagadását írásban, vagy a bírósági hivatal 

jegyzőkönyve útján kinyilvánította, akkor nem köteles a meghallgatására 

kitűzött időpontra megjelenni. 

(4) A tanú nyilatkozatának beérkeztéről, vagy ennek jegyzőkönyvbe való 

felvételéről a bírósági hivatal köteles a feleket tájékoztatni. 

 

387. § Köztes vita tanúvallomás megtagadásáról 

(1) A megtagadás jogszerűségéről a perbíróság a felek meghallgatása után 

dönt. 

(2) A tanú nem köteles ügyvéddel képviseltetni magát. 

(3) A köztes ítélet ellen azonnali panasz tehető. 

 

388. § Köztes vita írásbeli tanúvallomás megtagadásáról 

Amennyiben a tanú a vallomás megtagadását írásban vagy a bírósági hivatal 

jegyzőkönyvének útján kijelentette, és a kitűzött időponton nem jelent meg, 

akkor a tanú nyilatkozatai alapján a perbíróság egyik tagja erről beszámolni 

köteles. 

 

389. § Tanúvallomás megtagadása megbízott vagy felkért bíró előtt 

(1) Ha tanúvallomás megtagadása megbízott vagy felkért bíró előtt történik, 

akkor a tanú nyilatkozatait, ha azokat nem  írásban vagy a bírósági hivatal 

jegyzőkönyvének útján tette, a felek nyilatkozataival együtt a 

jegyzőkönyvbe fel kell venni. 

(2) A perbíróság előtt szóbeli tárgyalásra a tanút és a feleket hivatalból idézik. 

(3)  A tanú és a felek által tett nyilatkozatok alapján a perbíróság egyik tagja 

beszámolni köteles. A beszámoló előadása után a tanú és a felek 

indítványaik indokolására szót kaphatnak; új tényeket vagy bizonyító 

eszközöket nem szabad érvényesíteniük. 

 

390. § Tanúvallomás megtagadásának következményei 

(1) Ha a tanúvallomásnak, vagy az eskü letételének megtagadása az indok 

megjelölése nélkül vagy jogerősen jelentéktelennek minősített indokból 

történik, akkor a megtagadás által okozott költségeket indítvány 
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szükségessége nélkül  a tanúra hárítják. Egyúttal rendbírsággal, és ennek 

nem behajthatósága esetén elzárással sújthatják. 

(2) Ismételt megtagadás esetén a tanúvallomás kikényszerítésének céljából 

indítványra őrizetbe vétel is elrendelhető, de nem a per első fokon történő 

lezárásának idején túl. A kényszer-végrehajtási eljárás őrizetbe vételi 

előírásai megfelelően érvényesek. 

(3) A határozatok ellen azonnali panasz tehető. 

 

391. § Tanú megesketése 

A tanút, a 393 § szerinti kivételektől eltekintve, meg kell esketni, amennyiben 

ezt a bíróság a vallomás jelentőségére vagy az igazságnak megfelelő vallomás 

elérésére célszerűnek tekinti és a felek az esketésről nem mondanak le. 

 

392. § Megerősítő eskü; eskü tartalma 

Az esketés a meghallgatás után történik. Több tanú egyidejű megesketése is 

lehetséges. Az eskünorma annyit tartalmaz, hogy a tanú legjobb tudása szerint 

az igazságot mondta és semmit nem hallgatott el.  

 

393. § Fél nem eskü alatti meghallgatása 

A meghallgatás idejéig a16. életévüket még be nem töltött személyeket, vagy a 

szellemileg nem eléggé érett vagy értelmi gyengeségük következtében az eskü 

lényegéről és jelentőségéről kellően fogalmat alkotni nem tudó személyeket 

esketés nélkül kell meghallgatni. 

 

394. § Egyenkénti meghallgatás 

(1) Minden tanút egyenként és a később meghallgatandó tanúk távollétében 

kell meghallgatni. 

(2) Az egymásnak ellentmondó vallomásokat tevő tanúkat szembesíteni lehet.  

 

395. § Figyelmeztetés igazmondásra; tanú kikérdezése személyi adataira 

(1) A meghallgatás előtt a tanút figyelmeztetik az igazmondásra és arra, hogy 

tanúvallomását a törvény által előírt esetekben bizonyos körülmények 

között esküvel kell alátámasztania. 

(2) A meghallgatás azzal kezdődik, hogy a tanút elő- és vezetékneveiről, 

életkoráról, státuszáról vagy foglalkozásáról és lakóhelyéről kérdezik. 

Szükség esetén olyan körülményeket firtató kérdéseket kell neki feltenni, 

amelyek az ügyet érintő szavahihetőségére, különösen a felekhez való 

viszonyára vonatkoznak.   
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396. § Tanú részletes meghallgatása 

(1) A tanút arra kell ösztönözni, hogy a meghallgatásának tárgyában általa 

ismerteket összefüggéseiben adja elő.  

(2) A vallomás tisztázásához és teljessé tételéhez, valamint azon ok 

kiderítéséhez, amin a tanú tudása alapul, szükség esetén további 

kérdéseket kell feltenni.  

(3) Az elnök kívánságra a bíróság valamennyi tagjának engedélyezi kérdések 

feltételét.  

 

397. § Felek kérdezési joga 

(1)  A felek jogosultak a tanúnak mindazon kérdéseket feltetetni, amelyeket 

az ügy vagy a tanú viszonyainak tisztázása céljából célravezetőnek 

ítélnek.  

(2) Az elnök a feleknek megengedheti és ügyvédeiknek kérésre köteles 

megengedni, hogy a tanúnak közvetlenül kérdéseket tegyenek fel.  

(3) Egy kérdés megengedhetőségének kétségeiről a bíróság dönt. 

 

398. § Ismételt és utólagos meghallgatás 

(1) A bíróság mérlegelése szerint elrendelheti a tanú ismételt meghallgatását. 

(2) Ha a megbízott vagy felkért bíró a meghallgatás során egy fél által 

kezdeményezett kérdés feltételét megtagadta, akkor a perbíróság 

elrendelheti a tanú erről a kérdésről történő meghallgatását.  

(3) Az ismételt vagy utólagos meghallgatás esetén a bíró az ismételt esketés 

helyett a tanút korábban tett esküjére való hivatkozással figyelmeztetheti 

az igazmondás fontosságára.  

 

399. § Tanúktól való lemondás 

A fél lemondhat az általa javasolt tanúról; az ellenérdekelt fél azonban kérheti a 

megjelent tanú meghallgatását, ha pedig a meghallgatás már megkezdődött, 

annak folytatását. 

 

400. § A bizonyításfelvétellel megbízott bíró jogköre 

A bizonyításfelvétellel megbízott bíró fel van hatalmazva arra, hogy a meg nem 

jelenés vagy a tanúvallomás megtagadása esetén a törvényes intézkedéseket 

megtegye, ezeket, amennyiben egyáltalán megengedett, a megbízás teljesítése 

után ismét hatályon kívül helyezze, a tanúnak feltett kérdés 
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megengedhetőségéről ideiglenes döntést hozzon, és a tanú ismételt 

meghallgatását elrendelje.   

 

401. § Tanúkártalanítás 

A tanú kártalanítása az igazságügyi díjazási és kártalanítási törvény alapján 

történik. 

 

8. Cím 

Bizonyítás szakértő segítségével 

  
402. § Tanúkra vonatkozó előírások 

alkalmazása 

A szakértők általi bizonyítékokra a tanúk általi bizonyítékokra vonatkozó 

előírások érvényesek, amennyiben a következő szakaszok ettől eltérő 

rendelkezéseket nem tartalmaznak. 

 

403. § Bizonyítás felajánlása 

A bizonyíték a szakvéleményezendő pontok megjelölésével kerül felajánlásra. 

 

404. § Szakértő kiválasztása 

(1) A bevonandó szakértők kiválasztása és számuk meghatározása a 

perbíróság útján történik. Ez korlátozódhat egyetlen szakértő kijelölésére 

is. Az először kijelölt szakértők helyett a bíróság másokat jelölhet ki.  

(2) Ha bizonyos fajta szakvéleményekre nyilvános szakértő-kijelölés van, 

csak abban az esetben történik más szakértő kijelölése, ha különleges 

körülmények ezt megkövetelik. 

(3) A  bíróság felszólíthatja a feleket olyan személyek megnevezésére, akik 

alkalmasak szakértőként való meghallgatásra.  

(4) Amennyiben a felek megegyeznek bizonyos szakértők személyében, 

akkor a bíróság ezt az egyezséget jóváhagyja, a bíróság ugyanakkor 

korlátozhatja a szakértők számát. 

 

404.a § Szakértői tevékenység vezetése 

(1) A szakértők tevékenységének vezetése a bíróság feladata, nekik 

tevékenységük fajtája és terjedelme szerint utasításokat adhat.  

(2) Amennyiben az eset különlegessége megköveteli, a bíróság a bizonyítási 

kérdés meghallgatása előtt a szakértőt meghallgatja, feladatkörébe 

bevezeti és kérésére taglalja a megbízást. 
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(3) Vitás tényállás esetén a bíróság dönti el, hogy a szakértő milyen tényekre 

építse szakvéleményét.  

(4) A bíróság, amennyiben szükséges, meghatározza, hogy a szakértő milyen 

mértékben jogosult a bizonyítási kérdés tisztázására; mennyiben szabad a 

felekkel kapcsolatba lépnie és mikor kell megengednie számukra a 

vizsgálataiban való részvételt.  

(5) A szakértőknek adott utasításokat a felekkel közölni kell. Ha a szakértők 

tájékoztatására külön találkozás szükséges, ezen a felek jelenlétét meg 

kell engedni. 

 

    405. § Kiválasztás a bizonyításfelvétellel megbízott bíró segítségével 

A perbíróság a bizonyításfelvétellel megbízott bírót meghatalmazhatja a 

szakértő kinevezésével. Ebben az esetben a perbíróság 404, 404a §§ szerinti 

jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. 

 

406. § Szakértő elutasítása 

(1) A szakértő elutasítása ugyanolyan okokból lehetséges, mint a bíró 

elutasítása. Az elutasítást azonban nem lehet arra alapozni, hogy a 

szakértőt tanúként hallgatták ki. 

(2) Az elutasítási indítványt még a meghallgatás előtt annál a bíróságnál vagy 

bírónál kell benyújtani, amely a szakértőt kinevezte, legkésőbb azonban a 

kinevezésről szóló határozat kihirdetését vagy kézbesítését követő két 

héten belül. Későbbi időpontban az elutasítás csak akkor megengedhető, 

ha az indítványozó valószínűsíti, hogy önhibáján kívül az elutasítás 

okának érvényesítésében akadályoztatva volt. Az indítványt a bírósági 

hivatal előtt lehet jegyzőkönyvbe mondani. 

(3) Az elutasítás okát valószínűsíteni kell; az eskü hatálya alatti megerősítést 

a feleknek nem szabad megengedni. 

(4) A döntést a második bekezdésben megnevezett bíróság vagy bíró 

határozat útján hozza. 

(5) Az elutasítást megalapozottnak ítélő határozat ellen jogorvoslat nincs, az 

elutasítást megalapozatlannak ítélő határozat ellen azonnali panasznak 

van helye.  

 

407. §  Szakvélemény adásának kötelezettsége 

(1) A szakértőnek kinevezett személy köteles a kinevezést elfogadni, ha a 

megkövetelt fajtájú szakvélemény adására nyilvánosan jelölik ki, vagy ha 

az a tudomány, művészet vagy szakma, melynek ismerete a 
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szakvéleményezés feltétele, a szakértő nyilvános kereső foglalkozása 

vagy ha ennek gyakorlására nyilvánosan ki van jelölve és fel van 

hatalmazva.  

(2) A szakvélemény elkészítésére az is köteles, aki erre a bíróság előtt 

készségét fejezte ki.  

 

407.a § Szakértő további kötelezettségei 

(1) A szakértő haladéktalanul köteles megvizsgálni, hogy a megbízás az ő 

szakterületéhez tartozik-e és további szakértők bevonása nélkül 

megoldható-e. Ellenkező esetben a szakértő a bíróságot erről 

haladéktalanul tájékoztatni köteles. 

(2) A szakértő nem jogosult a megbízást más szakértőnek átadni. 

Amennyiben egyéb személy közreműködését veszi igénybe, ezt meg kell 

neveznie, és meg kell jelölnie tevékenységének terjedelemét, amennyiben 

nem apró jelentőségű kisegítő szolgálatról van szó. 

(3)  Amennyiben a szakértőnek a megbízás tartalmával és terjedelmével 

kapcsolatban kételyei támadnak, akkor haladéktalanul tisztázásra kell 

felkérnie a bíróságot. Ha előreláthatóan olyan költségek keletkeznek, 

amelyek nyilvánvalóan nincsenek arányban a pertárgy értékével vagy a 

kért költségelőleget jelentősen meghaladják, a szakértőnek ezt idejében 

jeleznie kell. 

(4) A szakértő a bíróság kérésére az iratokat és egyéb, a 

szakvéleményezéshez bevont dokumentumokat, valamint vizsgálati 

eredményeket haladéktalanul kiadni vagy közölni köteles. Ha ezt a 

kötelességét nem teljesíti, akkor a kiadást a bíróság rendeli el.  

(5) A bíróság a szakértőt figyelmezteti kötelességeire. 

 

408. § Szakvélemény megtagadásának joga 

(1) A szakértőt ugyanolyan okok jogosítják fel a szakvélemény 

elkészítésének megtagadására, mint a tanút a tanúvallomás 

megtagadására. A bíróság a szakértőt más okból is felmentheti a 

szakvélemény elkészítésének kötelezettsége alól. 

(2) Bíró, köztisztviselő vagy más közszolgálati személy szakértőként történő 

meghallgatására a különleges köztisztviselői jogi előírások vonatkoznak. 

A szövetségi vagy tartományi kormány tagjaira a számukra irányadó 

előírások vonatkoznak. 

(3) A  bírói döntésben vett részt vett személyeket, a döntés tárgyát képező 

kérdésekben szakértőként nem lehet meghallgatni. 
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409. § Távolmaradás vagy szakvélemény megtagadásának következményei 

(1) Ha egy szakértő nem jelenik meg, vagy a szakvélemény elkészítését erre 

való kötelezettsége ellenére megtagadja, vagy iratokat vagy egyéb 

dokumentumokat tart vissza, az ebből eredő költségeket viselni köteles. 

Ellene egyidejűleg rendbírság kiszabására is sor kerül. Ismételt 

engedetlenség esetén a rendbírság kiszabása megismételhető. 

(2) Ezen határozat ellen azonnal panasznak van helye. 

 

410. § Szakértő esketése 

(1) A szakértő esketésére a szakvélemény elkészítése előtt vagy után kerül 

sor. Az eskü normaszövege szerint a szakértő a tőle kért szakvéleményt 

pártatlanul és legjobb tudása és lelkiismerete szerint fogja elkészíteni 

vagy készítette el. 

(2) Ha a szakértő a vonatkozó fajtájú szakvélemények elkészítésére általában 

esketve van, akkor elegendő a letett esküre való hivatkozás; erről egy 

írásos szakvéleményben nyilatkozni is lehet. 

 

411. § Írásos szakvélemény 

(1) Írásos szakvélemény elrendelése esetén a bíróság a szakértőnek határidőt 

szab, amelyen belül el kell készíteni az általa aláírt szakvéleményt. 

(2) Amennyiben a szakvélemény elkészítésére kötelezett szakértő a határidőt 

elmulasztja, ellene rendbírság kiszabására kerülhet sor. A rendbírság 

kiszabását meg kell előznie az erre való, póthatáridő megadása melletti 

figyelmeztetésnek.  A határidő ismételt elmulasztásának esetén a 

rendbírságot ugyanolyan módon ismét ki kell szabni. A 409 § 2 bekezdés 

megfelelően érvényes. 

(3) Az írásos szakvélemény taglalása céljából a bíróság elrendelheti a 

szakértő személyes megjelenését.  

(4) A felek méltányos időszakon belül benyújtják kifogásaikat a bíróságnak a 

szakvéleménnyel, a szakvéleményezést érintő indítványokkal és az 

írásbeli szakvéleményt kiegészítő kérdésekkel kapcsolatban. A bíróság 

erre határidőt szabhat számukra; a 296 § 1 bekezdés, 1,4 megfelelően 

érvényes. 

 

411.a § Más eljárásból származó szakértői szakvélemény alkalmazása 

Az írásos szakvéleményezés egy más eljárásból származó bírósági vagy 

ügyészségi úton beszerzett szakértői szakvéleménnyel is helyettesíteni lehet.  
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412. § Új szakvélemény 

(1) A bíróság, ha a szakvéleményt nem találja kielégítőnek, ugyanazon vagy 

más szakértő által elkészítendő új szakvéleményt is elrendelhet.  

(2) A bíróság  más szakértő általi szakvéleményezést rendelhet el, ha egy 

szakértői szakvélemény elkészülése után elutasításra került. 

 

413. § Szakértő javadalmazása 

A szakértő javadalmazása az igazságügyi javadalmazási és kártérítési törvény 

alapján történik. 

 

414. § Szakértő tanúk 

Amennyiben múltbeli tények és állapotok különleges szakértelmet igénylő 

bizonyítására van szükség és ehhez szakértő személyek meghallgatása 

szükséges, a tanúbizonyításra érvényes előírások kerülnek alkalmazásra.  

 

9. Cím 

Okirattal való bizonyítás 

  
415. § Nyilatkozatokról szóló közokirat bizonyító 

ereje 

(1) Azon okiratok, amelyeket egy közhatóság saját jogkörének, egy 

közhiteles személy a számára kijelölt ügykörnek a határain belül az előírt 

formában vett fel (közokiratok), a hatóság vagy közhiteles személy áltak 

tett nyilatkozaton keresztül teljes bizonyítékot szolgáltatnak a hatóság 

vagy az okirathitelesítő személy által okiratba foglalt esemény 

valódiságáról. 

(2) Megengedett annak bizonyítása, hogy az esemény okiratba foglalása 

helytelen.  

 

416. § Magánokirat bizonyító ereje 

A magánokiratok, amennyiben kiállítójuk azokat aláírta és közjegyzővel 

hitelesített kézjegyével ellátta, teljes bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a 

benn foglalt nyilatkozatok az okirat kiállítójától származnak. 

 

416.a § Nyilvános közokiratok kinyomtatásának bizonyító ereje 

A hatóság által kiállított, hivatalos rendelkezést, végzést vagy döntést tartalmazó 

közokiratok tartalma teljesen megalapozott. 
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417. § Hivatali intézkedés, rendelkezés vagy határozatról szóló közokirat 

bizonyító ereje 

(1) Azok a közokiratok, amelyek tartalma eltér a 415, 417 §§-tól, a benne 

tanúsított tényekről teljes bizonyosságot nyújtanak.  

(2) A tanúsított tények helytelenségének bizonyítása megengedett, 

amennyiben a tartományi törvények ezt a bizonyítást nem zárják ki vagy 

nem korlátozzák. 

(3) Ha a tanúsítás nem a hatóság vagy az okmányhitelesítő személy 

személyes tapasztalatán alapul, akkor az első bekezdés előírását csak 

akkor kell alkalmazni, ha a tartományi törvények előírják, hogy a 

tanúsítás bizonyító ereje a saját tapasztalástól független. 

 

418. § Hibás tartalmú közokirat bizonyító ereje 

Amennyiben egy okirat bizonyító erejét áthúzások, kiradírozások, beszúrások 

vagy egyéb külső hiányosságok egészben vagy részben megszüntetik vagy 

csökkentik, a bíróság szabad meggyőződése alapján dönt. 

 

420. § Bizonyító fél által történő benyújtás; bizonyítás felajánlása 

A bizonyítás az okirat beterjesztésével válik felajánlottá. 

 

421. § Ellenérdekelt fél által történő benyújtás; bizonyítás felajánlása 

Amennyiben az okirat a bizonyító fél állítása szerint az ellenérdekelt fél 

birtokában található, akkor a bizonyíték az okirat ellenérdekelt fél általi 

átadására vonatkozó indítvány útján kerül felajánlásra.  

 

422. § Ellenérdekelt fél bemutatási kötelezettsége a polgári jog szerint  

Az ellenérdekelt fél a birtokában található okirat átadására kötelezett, ha a 

bizonyító fél a polgári jog előírásai szerint az okirat kiadását vagy bemutatását 

kérheti. 

 

423. § Ellenérdekelt fél bemutatási kötelezettsége hivatkozás esetén 

Az ellenérdekelt fél akkor is köteles a birtokában található, a perbeli bizonyítás 

során általa hivatkozott okiratok bemutatására, ha a hivatkozás csupán 

előkészítő periratot érint. 

 

424. § Indítvány ellenérdekelt fél által történő bemutatása esetén 

Az indítványbak tartalmaznia kell: 

1. Az okirat megnevezését; 
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2. Azon tények megnevezését, amelyeket az okirat bizonyítani hivatott; 

3. Az okirat tartalmának lehető legteljesebb leírását; 

4. Azon körülmények megnevezését, amelyek az állítás alapul, mely szerint 

az okirat az ellenérdekelt fél birtokában található; 

5. Azon indok megnevezését, amely az okirat bemutatásának kötelezettségét 

megalapozza. Az indokot valószínűsíteni kell. 

 

425. § Ellenérdekelt fél okiratbemutatásának elrendelése 

Amennyiben a bíróság az okirat által bizonyítandó tényt jelentősnek, és az 

indítványt pedig megalapozottnak találja, akkor elrendeli az okirat bemutatását, 

ha az ellenérdekelt fél beismeri, hogy az okirat a birtokában található vagy az 

indítványról nem nyilatkozik.  

 

426. § Ellenérdekelt fél meghallgatása az okirat hollétéről 

Ha az ellenérdekelt fél vitatja, hogy az okirat a birtokában található, annak 

hollétéről meg kell hallgatni. A meghallgatási idézésben hangsúlyozni kell, hogy 

nagy gondossággal próbálja meg az okirat hollétét kideríteni. Egyebekben a 

449-454 §§ megfelelően érvényesek. Amennyiben a bíróság meggyőződésévé 

válik, hogy az okirat az ellenérdekelt fél birtokában található, akkor elrendeli a 

bemutatást. 

 

427. § Az okirat  ellenérdekelt fél általi be nem mutatásának 

következményei 

Amennyiben az ellenérdekelt fél az okirat bemutatását elrendelő rendelkezésnek 

nem tesz eleget vagy a bíróság jut arra a meggyőződésre, hogy az ellenérdekelt 

fél nem kellő gondossággal próbálta meg annak hollétét kideríteni, akkor az 

okirat bizonyító fél által bemutatott másolata valódinak tekintendő. Ha az okirat 

másolatát nem nyújtották be,  akkor a bizonyító félnek az okirat tulajdonságairól 

és tartalmáról tett állításait bizonyítottnak kell tekinteni.  

 

 

428. § Harmadik személy által történő benyújtás; bizonyítás felajánlása 

Amennyiben az okirat a bizonyító fél állítása szerint harmadik fél birtokában 

található, a bizonyíték felajánlása az okirat beszerzésére szabott határidőt 

tartalmazó indítvánnyal vagy a 142 § szerinti rendelkezéssel történik. 

 

429. § Harmadik személy bemutatási kötelezettsége 
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Harmadik személyek az okirat bemutatására ugyanazon okokból kötelesek mint 

a bizonyító fél ellenfele; a bemutatásra csak indítvány útján kényszeríthetők. A 

142 § érintetlen marad.  

 

430. § Indítvány harmadik személy által történő bemutatás esetén 

A 428 § alapján teendő indítvány indokolásához a bizonyító félnek meg kell 

felelnie a 424 § 1-3, 5 előírásainak, ezen kívül valószínűsítenie kell, hogy az 

okirat a harmadik személy birtokában található. 

 

431. § Benyújtás határideje harmadik személy által történő benyújtás 

esetén 

(1) Amennyiben az okirattal bizonyítandó tény jelentős és az indítvány az 

előbbi szakasz előírásainak megfelel, akkor a bíróság határozat útján 

határidőt szab az okirat benyújtására. 

(2) Az ellenérdekelt fél indítványozhatja az eljárás határidő letelte előtti 

folytatását, ha a harmadik fél elleni kereset sikeres vagy a bizonyító fél a 

kereset benyújtását vagy a per indítását vagy a kényszer-végrehajtást 

halogatja. 

 

432. § Hatóság vagy hivatalnok által történő benyújtás; bizonyítás 

felajánlása 

(1) Amennyiben az okirat a bizonyító fél állítása szerint egy közhatóság vagy 

köztisztviselő birtokában található, a bizonyítás felajánlása az okiratnak a 

hatóság vagy a tisztviselő által átadására vonatkozó indítvánnyal történik.  

(2) Ez az előírás nem alkalmazandó azokra az okiratokra, amelyeket a felek a 

törvényes előírások szerint a bíróság közreműködése nélkül is be tudnak 

szerezni.  

(3) Amennyiben a hatóság vagy a tisztviselő az okirat átadását olyan 

esetekben tagadja meg, amelyekre a 422 § szerinti bemutatási 

kötelezettség vonatkozik, akkor a 428-431 §§ alkalmazandók. 

 

433 § (kiesett) 

 

 

434. § Bemutatás megbízott vagy felkért bíró előtt 

Amennyiben az okiratot jelentős akadályok miatt a szóbeli tárgyaláson 

bemutatni nem lehetséges, vagy ha a bemutatás az okirat fontossága, az 

elvesztésétől vagy megrongálódásától való félelem miatt aggályosnak tűnik, 
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akkor a perbíróság elrendelheti, hogy az okiratot a bíróság egyik tagja vagy egy 

másik bíróság előtt mutassák be. 

 

435. § Közokirat bemutatása eredi példányban vagy hiteles másolatban 

A közokiratot eredetiben, vagy hitelesítési szempontból a közokirattal szemben 

támasztott követelményeknek megfelelő  másolatban kell bemutatni; a bíróság 

ennek ellenére elrendelheti, hogy a bizonyító fél mutassa be az eredetit vagy 

nevezze és valószínűsítse azokat a tényeket, amelyek őt az eredeti okirat 

bemutatásában gátolják. Ha ez a rendelkezés nem jár sikerrel, a bíróság saját 

meggyőződése szerint dönt, milyen bizonyító erőt tulajdonít a hiteles 

másolatnak.  

 

436. § Lemondás bemutatás után 

A bizonyító fél az okirat bemutatása után erről a bizonyítandó eszközről csak az 

ellenérdekelt fél beleegyezésével mondhat le. 

 

437 § Belföldi közokiratok valódisága 

(1) Olyan okiratokat, amelyek egy közhatóság vagy egy közhiteles személy 

általi kiállítottság jegyeit viselik magukon, valódinak kell feltételezni. 

(2) Amennyiben a bíróság a valódiságot kétségesnek tartja, felkérheti az 

okiratot feltételezhetően elkészítő hatóságot vagy személyt a valódiságról 

tett nyilatkozatra.  

 

438. § Külföldi közokirat valódisága 

(1) Azt, hogy olyan okiratokat, amelyek egy külföldi hatóság vagy közhiteles 

személy általi kiállítottság jegyeit viselik magukon, közelebbi bizonyítás 

nélkül valódinak kell-e tekinteni, a bíróság az eset körülményei alapján 

mérlegeli.  

 

439. § Nyilatkozat magánokirat valódiságáról 

(1) A magánokirat valódiságáról a bizonyító fél ellenfele a 138 § előírás 

szerint nyilatkozik. 

(2) Ha az okirat alatt névaláírás található, a nyilatkozatnak az aláírás 

valódiságára kell irányulnia. 

(3) A nyilatkozat le nem adása esetén az okiratot elismertnek kell tekinteni, 

ha a fél egyéb nyilatkozataiból a valódiság vitatásának szándéka ki nem 

világlik.  
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440. § Nyilatkozat magánokirat valódiságáról 

(1) A nem elismert magánokirat valódiságát bizonyítani kell.  

(2) Amennyiben a névaláírás valódisága tisztázott vagy az okirat alatt 

található kézjegy közjegyzőileg hitelesített, akkor az aláírás vagy a 

kézjegy fölötti szöveget valódinak kell feltételezni. 

 

441. § Írás összehasonlítása 

(1) Az okirat valódiságának vagy nem valódiságának bizonyítását az írás 

összehasonlítása révén is el lehet végezni. 

(2) Ebben az esetben a bizonyító fél köteles az összehasonlításra alkalmas 

írásokat bemutatni vagy a 432 § előírása szerinti átadásukat indítványozni 

és szükség esetén valódiságuk bizonyítását felajánlani. 

(3) Ha az összehasonlításra alkalmas iratok az ellenérdekelt fél birtokában 

vannak, akkor ez a bizonyító fél indítványára bemutatásra kötelezett. A 

421-426 előírási megfelelően érvényesek. Amennyiben az ellenérdekelt 

fél az összehasonlításra alkalmas iratok bemutatása elrendelésének nem 

tesz eleget, vagy a bíróság a 426 § esetében arra a meggyőződésre jut, 

hogy az ellenérdekelt fél az iratok hollétének kiderítését nem kellő 

gondossággal végezte, az okiratot valódinak kell elismerni. 

(4) Ha a bizonyító fél valószínűsíti, hogy harmadik személy birtokában olyan 

összehasonlításra alkalmas iratok találhatók, melyeknek bemutatását a 

kereset során képes elérni, akkor a 431 § előírásai megfelelően 

alkalmazandók. 

 

442. § Írás összehasonlításának megítélése 

Az írás összehasonlításának eredményéről a bíróság szabad meggyőződése 

alapján, szükség esetén szakértő meghallgatása után dönt. 

 

443. § Kétes okiratok őrzése 

Az olyan okiratokat, melyeknek valódisága vitatott, vagy amelyek tartalmát 

esetleg megváltoztatták, a jogvita lezárásáig a bírósági irodában kell őrizni, 

amennyiben más hatóságnak történő kiszolgáltatásuk a közrend érdekében nem 

szükséges.  

 

444. § Okirat eltüntetésének következményei 

Ha a fél egy okiratot azzal a szándékkal tüntet el, távolít el, vagy tesz 

használatra alkalmatlanná, hogy használatát az ellenérdekelt fél számára 
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lehetetlenné tegye, akkor az ellenérdekelt félnek az okirat tulajdonságairól és 

tartalmáról tett állításait bizonyítottnak kell tekinteni. 

 

10. Cím 

Bizonyítás fél meghallgatásával 

  
445. § Ellenérdekelt fél meghallgatása; bizonyítás 

felajánlása 

(1) Az a fél, amely a rendelkezésre álló bizonyítékot más bizonyítási 

eszközökkel nem teljesen támasztotta alá, vagy más bizonyítási 

eszközöket nem terjesztett elő, a bizonyítékot úgy is felajánlhatja, hogy 

indítványozza az ellenérdekelt félnek a bizonyítandó tényekről való 

meghallgatását.  

(2) Az indítvány nem veendő figyelembe, ha olyan tényeket érint, amelyek 

ellenkezőjét a bíróság bizonyítottnak tekinti. 

 

446. § Meghallgatás megtagadása ellenérdekelt fél által 

Ha az ellenérdekelt fél a meghallgatást megtagadja, vagy a bíróság óhajára nem 

tesz nyilatkozatot, akkor a bíróság a teljes tényállás, különösen a megtagadásra 

felhozott okok figyelembe vételével, szabad meggyőződése szerint dönt, hogy 

az állított tényt bizonyítottnak tekinti-e.  

 

447. Bizonyításra kötelezett fél meghallgatása kérelemre 

A bíróság egy vitatott tényről a bizonyításra kötelezett felet is meghallgathatja, 

ha ezt az egyik fél indítványozza és a másik ezzel egyetért. 

448. § Meghallgatás hivatalból 

Amennyiben a tárgyalások és az esetleges bizonyításfelvétel eredménye nem 

kielégítő, a bíróság, a bizonyítandó tény valódiságáról vagy nem valódiságáról 

való meggyőződésének megalapozása céljából, fél indítványa és a bizonyítási 

teherre való tekintet nélkül is, elrendelheti az egyik vagy mindkét félnek a 

tényről való meghallgatását.  

 

449. § Pertársak meghallgatása 

Ha a meghallgatandó fél több pertársból áll, akkor a bíróság a helyzet állása 

szerint dönti el, hogy minden vagy csak egyes pertársakat hallgat-e meg.  

 

450. § Bizonyítást elrendelő határozat 

(1) A fél meghallgatása bizonyítást elrendelő határozattal történik. A felet, ha 

a határozat kihirdetésénél személyesen nem volt jelen, a bizonyítást 
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elrendelő határozat egyidejű átadása mellett a meghallgatásra idézni kell. 

Az idézést a félnek magának kell átadni, akkor is, ha perbeli 

meghatalmazottat jelölt ki; az idézést nem kell kézbesíteni. 

(2) A bizonyítást elrendelő határozatot fel lehet függeszteni, ha kibocsátása 

után a bizonyítandó tényeket érintő új bizonyítási eszközöket terjesztettek 

elő. Az új bizonyítékok előterjesztése után a fél meghallgatásától el kell 

tekinteni, ha a bíróság a bizonyíték kérdését tisztázottnak tekinti.  

 

451. § Meghallgatás végrehajtása 

A fél meghallgatására a 375, 376, 395 §§ 1 bekezdés, 2 bekezdés 1 mondat és a 

396, 397, 398 §§ megfelelően alkalmazandók. 

 

452. § Fél megesketése 

(1) Ha a fél nem eskü alatt tett vallomása nem elegendő arra, hogy a bíróságot 

a bizonyítandó tény valódiságáról vagy nem valódiságáról meggyőzze, 

akkor elrendelheti, hogy a fél vallomását esküvel erősítse meg. Két fél 

meghallgatása esetén ugyanazon tényekről tett vallomás esküvel való 

megerősítését csak az egyik fél követelheti.  

(2) Az eskünorma annyit tartalmaz, hogy a fél legjobb tudása szerint az 

igazságot mondta és semmit nem hallgatott el. 

(3) Az ellenérdekelt fél a megesketésről lemondhat.  

(4) Nem megengedett olyan fél megesketése, akit az esküvel vállalt 

kötelezettség tudatos megsértése miatt jogerősen elítéltek 

 

453. § Bizonyítás mérlegelése fél meghallgatásakor 

(1) A bíróság a fél vallomását a 286 § szerint szabadon ítélheti meg. 

(2) Ha a fél a vallomást vagy az esküt megtagadja, a 446 § megfelelően 

alkalmazandó. 

 

454. § Fél távolmaradása 

(1) Amennyiben a fél a meghallgatására vagy megesketésére kitűzött 

időpontban távol marad, a bíróság valamennyi körülmény, különösen a fél 

által távolmaradása igazolására felhozott indokok figyelembe vételével, 

szabad mérlegelés alapján dönt, hogy a vallomást megtagadottnak tekinti-

e. 

(2) Ha a fél a meghallgatására vagy megesketésére kitűzött időpont  

perbírósági tárgyalás volt, akkor távolmaradás esetén, ha a bíróság új 
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tárgyalási időpont kitűzését nem tekinti célszerűnek, érdemi tárgyalást 

kell tartani. 

 

455. § Perbeli cselekvőképességgel nem rendelkezők 

(1) Amennyiben a fél perbeli cselekvőképességgel nem rendelkezik, akkor a 

2 bekezdés előírásának fenntartásával törvényes képviselőjét kell 

meghallgatni. Több törvényes képviselő esetén a 449 § megfelelően 

alkalmazandó.  

(2) A 16. életévüket már betöltött személyeket saját cselekményeik körébe 

eső és tapasztalatuk tárgyát képező tényekről meg lehet hallgatni és a 452 

§ szerint meg is lehet esketni, amennyiben ezt a bíróság az eset 

körülményeire való tekintettel méltányosnak tartja. Ugyanez vonatkozik a 

jogvitában gondozó vagy ápoló által képviselt perbeli cselekvőképes 

személyre is.  

 

456-tól 477-ig §§ (kiestek) 

 

11. Cím 

Eskük és tanúsítások 

átvétele 

  478.§ Személyes eskütétel 

Az esküre kötelezett személynek az esküt személyesen kell letennie.  

 

479. § Eskütétel megbízott vagy felkért bíró előtt 

(1) A perbíróság elrendelheti az eskü egyik tagja vagy másik bíróság előtti 

letételét, ha az esküre kötelezett személy a bíróság előtti személyes 

megjelenésben akadályozott vagy annak székhelyétől nagy távolságra 

tartózkodik és az eskü teljesítése nem a 128a § 2 bekezdés szerint 

történik. 

(2) A szövetségi elnök az esküt lakásában, a perbíróság egyik tagja előtt, 

vagy másik bíróság előtt teszi le. 

 

480. § Figyelmeztetés hamis eskü következményeire 

A bíró az esküre kötelezettet az eskü letétele előtt megfelelő módon tájékoztatja 

az eskü jelentőségéről, valamint arról, hogy az esküt vallási megerősítéssel és 

anélkül is leteheti. 

 

481.§ Eskütétel; esküminta 
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(1) A vallási megerősítéssel letett eskü oly módon történik, hogy a bíró a 

következő esküformulával kezdődő eskünormát előremondja: 

„Esküszik a Mindenható és Mindentudó Istenre“, 

az esküre kötelezett személy pedig erre a következő szavakat válaszolja 

(esküformula): „Esküszöm, Isten engem úgy segéljen“ 

(2)  A vallási megerősítés nélkül letett eskü oly módon történik, hogy a bíró a 

következő esküformulával kezdődő eskünormát előremondja:  

„Esküszik“, az esküre kötelezett személy pedig erre a következő szavakat 

válaszolja (esküformula): „Esküszöm.“ 

(3) Ha az esküre kötelezett személy elmondja, hogy egy vallási- vagy 

felekezeti közösség tagjaként ezen közösség megerősítő formuláját 

kívánja igénybe venni, ezt az eskühöz hozzáfűzheti. 

(4) Az esküt tevő az eskütétel alatt jobb kezét emelje fel.  

(5) Több személy egyidejű eskütétele esetén az esküformulát minden esküre 

kötelezett személy külön mondja. 

 

482 § (kiesett) 

 

483. § Beszéd- és halláskárosult személyek eskütétele 

(1) A beszéd- és halláskárosult személy az esküt választása szerint az 

esküformula utánamondásával, az esküformula leírásával és aláírásával 

vagy egy a bíróság által kijelölt, megértést lehetővé tevő személy 

segítségével teszi le. A bíróság feladata az alkalmas műszaki 

segédeszközök rendelkezésre bocsátása. A beszéd- és halláskárosult 

személyt figyelmeztetni kell választási lehetőségére. 

 

484. § Esküvel azonos megerősítés 

(1) Amennyiben az esküre kötelezett személy úgy nyilatkozik, hogy hit- és 

lelkiismeretbeli okokból nem akar esküt tenni, akkor megerősítést kell 

tennie. Ez a megerősítés egyenértékű az esküvel; erre a kötelezettet 

figyelmeztetni kell.  

(2) A megerősítés oly módon történik, hogy a bíró az eskünormaként szolgáló 

megerősítési normát a következő bevezető formulával előremondja: 

„Ön felelőssége tudatában a bíróság előtt megerősíti“ és a kötelezett erre 

azt válaszolja: „Igen.“ 

(3) A 481 § 3, 5 bekezdés, 483 § megfelelően érvényesek.  

 

12. Cím 
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Önálló bizonyítási 

eljárás 

  485. § Megengedhetőség 

(1) Egy peres eljárás során vagy azon kívül az egyik fél indítványára szemle 

megtartása, tanúk meghallgatása, vagy szakértők általi szakvéleményezés 

rendelhető el, ha ebbe az ellenérdekelt fél beleegyezik, vagy ha attól kell 

tartani, hogy a bizonyítási eszköz, elveszik vagy használata megnehezül. 

(2) Ha egy jogvita még nem perfüggő, akkor a fél , ha ahhoz jogi érdeke 

fűződik, szakértő általi írásbeli szakvéleményezést indítványozhat 

1. Egy személy állapotának, vagy egy dolog állapotának vagy értékének, 

2. Személyi kár, dologi kár, vagy kellékhiány okának, 

3. Személyi kár, dologi kár, vagy kellékhiány megszüntetésének költségei 

megállapítására. Jogi érdek feltételezhető, ha a megállapítás jogi vita elkerülését 

szolgálhatja. 

(3) Amennyiben a szakvéleményezést a bíróság már elrendelte, új 

szakvéleményezésre csak akkor kerül sor, ha a 412 § feltételei teljesültek. 

 

486. § Illetékes bíróság 

(1) A jogvita perfüggősége esetén az indítványt a perbírósághoz kell 

benyújtani. 

(2) Ha a jogvita még nem perfüggő, akkor az indítványt ahhoz a bírósághoz 

kell benyújtani, amelyik az indítványozó előadása szerint a főtárgy 

eldöntésére jogosult lenne. Az ezt követő peres eljárásban az indítványozó 

a bíróság illetéktelenségére nem hivatkozhat.  

(3) Közeli veszély eseteiben az indítványt annál az elsőfokú bíróságnál is be 

lehet nyújtani, amelynek kerületében a meghallgatandó és 

szakvéleményezendő személy tartózkodik, vagy a megszemlézendő vagy 

szakvéleményezendő dolog található. 

(4) Az indítványt a bírósági hivatalban lehet jegyzőkönyvbe mondani. 

 

  487. § Indítvány tartalma 

Az indítványnak tartalmaznia kell: 

1. Az ellenérdekelt fél megnevezését; 

2. Azon tények megnevezését, amelyeket bizonyíteni kell; 

3. A tanúk vagy egyéb, a 485 § szerint megengedhető bizonyító eszközök 

megnevezését; 

4. Azon tényk valószínűsítését, amelyek megalapozzák az önálló bizonyítási 

eljárás megengedhetőségét és a bíróság illetékességét. 
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488-tól 489-ig §§ (kiestek) 

 

   490. § Határozathozatal az indítványról 

(1) Az indítványról a bíróság határozattal dönt. 

(2) Az indítványnak helyt adó határozatban meg kell jelölni a bizonyítandó 

tényeket, és a bizonyítási eszközöket a meghallgatandó tanúk és szakértők 

megnevezése mellett. A határozat nem megtámadható.  

 

491. § Ellenérdekelt fél idézése 

(1) Az ellenérdekű felet, amennyiben az eset körülményei megengedik, a 

határozatnak és az indítvány másolatának kézbesítésével olyan időben kell 

idézni a bizonyításfelvételre kitűzött időpontra, hogy ebben az időpontban 

jogait gyakorolni tudja. 

(2) Ezen előírás be nem tartása nem akadályozza meg a bizonyításfelvételt. 

 

492. § Bizonyításfelvétel 

(1) A bizonyításfelvétel az érintett bizonyító eszköz felvételére általában 

érvényes előírások szerint történik. 

(2) A bizonyításfelvételről készült jegyzőkönyvet az azt elrendelő bíróságnál 

kell megőrizni. 

(3) A bíróság a feleket szóbeli egyeztetésre idézheti, ha megegyezés várható; 

az egyezséget bírósági jegyzőkönyvbe kell venni. 

 

493. § Perbeni felhasználás 

(1) Ha a fél a perben olyan tényekre hivatkozik, amelyekről önálló 

bizonyítást vettek fel, akkor az önálló bizonyításfelvétel egyenértékű a 

perbíróság előtti bizonyításfelvétellel. 

(2) Ha az ellenérdekelt fél az önálló bizonyításfelvételre kijelölt időpontban 

nem jelent meg akkor az eredményt csak akkor szabad felhasználni, ha az 

ellenérdekelt fél idézése idejében történt. 

 

494. § Ismeretlen ellenérdekelt fél 

(1) Ha a bizonyító fél az ellenérdekű felet nem jelöli meg, az indítvány csak 

annyiban megengedett, amennyiben a bizonyító fél valószínűsíti, hogy 

önhibáján kívül nem képes az ellenérdekű felet megnevezni. 
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(2) Ha az indítványnak helyt adnak, akkor a bíróság az ismeretlen 

ellenérdekelt fél számára, jogai bizonyításfelvétel alatti gyakorlásának 

biztosítása céljából képviselőt rendelhet ki.  

 

    494.a § Keresetindítás határideje 

(1) Ha egy jogvita nem perfüggő, akkor a bíróság a bizonyításfelvétel 

befejezése után indítványra szóbeli tárgyalás nélkül elrendelheti, hogy az 

indítványozó egy meghatározandó határidőn belül keresetet indítson. 

(2) Ha az indítványozó ezen rendelkezésnek nem tesz eleget, a bíróság 

indítványra határozatban kimondja, hogy az indítványozó köteles az 

ellenérdekelt fél számára keletkezett költségek viselésére. A döntés ellen 

azonnal panasz tehető. 

 

2. Fejezet 

Elsőfokú bíróság előtti 

eljárás 

  495. § Alkalmazandó előírások 

(1) Az elsőfokú bíróságok előtti eljárásokra a tartományi bíróságok előtti 

eljárásokról szóló előírások érvényesek, amennyiben az 1. könyv 

előírásaiból, a következő rendelkezésekből és az elsőfokú bíróságok 

szervezeti szabályzatából eltérések nem következnek.  

 

495a § Eljárás méltányos mérlegelés szerint 

A bíróság méltányos mérlegelés alapján dönthet, ha a vita értéke nem haladja 

meg a 600 eurót. Indítványra szóbeli tárgyalást kell tartani. 

 

496. § Írásos beadványok benyújtása; magyarázat jegyzőkönyvhöz 

A keresetet, a kereset megválaszolását, valamint a fél egyéb kézbesítést igénylő 

indítványait és nyilatkozatait, írásban a bírósághoz be kell nyújtani vagy a 

szóban a bírósági hivatal előtt jegyzőkönyvbe kell mondani.  

 

497. § Idézések 

(1) A kereset tárgyalására szóló idézést a felperesnek különleges formák 

betartása nélkül kell átadni, kivéve ha a bíróság kézbesítést rendel el. A 

270 § 2 mondat megfelelően érvényes. 

(2) A fél idézése nem szükséges, ha a féllel az időpontot a kereset vagy azon 

indítvány benyújtásakor vagy beadásakor, amelynek alapján az időpont 

kitűzése történik, már közölték. A közlést az iratokba fel kell jegyezni. 
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498. § Keresetről szóló jegyzőkönyv kézbesítése 

Ha a kereset beadása a bírósági iroda jegyzőkönyvén keresztül történt, akkor a 

keresetlevél helyett a jegyzőkönyv kerül kézbesítésre. 

 

499. § Kioktatások 

(1) A keresetlevél vagy a jegyzőkönyv kézbesítésével az alperes kioktatásra 

kerül arról, hogy nincs előírva ügyvéd általi képviselete.  

(2) A 276 § szerinti felszólítással az alperest ki kell oktatni az írásban leadott 

elismerés következményeiről is. 

 

499a- 503-ig §§ (kiestek) 

 

504. § Figyelmeztetés elsőfokú bíróság illetékességének hiánya esetén 

Ha az elsőfokú bíróság dologi vagy helyi szempontból illetéktelen, akkor erre az 

alperest az érdemi tárgyalás előtt valamint a főtárgyba való kifogásmentes 

belebocsátkozás következményeire figyelmeztetnie kell.  

 

505 § (kiesett) 

 

506. § Utólagos tárgyi illetékesség hiánya 

(1) Ha ellenkereset indításával vagy a kereseti indítvány kibővítésével (264 §, 

2,3) olyan igény támasztása történik, amely a tartományi bíróság 

illetékességébe tartozik, vagy a 256 § 2 bekezdés szerint olyan jogviszony 

megállapítását indítványozzák, amelyben a tartományi bíróság illetékes, 

akkor az elsőfokú bíróság, amennyiben az egyik fél további érdemi 

tárgyalás nélkül ezt indítványozza, magát határozattal illetéktelennek 

nyilvánítja és a jogvitát a tartományi bírósághoz utalja.  

(2) A 281 § 2 bekezdés, 3 bekezdés 1 mondat megfelelően érvényesek. 

 

507-től 509-ig §§ (kiestek) 

 

510. § Nyilatkozat okiratról 

 Elmaradt nyilatkozat miatt egy okiratot csak akkor szabad elismertnek 

tekinteni, ha a bíróság a felet az okirat valódiságáról szóló nyilatkozatra 

szólította fel.  

 

510.a § Jegyzőkönyv tartalma 
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Amennyiben a bíróság szükségesnek tartja, a félnek a  vallomáson és a fél 

meghallgatására vonatkozó nyilatkozatain kívüli nyilatkozatait a 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  

 

510.b § Cselekmény eszközlésére vonatkozó ítélet 

Cselekmény eszközlésében való marasztalás esetén az alperest egyúttal a 

felperes indítványára kártérítés fizetésében is marasztalni lehet abban az esetben, 

ha a cselekményt nem egy meghatározandó időn belül kell eszközölni; a bíróság 

a kártérítést szabad mérlegelés alapján állapítja meg. 

 

510.c § (kiesett) 

 

3. Könyv 

Jogorvoslati 

eszközök 

1. Fejezet 

Fellebbezés 

511. § Fellebbezés megengedettsége 

(1) A fellebbezés az első fokon kibocsátott végleges ítélet ellen nyújtható be. 

(2) A fellebbezés csak akkor megengedett, ha 

1. A panasz tárgyának összege a 600 eurót meghaladja vagy 

2. Az elsőfokú bíróság a jogorvoslatot az ítéletben engedélyezte. 

(3) A fellebbezési felperes az értéket a 2 bekezdés 1 szerint valószínűsíteni 

köteles; eskü alatt tett megerősítésnek nincsen helye. 

(4) Az elsőfokú bíróság a fellebbezést megengedi, ha 

1. A jogügy alapvető jelentőségű vagy a jogfejlődés vagy az egységes 

igazságszolgáltatás fellebbviteli bírósági döntést követel meg és 

2. A felet az ítélet nem több, mint 600 euróval sújtja. 

A fellebbviteli bíróságot az engedélyezés köti.  

 

512. § Elsőfokú precedens határozatok 

A fellebbviteli bíróság döntése alapjául szolgálnak azok a döntések is, amelyek a 

végső ítéletet megelőzték, amennyiben a törvény előírásai szerint nem 

megtámadhatatlanok vagy azonnal panasszal támadhatók meg.  

 

513. § Fellebbezés okai 

(1) A fellebbezés csak arra alapozható, hogy a döntés jogsértésen alapul (546 

§) vagy az 529 § szerint alapul veendő tények más döntést igazolnak. 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__510b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__510c.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG059802301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG059802301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG059802301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG059902301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG059902301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__511.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__512.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__513.html


  Fordítási árajánlat: info@1x1forditoiroda.hu 

www.1x1forditoiroda.hu 
 

(2) A fellebbezést nem lehet arra alapozni, hogy az elsőfokú bíróság 

illetékességét jogtalanul fogadta el. 

 

514. § Mulasztási ítéletek 

(1) A mulasztási ítéletet az a fél, amely ellen hozták, csatlakozó fellebbezésre 

való hivatkozással nem támadhatja meg.  

(2) Olyan mulasztási ítélet, amely ellen az ellenvetés önmagában nem 

engedélyezett, annyiban tartozik a csatlakozó fellebbezésre való  

hivatkozás alá, amennyiben azt arra alapozzák, hogy vétkes mulasztás 

esete nem állt fenn. Az 511 § 2 bekezdés nem alkalmazandó.  

 

515. § Fellebbezésről való lemondás 

A fellebbezés jogáról való lemondás hatályossága nem függ attól, hogy az 

ellenérdekelt fél a lemondást elfogadta-e. 

 

 

516. § Fellebbezés visszavonása  

(1) A fellebbezési felperes a fellebbezést a fellebbezési ítélet kihirdetéséig 

visszavonhatja. 

(2) A visszavonásról a bíróság felé nyilatkozni kell. Amennyiben a 

nyilatkozatot nem a szóbeli tárgyalás során teszik, perirat benyújtásával 

történik.  

(3) A visszavonás következménye a benyújtott jogorvoslat elvesztése és a 

jogorvoslat miatt keletkezett költségek viselése. Ezeket a hatályokat 

határozat mondja ki.  

 

517. § Fellebbezés határideje 

A fellebbezés határideje egy hónap; ez záros határidő, amely a végleges formába 

öntött ítélet kézbesítésével, de legkésőbb a kihirdetést követő öt hónap eltelte 

után kezdődik. 

 

518. § Fellebbezési határidő  ítéletkiegészítéskor 

Ha egy ítélet a fellebbezési határidőn belül kiegészítésre kerül (321 §), akkor a 

fellebbezési határidő az utólagos döntés kézbesítésével az első ítéletre 

vonatkozóan is újra kezdődik. Ha mindkét ítélet ellen ugyanaz a fél nyújt be 

fellebbezést, a két fellebbezést egymással össze kell kötni. 

 

519.§ Fellebbezési irat 
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(1) A fellebbezés a fellebbezési irat fellebbviteli bíróságnál történő 

benyújtása útján történik. 

(2) A fellebbezési iratnak tartalmaznia kell: 

1. Azon ítélet megnevezését, amely ellen a fellebbezés irányul; 

2. Nyilatkozat arról, hogy ezen ítélet ellen fellebbezés benyújtása történt. 

(3) A fellebbezési irathoz a megtámadott ítélet egy kiadmányát vagy 

hitelesített másolatát is csatolni kell. 

(4) Az előkészítő iratokra vonatkozó általános előírásokat a fellebbezési iratra 

is alkalmazni kell. 

 

520. § Fellebbezés indoklása 

(1) A fellebbezést a fellebbezési felperesnek kell indokolnia. 

(2) A fellebbezés indoklásának határideje két hónap, amely a végleges 

formába öntött ítélet kézbesítésével, de legkésőbb a kihirdetést követő öt 

hónap eltelte után kezdődik. A határidő az elnök indítványára 

meghosszabbítható, ha az elnök szabad meggyőződése szerint a 

hosszabbítással a jogvita nem fog elhúzódni vagy ha a fellebbezési 

felperes emellett nyomós okokat hoz fel.  

(3) A fellebbezés indoklását, amennyiben a fellebbezési irat azt még nem 

tartalmazza, irat formájában kell a fellebbviteli bírósághoz benyújtani. A 

fellebbezés indoklásának a következőket kell tartalmaznia: 

1. Nyilatkozat arról, hogy a fellebbezés az ítéletet mennyiben kívánja 

megtámadni és az ítélet milyen megváltoztatásait indítványozza (fzédi 

indítványok); 

2. Azon körülmények megnevezése, amelyekből a jogsértés és annak a 

megtámadott döntés szempontjából vett jelentősége származnak; 

3. Konkrét támpontok megnevezése, amelyek a megtámadott ítélet 

ténymegállapításainak helyességét és teljességét kétségbe vonását 

megalapozzák, és ezért ismételt megállapítást kívánnak meg; 

4. Az új támadó és védekező eszközök, valamint azon tények 

megnevezése, amelyek alapján az új támadó és védekező eszközök az 

531 § 2 bekezdés alapján megengedhetők.  

(4) A fellebbezés indoklásának tartalmaznia kell továbbá: 

1. A panasz nem egy meghatározott pénzösszeg formájában meglévő 

tárgya értékének meghatározása, ha attól a fellebbezés 

megengedettsége függ; 

2. Nyilatkozat arról, hogy az ügy egyesbíró általi eldöntése ellen okok 

felhozhatók-e. 
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(5) Az előkészítő iratokra vonatkozó általános előírásokat a fellebbezés 

indoklására is alkalmazni kell. 

 

521. § Fellebbezési irat és a fellebbezés indoklásának kézbesítése 

(1) A fellebbezési iratot és a fellebbezés indoklását az ellenérdekelt fél 

számára kézbesíteni kell. 

(2) Az elnök vagy a fellebbviteli bíróság az ellenérdekelt fél számára a 

fellebbezés megválaszolására és a fellebbezési felperesnek pedig a 

fellebbezés megválaszolásával kapcsolatos állásfoglalásra határidőt 

szabhat. A 277 § megfelelően alkalmazandó. 

 

522. § Megengedhetőség vizsgálata; visszautaló határozat 

(1) A fellebbviteli bíróság hivatalból vizsgálja, hogy a fellebbezés 

önmagában megengedett-e és a megfelelő törvényes formában és 

határidőben került-e benyújtásra. Valamely követelmény hiánya esetén a 

fellebbezést, mint nem megengedettet, el kell utasítani. A döntést 

határozat útján lehet meghozni. A határozat ellen felülvizsgálati panasszal 

lehet élni.  

(2) A fellebbviteli bíróság a fellebbezést határozattal haladéktalanul elutasítja, 

ha egyhangúlag meg van győződve, hogy 

1. A fellebbezésnek nyilvánvalóan semmi esélye sincs a sikerre, 

2. A jogügyletnek nincs alapvető jelentősége, 

3. A jogfejlődés és az egységes igazságszolgáltatás biztosítása nem követeli 

meg a fellebbviteli bíróság döntését és 

4. Szóbeli tárgyalás nem célravezető. 

A fellebbviteli bíróság vagy az elnök köteles előzetesen felhívni a felek 

figyelmét a fellebbezés elutasításának szándékára, valamint ennek okaira és a 

fellebbező fél számára meghatározandó időn belül állásfoglalási lehetőséget kell 

biztosítani. Az 1 mondat szerinti határozatot indokolni kell, amennyiben az 

elutasítás okait a 2 mondat szerinti figyelmeztetés már nem tartalmazza. A 

megtámadható határozatnak ezen felül tartalmaznia kell a megtámadott ítélet 

ténymegállapításaira tett hivatkozást, az esetleges módosítások és kiegészítések 

taglalásával együtt.  

(3) A határozat ellen a fellebbező félnek a 2 bekezdés 1 mondat szerint olyan 

jogorvoslatra van lehetősége, amely ítélettel történő döntés esetén illetné 

meg.  

 

523. § Tárgyalás kitűzése 
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(1) Ha a fellebbezést az 522 § szerint határozattal nem vetik el vagy utasítják 

el, akkor a fellebbviteli bíróság dönt a jogvita egyesbíróhoz történő 

utalásáról. Ebben az esetben haladéktalanul ki kell tűzni a szóbeli 

tárgyalás időpontját.  

(2) A tárgyalás időpontjának közzététele és a szóbeli tárgyalás közötti 

szükséges időtartam vonatkozásában a 274 § 3 bekezdést megfelelően 

alkalmazni kell.  

 

524.§ Csatlakozó fellebbezés 

(1) A fellebbezési alperes a fellebbezéshez csatlakozhat. A csatlakozás a 

fellebbezési csatlakozási irat fellebbviteli bírósághoz történő 

benyújtásával történik.  

(2) A csatlakozás akkor is megengedett, ha a fellebbezési alperes a 

fellebbezésről lemondott vagy ha fellebbezési határidő letelt. A 

csatlakozás a fellebbezési alperes számára a fellebbezés megválaszolására 

szabott határidő leteltéig lehetséges. Ez a határidő nem vonatkozik arra az 

esetre, ha a csatlakozás tárgya a jövőben esedékessé váló ismétlődő 

teljesítésben való marasztalás. 

(3) A csatlakozó fellebbezést a csatlakozó iratban indokolni kell. Az 519 § 2, 

4 bekezdés és az 520 § 3 bekezdés valamint az 521 § megfelelően 

érvényesek.  

(4) A csatlakozás hatályát veszti, ha a fellebbezést visszavonják, elvetik, vagy 

határozatban elutasítják. 

 

525. § Eljárás általános alapelvei 

A további eljárásra az elsőfokú tartományi bírósági eljárásra érvényes 

előírásokat kell alkalmazni, amennyiben ezen bekezdés előírásaiból eltérések 

nem adódnak. Békéltetési tárgyalásra nincs szükség. 

 

526. § Döntéshozó bíró 

(1) A fellebbviteli bíróság határozattal a jogvitát egy tagjához mint 

egyesbíróhoz utalhatja, ha 

1. A megtámadott döntést egyesbíró hozta, 

2. Az ügynek különleges ténybeli és jogi jellegű nehézségei nincsenek, 

3. A jogvitának nincs alapvető jelentősége és 

4. Még nem volt érdemi főtárgyalás, kivéve ha közben fenntartásos, rész-, 

vagy köztes ítélet született. 
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(2) Az egyesbíró a jogvitát átvételi döntésre a fellebbviteli bíróság elé 

terjeszti ha 

1. A per állásának lényeges megváltozásából az ügyben különleges ténybeli 

és jogi nehézségek származnak, vagy 

2. A felek ezt egybehangzóan indítványozzák. 

A fellebbviteli bíróság a jogvitát átveszi, ha az 1 mondat 1 szerinti feltételek 

állnak fenn. A fellebbviteli bíróság  erről a felek meghallgatása után 

határozatban dönt. Az ügy ismételt egyesbíróhoz történő utalása kizárt. 

(3) Megtörtént vagy elmaradt átadásra, előterjesztésre vagy átvételre 

jogorvoslat nem alapozható. 

(4) Kereskedelmi ügyek tanácsában egyesbíró csak elnök lehet. 

 

527. § Előkészítő egyesbíró 

(1) Ha a jogvitát nem utalják az 526 § szerint egyesbíróhoz, akkor a 

fellebbviteli bíróság az ügyet egyik tagjához mint egyesbíróhoz utalhatja a 

döntés előkészítésének céljából. Kereskedelmi ügyek tanácsában az 

egyesbíró az elnök; a szóbeli tárgyaláson kívül utalásra nincs szükség. 

(2) Az egyesbíró az ügyet annyira viszi előre, hogy azt a fellebbviteli bíróság 

előtti szóbeli tárgyaláson el lehessen dönteni. Ebből a célból egyes 

bizonyítékokat vehet fel, amennyiben ez a fellebbviteli bíróság előtti 

tárgyalás leegyszerűsítése szempontjából kívánatos és eleve 

feltételezhető, hogy a fellebbviteli bíróság a bizonyítási eredményt a 

bizonyításfelvételről nyert közvetlen benyomás nélkül is tárgyszerűen 

értékelni tudja.  

(3) Az egyesbíró dönt 

1. Az ügy odautalásáról a 100 § szerint, a bírósági szervezetről szóló törvény 

97-99 §§-kal összekötve; 

2. A kereset vagy fellebbezés visszavonása, érvényesített igényről való 

lemondás vagy igény elismerése esetén; 

3. Az egyik vagy mindkét fél mulasztása esetén; 

4. A perköltségek viselésének kötelezettségéről, amennyiben a fellebbviteli 

bíróság a főtárggyal egy időben erről nem döntött; 

5. A per tárgyának értékéről; 

6. Költségekről, javadalmazásról és kiadásokról. 

(4) A felek egyetértésével az egyesbíró egyebekről is dönthet. 

 

528. § Fellebbezési indítványok kötöttsége 
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A fellebbviteli bíróság feladata kizárólag a fellebbezési indítványok vizsgálata 

és a róluk való döntés. Az elsőfokú döntést csak annyiban szabad 

megváltoztatni, amennyiben az indítvány erre irányul. 

 

529. § Fellebbviteli bíróság vizsgálatának terjedelme 

(1) A fellebbviteli bíróság számára a tárgyalás és döntés alapjául szolgálnak: 

1. Az elsőfokú bíróság által megállapított tények, amennyiben konkrét 

támpontok nem alapozzák meg a döntés szempontjából releváns 

megállapítások helyességének vagy teljességének megkérdőjelezését és 

ezért ismételt megállapításra van szükség; 

2. Új tények, amennyiben figyelembe vételül megengedett. 

(2) Az eljárás hivatalból nem figyelembe veendő hiányossága szempontjából 

az ítéletet csak akkor kell megvizsgálni, ha ennek érvényesítése az 520 § 

3 bekezdés szerint történt. A fellebbviteli bíróságot egyebekben nem kötik 

az érvényesített fellebbezési indokok. 

530. § Késedelemmel előadott támadó és védekezési eszközök 

Ha a támadó és védekezési eszközöket a 520 és 521 §§ 2 bekezdéssel 

ellentétben nem időben adják elő, akkor a 296 § 1 és 4 bekezdés megfelelően 

érvényesek.  

 

531. § Elutasított és új támadó és védekezési eszközök 

(1) Az első fokon jogosan elutasított támadó és védekezési eszközök kizártak 

maradnak. 

(2) Új támadó és védekezési eszközök csak akkor megengedettek, ha 

1.  Olyan szempontot érintenek, amelyet az elsőfokú bíróság nyilvánvalóan 

nem vett észre vagy jelentéktelennek ítélt, 

2. Eljárási hiányosság következtében első fokon nem kerültek érvényesítésre 

vagy 

3. Első fokon nem kerültek érvényesítésre, anélkül hogy ez a fél 

hanyagságának következménye lett volna. 

A fellebbviteli bíróság kérheti azon tények valószínűsítését, amelyekből az új 

támadó és védekező eszközök megengedhetősége levezethető.  

 

532. § Kereset meg nem engedhetőségének kifogásolása 

A kereset megengedhetőségét érintő nem jelentékeny és az 520 és 521 §§ 2 

bekezdésével ellentétben álló, nem megfelelő időben beadott kifogások csak 

akkor megengedhetők, ha a fél a késedelmet elégséges módon kimenti. Ugyanez 

vonatkozik a kereset megengedhetőségét érintő nem jelentékeny új kifogásokra 
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is, ha ezeket a fél első fokon előadhatta volna. A kimentés indokát a bíróság 

kívánságára valószínűsíteni kell. 

 

533. § Keresetváltoztatás; beszámítási nyilatkozat; viszontkereset 

Keresetváltoztatás, beszámítási nyilatkozat és viszontkereset csak akkor 

megengedhetők, ha 

1. Az ellenérdekelt fél beleegyezik és a bíróság célszerűnek tartja és 

2. Olyan tényekre alapozhatók amelyeket a fellebbezési bíróság az 529 § 

szerint amúgy is köteles a  fellebbezésről való tárgyalás és döntés alapjául 

venni. 

 

534. § Kifogásolás jogának elvesztése 

Az elsőfokú eljárást érintő előírás megsértését a fellebbezési fokon már nem 

lehet kifogásolni, ha a fél a kifogásolás jogát a 295 § szerint már első fokon 

elvesztette.  

 

535. § Bíróság előtt tett vallomás 

Az első fokon tett bíróság előtt vallomás hatályát a fellebbezési fokon is 

megőrzi. 

 

536. § Fél meghallgatása 

(1) A fellebbviteli  bíróság csak akkor rendelheti el az első fokon a 

meghallgatást elutasító vagy a vallomást vagy az esküt megtagadó fél 

meghallgatását vagy megesketését, ha az a meggyőződése, hogy a félnek 

az elutasításra vagy a megtagadásra elegendő oka volt és ezek az okok 

azóta megszűntek.  

(2) Ha a felet első fokon meghallgatták és vallomására megeskették, akkor a 

fellebbviteli  bíróság csak akkor rendelheti el az ellenérdekelt fél eskü 

alatti meghallgatását, ha első fokon a meghallgatás vagy megesketés nem 

volt megengedhető.  

 

537. § Ideiglenes végrehajthatóság 

(1) A nem vagy nem feltétlenül ideiglenesen végrehajthatónak nyilvánított 

első fokú ítéletet, amennyiben azt fellebbezési indítványokkal nem 

támadják meg, a fellebbviteli  bíróság indítványra ideiglenesen 

végrehajthatónak nyilvánítja. 

(2) A határozat nem támadható meg. 
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538.§ Alsó fokú bíróság új eljárásra utasítása 

(1) A fellebbviteli  bíróság a szükséges bizonyítékokat felveszi és az ügyben 

magában dönt. 

(2) A fellebbviteli  bíróság az ügyet, amennyiben annak további tárgyalása 

szükséges, az ítélet és az eljárás hatályon kívül helyezésével csak akkor 

utalhatja vissza az első fokú bírósághoz, 

1. Ha az első fokú eljárásban lényeges hiányosság volt és ezen hiányosság 

alapján átfogó vagy költséges bizonyításfelvétel vált szükségessé, 

2. Ha a megtámadott ítélet az ellenvetést mint meg nem engedettet elvetette,  

3. Ha a megtámadott ítélet csak a kereset megengedhetőségéről döntött, 

4. Ha az indok és összeg szerint vitatott igény esetében a megtámadott ítélet 

az igény indokáról előzetesen döntött vagy a keresetet elutasította, kivéve 

ha az igény összegéről folyó vita döntésre érett, 

5. Ha az okirati vagy váltóperben hozott megtámadott ítéletet a jogok 

fenntartásával bocsátották ki, 

6. Ha a megtámadott ítélet mulasztási ítélet vagy 

7. Ha a megtámadott ítélet a 301 § feltételeivel ellentétben hozott részítélet 

és az egyik fél az elutasítást indítványozza. A 3 sz. esetében a fellebbviteli  

bíróságnak valamennyi kifogást meg kell válaszolnia. A 7. sz. esetében 

indítványra nincs szükség.  

 

539. § Mulasztási eljárás 

(1) Amennyiben a felülvizsgálati felperes a szóbeli tárgyalás kitűzött 

időpontjára nem jelenik meg, akkor felülvizsgálatét indítványra 

mulasztási ítélettel el kell utasítani. 

(2) Amennyiben a felülvizsgálati alperes nem jelenik meg és a felülvizsgálati 

felperes ellene mulasztási Ítéletet indítványoz, akkor a felülvizsgálati 

felperes megengedhető ténybeli előadását elismertnek kell tekinteni. 

Amennyiben ez a felülvizsgálati indítványt támasztja alá, az indítvány 

szerint kell ítélni; ellenkező esetben a felülvizsgálatt el kell utasítani.  

(3) Egyebekben az első fokú mulasztási eljárás előírásai értelemszerűen 

vonatkoznak. 

 

540. § Fellebbezési ítélet tartalma 

(1) A felülvizsgálati ítélet a tényállás és és döntés indokai helyett tartalmazza 

1. A megtámadott ítélet ténymegállapításaira való hivatkozást, az esetleges 

módosítások és kiegészítések bemutatásával, 
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2. A megtámadott ítélet megváltoztatásának, hatályon kívül helyezésének 

vagy megerősítésének rövid indokolását. 

Ha az ítéletet a szóbel tárgyalás után hirdetik ki, akkor az 1 mondat szerint 

szükséges bemutatást a jegyzőkönyvbe is fel lehet venni. 

(2) A 313a, 313b §§ megfelelően érvényesek.  

 

541 § Periratok 

(1) A felülvizsgálati bíróság bírósági irodája köteles közvetlenül a 

felülvizsgálati irat benyújtása után az első fokú bíróság bírósági irodájától 

a periratokat bekérni.  Az iratokat haladéktalanul tovább kell küldeni a 

felülvizsgálati bíróságnak. 

(2) A felülvizsgálatról született döntés után az  iratokat a felülvizsgálati fokon 

született döntés hitelesített másolatának kíséretében az első fokú bíróság 

bírósági irodájának vissza kell küldeni.  

 

2. Fejezet 

Rendkívüli perorvoslat 

  
542. § Rendkívüli perorvoslat 

megengedettsége 

(1) A fellebbviteli fokon hozott végleges ítéletek elleni rendkívüli perorvoslat 

az alábbi előírások szerint zajlik. 

(2) Nem lehetséges rendkívüli perorvoslat olyan ítéletek ellen, amelyek 

„arreszt“, vagy ideiglenes intézkedés elrendelése, megváltoztatása vagy 

hatályon kívül helyezése ügyében döntöttek. Ugyanez vonatkozik a 

kisajátítási vagy tagosítási eljárásban hozott birtokbahelyezési ítéletekre 

is. 

 

543. Engedély felülvizsgálata 

(1) A felülvizsgálatra csak akkor kerül sor, ha 

1. Azt a fellebbviteli bíróság az ítéletben vagy 

2. A felülvizsgálati bíróság a nem engedélyezés elleni panaszra 

Engedélyezte.  

(2) A felülvizsgálatot engedélyezni kell, ha 

1. A jogvitának alapvető jelentősége van vagy 

2. A jogfejlődés vagy az egységes igazságszolgáltatás biztosítása 

megköveteli a felülvizsgálati bíróság döntését. 

A felülvizsgálati bíróságot köti a fellebbviteli bíróság engedélye. 
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544. § Megtagadási  panasz 

(1) Az engedélyezés fellebbviteli bíróság általi megtagadásának 

felülvizsgálata panaszhoz kötött (engedélyezés megtagadása elleni 

panasz). A panaszt a teljes formában megfogalmazott ítélet kihirdetését 

követő egyhónapos záros határidőn belül, legkésőbb azonban az ítélet 

kihirdetése után eltelt hat hónapon belül a felülvizsgálati bíróságnál kell 

benyújtani. A panaszirattal azon ítélet egy kiadmányát vagy hitelesített 

másolatát is be kell nyújtani, amelyre a felülvizsgálati kérelem 

vonatkozik. 

(2) A panaszt a teljes formában megfogalmazott ítélet kézbesítését követő két 

hónapon belül, legkésőbb azonban az ítélet kihirdetése után eltelt hét 

hónap letelte előtt indokolni kell. Az 551 § 2 bekezdés 5 és 6 mondat 

megfelelően érvényesek. Az indoklásban a megengedés indokait (543§ 2 

bekezdés) részletezni kell. 

(3) A felülvizsgálati bíróság a panasztevő fél ellenfelének állásfoglalásra 

nyújt lehetőséget. 

(4) A felülvizsgálati bíróság a panaszról határozatban dönt. A határozatot 

röviden indokolni kell; az indoklástól el lehet tekinteni, ha az a 

felülvizsgálat megengedhetőségi feltételeinek tisztázására nem volna 

alkalmas, vagy ha a panasznak helyt adnak.  

(5) A panasz benyújtása késlelteti az ítélet jogerőre emelkedését. A 719 § 2 és 

3 megfelelően alkalmazandók. A panasz felülvizsgálati bíróság általi 

elutasításával az ítélet jogerőre emelkedik. 

(6) Ha a felülvizsgálat megtagadása elleni panasznak helyt adnak, akkor a 

panaszeljárás felülvizsgálati eljárásként folytatódik. Ebben az esetben a 

megtagadás elleni panasz forma- és határidő-szempontból megfelelő 

benyújtása a felülvizsgálat benyújtásának számít. A felülvizsgálat 

indoklásának határideje a döntés kézbesítésével kezdődik.  

(7) Ha a fellebbviteli bíróság panasztevő fél jogi meghallgatási igényét a 

döntésre releváns módon megsértette, akkor a fellebbviteli bíróság a 6 

bekezdéstől eltérően a panasznak helyt adó határozatában a megtámadott 

ítéletet hatályon kívül helyezheti és a jogvitát ismételt tárgyalás és döntés 

céljából a fellebbviteli bírósághoz visszautalhatja. 

 

545. § Rendkívüli perorvoslat okai 

(1) A felülvizsgálat csak azon alapulhat hogy a döntés a jog megsértésén 

alapul. 
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(2) A felülvizsgálatot nem lehet arra lapozni, hogy az első fokú bíróság 

illetékességét jogellenes fogadta el vagy tagadta meg. 

 

546. § Jogsértés fogalma 

A jog akkor sérül, ha egy jogszabály nem vagy nem helyesen kerül 

alkalmazásra. 

 

547. § Abszolút felülvizsgálati okok 

A döntést mindig jogsértésen alapulónak kell tekinteni, 

1. Ha az ítélkező bíróság összetétele nem felelt meg az előírásoknak; 

2. Ha a döntés során olyan bíró működött közre, aki a bírói hivatás 

gyakorlásából a törvény erejénél fogva ki volt zárva, amennyiben ez az 

akadályt nem sikertelen elutasítási kérelem érvényesítésével 

érvényesítették; 

3. Ha a döntésben olyan bíró működött közre, akit elfogultsági aggály miatt 

elutasítottak, és az elutasítási kérelmet megalapozottnak találták; 

4. Ha az egyik fél az eljárásban nem a törvényes előírások szerint volt 

képviselve, amennyiben a pervezetésbe kifejezetten vagy hallgatólagosan 

nem egyezett bele;  

5. Ha a döntés olyan szóbeli tárgyalás alapján született, amely során 

megsértették az eljárás nyilvánosságának előírását; 

6. Ha a döntést ezen törvény rendelkezéseivel ellentétben nem indokolták.  

 

548. § Rendkívüli perorvoslat határideje 

A felülvizsgálat benyújtásának határideje (felülvizsgálati határidő) egy hónap; 

ez záros határidő, és a teljes formában megfogalmazott felülvizsgálati ítélet 

kézbesítésével kezdődik, legkésőbb azonban a kihirdetést követő öt hónap 

leteltével.  

 

549. § Felülvizsgálat bejelentése 

(1) A felülvizsgálat a felülvizsgálati irat felülvizsgálati bíróságnál történő 

benyújtásával kezdődik. A felülvizsgálati iratnak a következőket kell 

tartalmaznia: 

1. Azon ítélet megnevezése, amely ellen a felülvizsgálat irányul; 

2. Nyilatkozat, hogy ezen ítélet ellen felülvizsgálat benyújtása történt. 

Az 544 § 6 bekezdés 2 mondat érintetlen marad. 

(2) Az előkészítő iratokra vonatkozó általános szabályokat a felülvizsgálati 

iratra is alkalmazni kell.  
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550. § Felülvizsgálati irat kézbesítése 

(1) A felülvizsgálati irattal együtt a megtámadott ítélet egy kiadmányát vagy 

hitelesített másolatát is be kell mutatni, amennyiben ez az 544 § 1 

bekezdés 4 mondat szerint még nem történt meg. 

(2) A felülvizsgálati iratot az ellenérdekelt fél számára is kézbesíteni kell. 

 

551. § Felülvizsgálat indoklása 

(1) A felülvizsgálatot a felülvizsgálati felperesnek kell indokolnia. 

(2) A felülvizsgálat indoklását, amennyiben azt a felülvizsgálati irat már nem 

tartalmazza, a fellebbviteli bíróságnál perirattal kell benyújtani. A 

felülvizsgálat indoklási határideje két hónap. A határidő a teljes formában 

megfogalmazott ítélet kézbesítésével, de legkésőbb a kihirdetés utáni öt 

hónap elteltével kezdődik. Az 544 § 6 bekezdés 3 mondat érintetlen 

marad. A határidőt az elnök indítványra meghosszabbíthatja, ha ebbe az 

ellenérdekelt fél beleegyezik. Beleegyezése nélkül a határidőt legfeljebb 

két hónappal lehet meghosszabbítani, ha az elnök szabad meggyőződése 

szerint a hosszabbítás a jogvitát nem késlelteti vagy a felülvizsgálati 

felperes nyomós okokat ad elő; ha a felülvizsgálati felperesnek ezen 

határidőn belül a periratokba nem lehet méltányos időtartamú betekintést 

biztosítani, akkor az elnök indítványra a határidőt a periratok megküldését 

követő legfeljebb két hónapra meghosszabbíthatja.  

(3) A felülvizsgálat indoklásának a következőket kell tartalmaznia: 

1. Nyilatkozat arról, hogy az ítéletet mennyiben kívánják megtámadni és 

indítványozzák-e annak hatályon kívül helyezését (felülvizsgálati 

indítványok); 

2. A felülvizsgálat indokainak megnevezése, mégpedig: 

a) Azon körülmények pontos megnevezése, amelyekből a jogsértés 

adódik; 

b) Amennyiben a felülvizsgálat azon alapul, hogy a eljárási törvénysértés 

történt, azon tények megnevezése, amelyekből a hiányosság ered.  

Ha a felülvizsgálatot megtagadási panasz alapján engedélyezték, a felülvizsgálat 

indokolása céljából a megtagadási panaszra is hivatkozni lehet. 

(4) Az 549 § 2 bekezdés és az 550 § 2 bekezdés a felülvizsgálat indoklására 

megfelelően alkalmazandók.  

 

552. § Megengedhetőség vizsgálata 
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(1) A felülvizsgálati bíróság hivatalból vizsgálja, hogy a felülvizsgálat 

önmagában megengedett-e, valamint hogy a törvényes formában és 

határidőben, indoklással nyújtották-e be. Ha valamelyik követelmény 

hiányzik, a felülvizsgálatot mint nem megengedettet, el kell utasítani. 

(2) A döntés határozattal történhet. 

 

552.a § Visszautaló határozat 

A felülvizsgálati bíróság a fellebbviteli bíróság által engedélyezett 

felülvizsgálatot egyhangú határozattal utasítja el, ha az a meggyőződése, hogy a 

felülvizsgálat megengedésének feltételei nem állnak fenn és felülvizsgálatnak 

sikerre nincs esélye. Az 522 § 2 bekezdés 2 és 3 mondat megfelelően 

érvényesek. 

 

553. § Tárgyalás kitűzése; perfelvételi időköz 

(1) Ha a felülvizsgálatot mint nem megengedettet, határozattal nem vetik el 

vagy az 552a § szerint nem utasítják el, akkor a szóbeli tárgyalás 

időpontját ki kell tűzni és a felek tudomására kell hozni. 

(2) Az időpont közzététele és a szóbeli tárgyalás közötti kötelezően 

betartandó időre a 274 § 3 bekezdés megfelelően alkalmazandó.  

 

554. § Csatlakozás felülvizsgálata 

(1) A felülvizsgálati alperes csatlakozhat a felülvizsgálathoz. A csatlakozás a 

felülvizsgálati csatlakozási irat felülvizsgálati bírósághoz való 

benyújtásával történik. 

(2) A csatlakozás akkor is megengedett, ha a felülvizsgálati alperes a 

felülvizsgálatról lemondott , felülvizsgálati határidő letelt vagy a 

felülvizsgálatot nem engedélyezték. A csatlakozásról a felülvizsgálat 

indoklásának kézbesítését követő egy hónapon belül nyilatkozni kell. 

(3) A csatlakozás felülvizsgálatát a csatlakozási periratban indokolni kell. Az 

549 § 1 bekezdés 2 mondat és 2 bekezdés, valamint az 550§ és az 551 § 3 

bekezdés megfelelően érvényesek. 

(4) A csatlakozás hatályát veszti, ha a felülvizsgálatot visszavonják, elvetik 

vagy határozattal elutasítják.  

 

555. § Eljárás általános alapelvei 

(1) A további eljárásra, amennyiben ezen bekezdés előírásaiból eltérések nem 

adódnak, a tartományi bíróságok előtti első fokú eljárásra vonatkozó 
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előírásokat kell megfelelően alkalmazni. Békéltetési tárgyalásra nincs 

szükség. 

(2) A 348-350 §§ nem alkalmazandók. 

 

556. § Kifogásolás jogának elvesztése 

Az fellebbviteli eljárást érintő előírás megsértését a felülvizsgálati fokon már 

nem lehet kifogásolni, ha a fél a kifogásolás jogát a 295 § szerint már a 

fellebbviteli fokon elvesztette.  

 

557. § Rendkívüli perorvoslat mértéke 

(1) A felülvizsgálati bíróság vizsgálati hatáskörébe csak a felek által 

benyújtott indítványok tartoznak. 

(2) A felülvizsgálati bíróság ítéli meg azokat a döntéseket is, amelyek a végső 

ítéletet megelőzték, amennyiben azok ezen törvény előírásai szerint nem 

megtámadhatók. 

(3) A felülvizsgálati bíróságot az érvényesített felülvizsgálati indokok nem 

kötik. A hivatalból figyelembe nem veendő eljárási hiányosságok 

szempontjából a megtámadott ítéletet csak annyiban szabad vizsgálni, 

amennyiben a hiányosságokat az 551 és 554 §§ 3 bekezdés szerint 

kifogásolták.  

 

558. § Ideiglenes végrehajthatóság 

A nem vagy nem feltétlenül ideiglenesen végrehajthatónak nyilvánított 

fellebbviteli bírósági ítéletet, amennyiben azt felülvizsgálati indítványokkal nem 

támadják meg, a felülvizsgálati  bíróság indítványra ideiglenesen 

végrehajthatónak nyilvánítja. A döntés a felülvizsgálat indoklási határideje 

lejártáig megengedhető.  

 

559. § Tényállítások korlátozott felülbírálata 

(1) A felülvizsgálati bíróság mérlegelésének csak a fél azon előadása lehet 

tárgya, amely a felülvizsgálati ítéletből vagy a tárgyalási jegyzőkönyvből 

látható. Ezen kívül az 551 § 3 bekezdés 2, b betű alatt említett tények is 

figyelembe vehetők. 

(2) Ha a fellebbviteli bíróság megállapította, hogy egy tényállítás igaz vagy 

nem igaz, akkor ez köti a felülvizsgálati bíróságot, kivéve ha a 

megállapításra vonatkozóan megengedhető vagy megalapozott 

felülvizsgálati megtámadás került benyújtásra.   
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560. § Nem felülvizsgálható törvények 

A fellebbviteli bíróság olyan törvények meglétéről és tartalmáról hozott döntése, 

amelyek megsértésére a felülvizsgálat az 545 § szerint nem alapozható, a 

felülvizsgálat ügyében hozandó döntés szempontjából mérvadó. 

 

561. § Felülvizsgálat elutasítása 

Amennyiben bár a fellebbviteli ítélet indoklása jogsértést tartalmaz, de a döntés 

maga más okokból helyes, akkor a felülvizsgálatot el kell utasítani. 

 

562. § Megtámadott ítélet hatályon kívül helyezése 

(1) Amennyiben a felülvizsgálatot megalapozottnak ítélik, a megtámadott 

ítéletet hatályon kívül kell helyezni. 

(2) (2) Ha az ítéletet eljárási hiányosság miatt helyezik hatályon kívül, az 

eljárást egyúttal annyiban kell hatályon kívül helyezni, amennyiben a 

hiányosság érinti. 

 

563.§ Alsó fokú bíróság új eljárásra utasítása; saját érdemi döntés 

(1) Az ítélet hatályon kívül helyezése esetén az ügyet új tárgyalás és döntés 

céljából a fellebbviteli bírósághoz vissza kell utalni. A visszautalás 

történhet a fellebbviteli bíróság más döntéshozó testületéhez is.  

(2) A fellebbviteli bíróság a hatályon kívül helyezésnek alapul szolgáló jogi 

megítélést köteles saját döntése alapjává is tenni. 

(3) A felülvizsgálati bíróság azonban az ügy érdemében maga köteles 

dönteni, ha az ítélet hatályon kívül helyezése csak a törvénynek a 

tényállás megállapítása céljából való alkalmazása soráni megsértése miatt 

történt, és ez utóbbi szerint az ügy végső döntésre érett.   

(4) Ha a 3 bekezdés esetében az ügy érdemében hozandó döntés 

szempontjából olyan törvények alkalmazhatósága kérdőjeleződik meg, 

amelyek megsértésére a felülvizsgálat az 545 § szerint nem alapozható, 

akkor az ügyet új tárgyalás és döntés céljából a fellebbviteli bírósághoz 

vissza lehet utalni. 

 

564. § Határozat indoklásának hiánya eljárásbeli hiányosságok 

kifogásolásakor 

A döntést nem kell indokolni, amennyiben a felülvizsgálati bíróság az eljárási 

hiányosságok kifogásolását nem tekinti átütőnek. Ez nem vonatkozik az 547 § 

szerinti kifogásokra. 
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565. § Fellebbezési eljárásban alkalmazandó előírások 

A mulasztási ítéleteknek, a jogorvoslatról való lemondásnak és visszavonásának, 

a kereset megengedhetetlenségét érintő kifogásoknak és a periratok 

bekérésének, átküldésének és visszaküldésének megtámadhatóságára a 

felülvizsgálat szempontjából  vonatkozó előírások a felülvizsgálatra megfelelően 

alkalmazandók.  

 

566. § Ugrásszerű felülvizsgálat 

(1) Az első fokon a fellebbezés megengedése nélkül  hozott végső ítéletek 

ellen indítványra a fellebbezési fok átugrásával, közvetlenül felülvizsgálat 

is lehetséges, ha 

1. Az ellenérdekelt fél a fellebbezési fok átugrásába beleegyezik  és 

2. A felülvizsgálati bíróság az ugrásszerű felülvizsgálatot engedélyezi. 

Az ugrásszerű felülvizsgálat engedélyezésére irányuló indítvány valamint a 

beleegyezés kinyilvánítása a fellebbezési jogorvoslatról való lemondást jelenti.  

(2) Az engedélyezés periratnak (engedélyezési perirat) a felülvizsgálati 

bíróságnál való benyújtásával indítványozható. Az 548-550 §§ 

megfelelően érvényesek. Az indítványban taglalni kell az ugrásszerű 

felülvizsgálat megengedésének feltételeit (4 bekezdés). Az ellenérdekelt 

fél beleegyezésről szóló írásbeli nyilatkozatát a megengedési 

indítványhoz kell mellékelni; azt az első fokon eljáró perbeli 

meghatalmazott, vagy ha a jogvitát első fokon nem ügyvédkényszeres per 

gyanánt kellett folytatni, a bírósági hivatal jegyzőkönyvébe is lehet 

mondani. 

(3) Az ugrásszerű felülvizsgálat megengedésére vonatkozó indítvány 

késlelteti az ítélet jogerőre emelkedését. A 719 § 2 és 3 bekezdés 

megfelelően alkalmazandók. A felülvizsgálati bíróság bírósági irodája az 

indítvány benyújtása után haladéktalanul köteles az elsőfokú bíróság 

bírósági hivatalától a periratokat bekérni. 

(4) Az ugrásszerű felülvizsgálat csak akkor engedélyezhető, ha 

1. A jogvita alapvető jelentőségű vagy 

2. A jogfejlődés vagy az egységes igazságszolgáltatás biztosítása a 

felülvizsgálati bíróság döntését követelik meg. 

Az ugrásszerű felülvizsgálatot nem lehet az eljárás egy hiányosságára alapozni. 

(5) A felülvizsgálati bíróság az ugrásszerű felülvizsgálat megengedésére 

vonatkozó indítványról határozatban dönt. A döntést a feleknek 

kézbesíteni kell. 
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(6) A felülvizsgálat megengedésére vonatkozó indítvány elutasítása esetén az 

ítélet jogerőre emelkedik. 

(7) Ha a felülvizsgálatot engedélyezik, az eljárás felülvizsgálati eljárásként 

folytatódik. Ebben az esetben az engedélyezési indítvány formai és 

határidő szempontból kifogástalan beadása a felülvizsgálat beadásának 

számít. A felülvizsgálat indoklásának határideje a döntés kézbesítésével 

kezdődik. 

(8) A további eljárást a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezések határozzák 

meg. Az 563 § akkor alkalmazandó, ha a visszautalás az első fokú 

bírósághoz történik. Ha az első fokú bíróság ezt követő döntése ellen 

fellebbezést nyújtanak be, akkor a fellebbviteli bíróság a felülvizsgálati 

bíróság általi hatályon kívül helyezésnek alapul szolgáló jogi megítélést 

saját döntése alapjává is köteles tenni. 

 

3. Fejezet 

Panasz 

1. Cím 

Azonnali 

panasz 

567. § Azonnali panasz; csatlakozó panasz 

(1) Azonnali panaszt lehet benyújtani a az első fokú és a tartományi 

bíróságok első fokú döntései ellen, ha 

1. Ezt a törvény kifejezetten elrendeli vagy 

2. Olyan, szóbeli tárgyalást nem követelő döntésekről van szó, amelyekkel 

az eljárást érintő kérelem került elutasításra.  

(2) Költségekről hozott döntések ellen a panasz csak akkor megengedett, ha a 

panasz tárgyának értéke a 200 eurót meghaladja. 

(3) Az ellenérdekelt fél csatlakozhat a panaszhoz akkor is, ha saját maga a 

panaszról lemondott vagy a panasz határideje lejárt. A csatlakozás elveszti 

hatályát, ha a panaszt visszavonják vagy mint nem megengedettet elvetik. 

 

568. § Eredeti egyesbíró 

A fellebbviteli bíróság egy tagja mint egyesbíró útján hoz döntést, ha a 

megtámadott döntést egyesbíró vagy bírósági titkár hozta. Az egyesbíró az 

eljárást döntésre a bírósági szervezetről szóló törvény szerinti összeállítású 

fellebbviteli bíróság elé terjeszti, ha 

1. Az ügy különleges ténybeli vagy jogi nehézségeket mutat vagy 

2. A jogvita alapvető jelentőségű. 
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A megtörtént vagy elmaradt áttételre jogorvoslatot nem lehet alapozni. 

 

 

569. § Határidő és forma 

(1) Az azonnali panaszt, amennyiben nincs egyéb határidő meghatározva, 

kéthetes záros határidőn belül kell benyújtani annál a bíróságnál, 

amelynek döntését megtámadja, vagy a fellebbviteli bíróságnál. 

Amennyiben máshogy nem rendelkeznek, a záros határidő a döntés 

kézbesítésével, de legkésőbb a határozat kihirdetését követő öt hónap 

leteltével kezdődik. Ha semmisségi vagy visszaállítási kereset 

követelményei állnak fenn, akkor a a panaszt a záros határidő letelte után 

is, az ezen keresetekre érvényes záros határidőkön belöl is be lehet 

nyújtani. 

(2) A panaszt panaszirattal kell benyújtani. A panasziratnak tartalmaznia kell 

a megtámadott döntés megnevezését, valamint arra vonatkozó 

nyilatkozatot, hogy a panaszt ezen döntés ellen nyújtották be.  

(3) A panasz a bírósági irodánál tett nyilatkozattal jegyzőkönyvbe is lehet 

mondani, ha 

1. A jogvita első fokon nem és nem volt ügyvédkényszeres, 

2. A panasz a költségmentességet érinti vagy 

3. Azt a 142, 144 §§ szerinti tanú, szakértő vagy harmadik fél nyújtja be. 

 

570. § Halasztó hatály; ideiglenes intézkedés 

(1) A panasznak csak akkor van halasztó hatálya, ha tárgya rendészeti vagy 

kényszerintézkedés. 

(2) A bíróság vagy az elnök, akinek a döntését megtámadták, a döntés 

végrehajtását felfüggesztheti. 

(3) A fellebbviteli bíróság a döntés előtt ideiglenes intézkedést rendelhet el; 

különösen a megtámadott döntés végrehajtását függesztheti fel. 

 

571. § Indokolás; ingatlanvisszaváltási jog kizárása; ügyvédkényszer alóli 

kivételek 

(1) A panaszt indokolni kell. 

(2) A panaszt új támadó és védekezési eszközökre lehet alapozni. Nem lehet 

arra alapozni, hogy az első fokú bíróság az illetékességet jogtalanul 

fogadta el. 

(3) Az elnök, vagy a fellebbviteli bíróság a támadó és védekezési eszközök 

előadására határidőt szabhat. Ha a támadó és védekezési eszközöket ezen 
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határidőn belül nem adják elő, csak akkor engedélyezhetők, ha a bíróság 

szabad meggyőződése szerint megengedésük az eljárást nem késleltetné 

és ha a fél a késedelmet megfelelően kimenti. A kimentés indokát a 

bíróság kívánságára valószínűsíteni kell. 

(4) Ha a bíróság írásbeli nyilatkozat tételét rendeli el, akkor ez a bírósági 

hivatalnál mondható jegyzőkönyvbe, ha a panaszt a bírósági hivatalnál 

jegyzőkönyv útján be lehet nyújtani (569 § 3 bekezdés).  

 

572. § Panaszeljárás menete 

(1) Ha a bíróság vagy elnök, akinek a döntését megtámadják, a panaszt 

megalapozottnak tartja, akkor annak helyt kell adnia; ellenkező esetben a 

panaszt haladéktalanul a fellebbviteli bírósághoz kell továbbítani. A 318 § 

érintetlen marad.  

(2) A fellebbviteli bíróság hivatalból köteles megvizsgálni, hogy a panasz 

önmagában megengedhető-e. Valamelyik követelmény hiánya esetén a 

panaszt, mint nem megengedettet, el kell vetni. 

(3) Ha a fellebbviteli bíróság a panaszt megalapozottnak tartja, akkor a 

szükséges rendelkezés megtételét  előírhatja azon bíróságnak vagy 

elnöknek, aki a panasszal megtámadott döntést hozta. 

(4) A panaszról szóló döntés határozattal születik. 

 

573. § Felszólamlás 

(1) A megbízott vagy felkért bíró vagy a bírósági hivatal okmányhitelesítő 

tisztviselőjének döntései ellen kéthetes záros határidőn belül bírósági 

döntést lehet indítványozni (felszólamlás). A felszólamlás írásban, vagy a 

bírósági hivatal jegyzőkönyvébe történhet. Az 569 § 1 bekezdés 1 és 2  

mondat, 2 bekezdés és az 570 és 772 §§ megfelelően érvényesek. 

(2) A bíróságnak a felszólamlásról hozott első fokú ítélete ellen azonnal 

panaszt lehet tenni. 

(3) Az 1 bekezdés előírása a tartomány felső bíróságra és a szövetségi 

bíróságra is vonatkozik.   

 

2. Cím 

Felülvizsgálati panasz 

  
574. § Felülvizsgálati panasz; csatlakozó felülvizsgálati 

panasz 

(1) Egy határozat ellen felülvizsgálat panasz tehető, ha 

1. Ezt a törvény kifejezetten előírja vagy 
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2. A fellebbviteli bíróság vagy a felső tartomány bíróság első fokú 

határozatában engedélyezte. 

Az 542 § 2 bekezdés megfelelően érvényes. 

(2) Az 1 bekezdés eseteiben a felülvizsgálati panasz csak akkor 

engedélyezett, ha 

1. A jogvita alapvető jelentőségű vagy 

2. A jogfejlődés vagy az egységes igazságszolgáltatás a felülvizsgálati 

bíróság döntését követeli meg. 

(3) Az 1 bekezdés 2 esetében a felülvizsgálati panasz csak akkor engedhető 

meg,  ha fennállnak a 2 bekezdés feltételei. A fellebbviteli bíróságot az 

engedélyezés köti. 

(4) A felülvizsgálati panasz ellenfele a felülvizsgálati panaszt indokoló perirat 

kézbesítésétől számított egyhónapos záros határidőn belül, a 

felülvizsgálati bírósághoz benyújtandó felülvizsgálati panaszhoz 

csatlakozó irattal csatlakozhat akkor is, ha felülvizsgálati panaszról 

lemondott, a felülvizsgálati panasz határideje lejárt vagy a felülvizsgálati 

panaszt nem engedélyezték.  A csatlakozási panaszt a csatlakozási iratban 

indokolni kell. A csatlakozás hatályát veszti, ha felülvizsgálati panaszt 

visszavonták, vagy mint meg nem engedettet elvetik. 

 

575. § Felülvizsgálati panasz határideje, formája és indoklása 

(1) A felülvizsgálati panaszt a határozat kézbesítésétől számított egyhónapos 

záros határidő belül a felülvizsgálati bíróságnál benyújtott panaszirattal 

kell benyújtani. A felülvizsgálati panasznak a következőket kell 

tartalmaznia: 

1. A döntés megnevezése, amely ellen a felülvizsgálati panasz irányul és 

2. Nyilatkozat arról, hogy ezen döntés ellen felülvizsgálati panasz 

benyújtása történik. 

A felülvizsgálati panasszal együtt a megtámadott ítélet egy kiadmányát vagy 

hitelesített másolatát is be kell mutatni.  

(2) Amennyiben a panaszirat indoklást nem tartalmaz, a felülvizsgálati 

panaszt egy hónapos határidővel indokolni kell. A határidő a megtámadott 

döntés kézbesítésével kezdődik. Az 551 § 2 bekezdés 5 és 6 mondat 

megfelelően érvényesek. 

(3) A felülvizsgálati panasznak tartalmaznia kell: 

1. Nyilatkozatot arról, hogy a fellebbviteli bíróság döntését mennyiben 

támadja meg és indítványozza-e annak hatályon kívül helyezését 

(felülvizsgálati panasz indítványok), 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__575.html
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2. Az 574 § 1 bekezdés 1 sz. 1 eseteiben az 574 § 2 bekezdés szerinti 

megengedhetőségi feltételeket, 

3. A felülvizsgálati panasz indokait, mégpedig 

a) Azon körülmények pontos meghatározását, amelyekből a jogsértés ered; 

b) Amennyiben a felülvizsgálati panaszt arra alapozzák, hogy a törvényt az 

eljárás tekintetében sértették meg, azon tények megnevezését, amelyekből 

a hiányosságok erednek. 

(4) Az előkészítő iratokra vonatkozó általános előírásokat a panasz- és az 

indoklási iratra is alkalmazni kell. A panasz- és az indoklási iratot az 

ellenérdekelt félnek is kézbesíteni kell.  

(5) Az 541 és 570 §§ 1,3 bekezdései megfelelően érvényesek.   

 

576 .§ Felülvizsgálati panasz okai 

(1) A felülvizsgálati panaszt csak arra lehet alapozni, hogy a döntés 

szövetségi jogi vagy olyan előírás megsértésén alapul, melynek 

érvényességi köre a felső tartományi bíróság kerületén túlterjed.  

(2) A felülvizsgálati panaszt nem lehet arra alapozni, hogy az első fokú 

bíróság illetékességét jogtalanul fogadta el vagy tagadta meg. 

(3) Az 546, 547, és 560 §§ megfelelően érvényesek. 

 

577. § Felülvizsgálati panasz vizsgálata és eldöntése 

(1) A felülvizsgálati bíróság hivatalból vizsgálja, hogy a felülvizsgálati 

panasz önmagában megengedhető-e és a törvényes formában és 

határidőben, indoklással nyújtották-e be. Valamelyik követelmény hiány 

esetén a felülvizsgálati panaszt mint meg nem engedettet el kell vetni. 

(2) A felülvizsgálati bíróság csak a felek által benyújtott indítványokat 

vizsgálja. A felülvizsgálati bíróságot nem kötik felülvizsgálati panasz 

érvényesített indokai. A hivatalból nem figyelembe veendő eljárási 

hiányosságokra nézve a megtámadott döntés csak akkor vizsgálható, ha a 

hiányosságokat az 575 § 3 bekezdés és az 574 § 4 bekezdés 2 mondat 

szerint kifogásolták. Az 559 § megfelelően érvényes. 

(3) Ha a megtámadott döntés indoklása ugyan jogsértést tartalmaz, de a 

döntés maga más okokból helyesnek bizonyul, akkor a felülvizsgálati 

panaszt el kell utasítani. 

(4) Ha felülvizsgálati panaszt megalapozottnak találják, a megtámadott 

döntést hatályon kívül helyezik és az ügyet ismételt döntés céljából 

visszautalják. Az 562 § 2 bekezdés megfelelően érvényes. A visszautalás 

történhet a fellebbviteli bíróság más döntéshozó testületéhez is, mint 
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amely a megtámadott döntést hozta. Az a bíróság amelyhez az ügyet 

visszautalták, köteles a hatályon kívül helyezés alapjául szolgáló jogi 

megítélést saját döntése alapjává is tenni. 

(5) A felülvizsgálati bíróság köteles az ügyben magában dönteni, ha a 

hatályon kívül helyezés csak a megállapított tényállásra alkalmazott jog 

megsértése miatt történt és az utóbbi szerint az ügy végső ítéletre érett. Az 

563 § 4 bekezdés megfelelően érvényes.  

(6) A felülvizsgálati panaszról szóló döntés határozatban történik. Az 564 § 

megfelelően érvényes. Az indoklástól egyebekben el lehet tekinteni, ha az 

nem lenne alkalmas az alapvető jogi kérdések tisztázásához, a jog 

továbbfejlesztéséhez vagy az egységes jogszolgáltatás biztosításához 

történő hozzájárulásra. 

 

4. Könyv 

Perújrafelvétel 

  
578. § Perújítás 

fajtái 

(1) Egy jogerős végső ítélettel lezárt eljárás újrafelvétele semmisségi kereset 

és perújítási kereset útján történhet.  

(2) Ha a két keresetet ugyanaz a fél vagy különböző felek nyújtják be, akkor a 

visszaállítási keresetről való döntést a semmisségi keresetről való jogerős 

döntésig fel kell függeszteni.  

 

579. § Semmisségi kereset 

(1) Semmisségi kereset benyújtására kerül sor 

1. Ha az ítélkező bíróság összetétele nem felelt meg az előírásoknak; 

2. Ha a döntés során olyan bíró működött közre, aki a bírói hivatás 

gyakorlásából a törvény erejénél fogva ki volt zárva, amennyiben ez az 

akadályt nem sikertelen elutasítási kérelem érvényesítésével 

érvényesítették; 

3. Ha a döntésben olyan bíró működött közre, akit elfogultsági aggály miatt 

elutasítottak, és az elutasítási kérelmet megalapozottnak találták; 

4. Ha az egyik fél az eljárásban nem a törvényes előírások szerint volt 

képviselve, amennyiben a pervezetésbe kifejezetten vagy hallgatólagosan 

nem egyezett bele;  

(2) Az 1 és 3 eseteiben a keresetre nem kerül sor, ha semmisséget jogorvoslat 

útján lehetett érvényesíteni. 
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580. § Perújítási kereset 

Perújítási kereset benyújtására kerül sor: 

1. Ha az ellenérdekű fél az ítélet alapját képező vallomás megesketésével az 

esküvel vállalt kötelezettség szándékos vagy hanyag megsértését követte 

el; 

2. Ha az ítélet alapját képező okirat hamisan lett kiállítva vagy meg volt 

hamisítva; 

3. Ha az ítélet alapját képező vallomással vagy szakvéleménnyel a tanú vagy 

a szakértő az igazmondási kötelezettséget vétkesen megsértette; 

4. Ha az ítélet kimondása a fél képviselője vagy ellenfele vagy annak 

képviselője által elkövetett, a jogvitával kapcsolatos bűncselekmény útján 

történt; 

5. Ha az ítéletnél olyan bíró működött közre, aki a a féllel szembeni hivatali 

kötelességeit a jogvitával kapcsolatosan súlyosan megsértette;  

6. ha egy rendes bíróság, egy korábbi különbíróság vagy közigazgatási 

bíróság ítéletét, amelyre az ítéletet alapozták, más jogerős ítélettel 

hatályon kívül helyezték; 

7. ha a fél  

a) ugyanabban az ügyben hozott, korábban jogerőssé vált ítéletre vagy 

b) olyan okiratot talál, vagy alkalmazni képes, amely számára kedvezőbb 

döntést tudott volna megalapozni; 

(7) ha az Emberi Jogok Európai Törvényszéke az Emberi Jogok Védelméről 

szóló Európai Konvenció szerinti alapszabadságok vagy jegyzőkönyvek 

megsértését állapítja meg, és az ítélet ezek megsértésen alapul.  

 

581. § Perújítási kereset különleges feltételei 

(1) Az előző 1-5 szakaszok eseteiben a perújítási kereset csak akkor áll meg, 

ha a bűncselekmény ügyében jogerős ítélet született vagy büntetőeljárás 

megindítása vagy lefolytatása kizárólag bizonyítékok hiány miatt nem 

lehetséges.  

(2) A perújítási keresetet megalapozó tények bizonyítása nem történhet fél 

meghallgatására irányuló indítvánnyal. 

 

582. § Perújítási kereset segítő jellege 

Perújítási keresetet csak akkor lehet benyújtani, ha a fél önhibáján kívül képtelen 

volt arra, hogy a perújítás okát korábbi eljárásban érvényesítse, különösen 

ellenvetés, vagy fellebbezés vagy fellebbezéshez csatlakozás útján. 
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583. § Precedens határozatok 

A keresetekkel olyan megtámadási okok, amelyek az ugyanazon vagy 

alacsonyabb ítélkezési fokon hozott, a megtámadott ítéletet megelőző döntést 

érintik, érvényesíthetők, ha a megtámadott ítélet ezen a döntésen alapul.  

 

584. § Kizárólagos illetékesség semmisségi és perújítási keresetek esetén 

(1) A keresetek ügyében kizárólagosan illetékes: az a bíróság, amely első 

fokon ítélkezett; ha az egyik ítéletet, vagy több megtámadott ítélet közül 

csak az egyiket fellebbviteli bíróság hozta vagy ha a felülvizsgálati fokon 

hozott ítéletet az 580 § 1-3, 6,7 alapján támadnak meg, akkor a 

fellebbviteli bíróság, ha egy felülvizsgálati fokon hozott ítélet az 579, 580 

§§ 4,5 alapján kerül megtámadásra, akkor a felülvizsgálati bíróság.  

(2) Ha az ítéletek végrehajtási végzés ellen irányulnak, akkor kizárólag azon 

bíróság elé tartoznak, amely a vitás eljárás eldöntésében illetékes lett 

volna.  

 

585. § Eljárás általános alapelvei 

A keresetek indítására és a további eljárásra az általános előírások megfelelően 

érvényesek, amennyiben ezen törvény előírásaiból eltérés nem adódik. 

 

586. § Keresetbenyújtási határidő 

(1) A kereseteket egyhónapos záros határidő lejárta előtt kell indítani. 

(2) A határidő azzal a nappal kezdődik, amelyen a fél a megtámadás okáról 

tudomást szerzett, de nem az ítélet jogerőre emelkedése előtt. Az ítélet 

jogerőre emelkedésétől eltelt öt év után a keresetek már nem 

megengedettek. 

(3) Az előző bekezdés előírásai a hiányos képviselet miatti semmisségi 

keresetre nem alkalmazandók; a keresetindítás határideje azon a napon 

kezdődik, amelyen az ítéletet a félnek és ennek hiányos perbeli 

cselekvőképessége esetén törvényes képviselőjének kézbesítették.   

(4) A 2 bekezdés 2 mondat az 580 § 8 szerinti perújítási keresetre nem 

alkalmazandó.  

 

587. § Keresetlevél 

A keresetlevélnek tartalmaznia kell azon ítélet megnevezését, amely ellen a 

semmisségi vagy perújítási kereset irányul, és arra vonatkozó nyilatkozatot, 

hogy ezen keresetek közül melyiket indítják.  
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588. § Keresetlevél tartalma 

(1) A keresetnek mint előkészítő iratnak tartalmaznia kell: 

1. A megtámadás okának megnevezését; 

2. Azon tények bizonyítási eszközeinek megnevezését, amelyek a záros 

határidő okát és betartását indokolják; 

3. Nyilatkozatot arról, mennyiben indítványozzák a megtámadott ítélet 

eltörlését és milyen más érdemi döntést indítványoznak. 

(2) A perújítási keresetet tartalmazó perirathoz eredetiben vagy másolatban 

csatolni kell az alapjául szolgáló okiratokat. Amennyiben az okiratok nem 

találhatók a felperes birtokában, nyilatkoznia kell arról, milyen indítványt 

szándékozik tenni beszerzésük érdekében. 

 

589. § Megengedhetőség vizsgálata 

(1) A bíróság hivatalból vizsgálja, hogy a kereset önmagában megengedhető-

e, és a törvényes formában és határidőben nyújtották-e be. Valamelyik 

követelmény hiány esetén a keresetet, mint meg nem engedettet, el kell 

vetni. 

(2) Valószínűsíteni kell azon tényeket, amelyek következtében a keresetet a 

záros határidő lejárta előtt indították.  

590. § Új tárgyalás 

(1) A főtárgyat újra kell tárgyalni, amennyiben a megtámadás indokai érintik. 

(2) A bíróság elrendelheti, hogy az eljárás újrafelvételének indokáról és 

megengedhetőségéről szóló tárgyalás és döntés a főtárgyról való tárgyalás 

előtt történjen. Ebben az esetben a főtárgyról való tárgyalás az eljárás 

újrafelvételének indokáról és megengedhetőségéről szóló tárgyalás 

folytatásának tekintendő. 

(3) A keresetekben illetékes felülvizsgálati bíróság feladata az eljárás 

újrafelvételének indokáról és megengedhetőségéről szóló tárgyalás 

lefolytatása, akkor is, ha a tárgyalás lefolytatása vitatott tények 

megállapításától és megítélésétől függ.  

 

591. § Jogorvoslati eszközök 

A jogorvoslat annyiban megengedett, amennyiben arra  a keresetek ügyével 

foglalkozó bíróságok döntéseivel szemben egyáltalán sor kerül. 

 

5. Könyv 

Okirat- és váltóper 

  592. § 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__588.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__589.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__590.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__591.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG069702301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/BJNR005330950.html#BJNR005330950BJNG069702301
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__592.html


  Fordítási árajánlat: info@1x1forditoiroda.hu 

www.1x1forditoiroda.hu 
 

Megengedhetőség 

Olyan igényt, amelynek tárgya bizonyos pénzösszeg fizetése, vagy más, pénzt 

helyettesítő dolgok vagy értékpapírok bizonyos mennyiségének teljesítése, 

okiratos perben lehet érvényesíteni, amennyiben az igény indokolásához 

szükséges valamennyi tény okirattal bizonyítható. Pénzösszeg fizetéséhez 

hasonló tárgyú igénynek tekintendő a jelzálogból, telekadósságból, 

járadékadósságból vagy hajó-jelzálogból eredő igény is.  

 

593. § Kereset tartalma; okiratok 

(1) A keresetnek nyilatkozatot kell tartalmaznia arról, hogy okirati per indult. 

(2) Az okiratokat eredetiben vagy másolatban a keresethez vagy egy 

előkészítő irathoz kell mellékelni. Az utóbbi esetben az irat kézbesítése és 

a szóbeli tárgyalás időpontja között a belebocsátkozási idővel megegyező 

időtartamnak kell eltelnie.  

594 § (kiesett) 

 

595. § Viszontkereset hiánya; bizonyítási eszközök 

(1) Viszontkereset nem megengedett. 

(2) Az okirat valódiságára vagy nem valódiságára vonatkozó, valamint az 592 

§-ban említettektől  eltérő tények bizonyító eszközeiként csak okiratok és 

fél meghallgatására irányuló indítvány megengedhetők.   

(3) Az okirati bizonyítékot csak okiratok bemutatásával lehet felajánlani. 

 

596. § Okiratos pertől való elállás 

A felperes az alperes beleegyezésének szükségessége nélkül az okiratos per 

szóbeli tárgyalásának végéig oly módon állhat el az okiratos pertől, hogy a 

jogvita rendes eljárásban perfüggő marad.  

 

597. § Kereset elutasítása 

(1) Amennyiben a keresetben érvényesített igény önmagában vagy az alperes 

ellenvetésének következtében megalapozatlannak bizonyul, a felperes 

keresetét el kell utasítani. 

(2) Ha az okirati per nem megengedett, különösen ha a felperes bizonyítékát 

nem az okirati perben megengedett bizonyítási eszközökkel ajánlja fel, 

vagy  ilyen bizonyítási eszközökkel nem tudja végigvinni, akkor a 

keresetet, mint a választott perfajtában nem megengedettet el kell 

utasítani, akkor is, ha a felperes a szóbeli tárgyalás kitűzött időpontjában 

nem jelent meg vagy a keresetnek csak olyan ellenvetésekkel mondott 
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ellent, amelyek jogilag megalapozatlanok vagy okiratos perben nem 

megengedhetők.  

 

598. § Kifogások elutasítása 

Az alperes kifogásai, mint okiratos perben nem megengedettek, elutasítandók, 

ha bizonyítékát nem az okirati perben megengedett bizonyítási eszközökkel 

ajánlja fel, vagy  ilyen bizonyítási eszközökkel nem tudja végigvinni. 

  

599. § Közben szóló ítélet 

(1) Az érvényesített igénynek ellentmondott alperes számára minden esetben, 

amikor marasztalják, biztosítani kell jogainak gyakorlását.  

(2) Ha az ítélet fenntartást nem tartalmaz, akkor a indítványozni lehet az ítélet 

321 § szerinti kiegészítését. 

(3) A jogok fenntartása mellett hozott ítéletet jogorvoslati és kényszer-

végrehajtási szempontból végleges ítéletnek kell tekinteni.  

 

600. § Utóeljárás 

(1) Ha az alperes számára jogai gyakorlását fenntartják, akkor a jogvita 

rendes eljárásban perfüggő marad. 

(2) Amennyiben ebben az eljárásban kiderül, hogy a felperes igénye 

megalapozatlan volt, akkor a 302 § 4 bekezdés, 2-4 mondat előírásai 

érvényesek. 

(3) Ha ebben az eljárásban az egyik fél nem jelenik meg, akkor a mulasztási 

ítéletre vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

601 § (kiesett) 

 

602. § Váltóper 

Ha az okiratos perben a váltótörvény értelmében vett váltókból eredő igények 

kerülnek érvényesítésre (váltóper), akkor a következő különleges előírásokat 

kell alkalmazni. 

 

603. § Bírói illetékesség 

(1) A váltópereket mind a fizetési hely szerinti bíróságnál, mind annál a 

bíróságnál le lehet folytatni, amelynél az alperes általános bírósági 

illetékessége található. 
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(2) Ha több váltóra kötelezett, mit pertársak ellen indul kereset, akkor a 

fizetés helye szerinti bíróságon kívül minden bíróság illetékes, amelynél 

az alperesek egyikének bírósági illetékessége található. 

 

604. § Kereset tartalma; idézési határidő 

(1) A keresetnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy 

váltóper indul. 

(2) Az idézési határidő legalább 24 óra, ha az idézést a perbíróság székhelye 

szerinti településen kézbesítik. Ügyvédkényszeres perekben a határidő 

legalább három nap, ha az idézést nem a perbíróság kerülete szerinti 

településen, vagy részben nem aszerinti településen kézbesítik.  

(3) Magasabb bírói fokokon az idézési határidő legalább 24 óra, ha a 

fellebbezési vagy felülvizsgálati irat vagy az idézés kézbesítése a 

magasabb fokú bíróság székhelye szerinti településen történik, legalább 

három nap, ha a kézbesítés olyan helyre történik, amely egészben vagy 

részben abban a tartományi bírósági kerületben található, amelyben a 

magasabb fokú bíróság székhelye van; legalább egy hét, ha a kézbesítés 

bármely más belföldi címre történik. 

 

605. § Bizonyítás szabályai 

(1) Amennyiben a váltóigény fenntartásához nincs szükség időbeni 

óvatolásra, a váltó bemutatására vonatkozó bizonyítási eszközként a fél 

meghallgatására irányuló indítvány megengedett.  

(2) Mellékkövetelés figyelembe vételéhez elégséges annak valószínűsítése. 

 

605.a § Csekkper 

Ha az okiratos perben a csekktörvény értelmében vett csekkből származó 

követelés érvényesítése történik, akkor a 602-605 §§ megfelelően 

alkalmazandók.  

 

6. Könyv 

(kiesett) 

  
606-tól 687-ig §§ 

(kiestek) 

 

7. Könyv 

Fizetési meghagyásos 
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eljárás 

  688. § Megengedhetőség 

(1) Az euróban lévő bizonyos pénzösszeg fizetése tárgyú igény miatt az 

indítványozó indítványára fizetési meghagyást kell kibocsátani. 

(2) A fizetési meghagyás nem kerül kibocsátásra 

1. A vállalkozó Polgári Törvénykönyv 491-509 §§ szerinti szerződésből 

eredő igényeire, ha a Polgári Törvénykönyv 492 § 2 bekezdés szerint 

biztosítandó tényleges éves kamat a szerződés megkötésekor érvényben 

lévő, a Polgári Törvénykönyv 247 § szerinti báziskamatlábat több mint 

tizenkét százalékponttal meghaladja; 

2. Ha az igény érvényesítése egy még nem teljesített ellenszolgáltatástól 

függ;  

3. Ha a fizetési meghagyás kézbesítésének nyilvános hirdetmény útján 

kellene történnie. 

(3) Ha a fizetési meghagyást külföldön kellene kézbesíteni, a fizetési 

meghagyásos eljárásra csak akkor kerül sor, ha az Elismerési és 

Végrehajtási Kivitelezési Törvény (19.02/2001, BGBI. I. 288. oldal) ezt 

előirányozza. 

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i, az európai 

fizetési meghagyási eljárás bevezetésére vonatkozó 1896/2006 (EG) 

számú rendeletének (ABI: EU Nr. L 339, 1. oldal) rendeletének előírásai 

érintetlenek maradnak. A végrehajtásra az 1087-1096 §§ vonatkoznak. 

 

689. § Illetékesség; gépi feldolgozás 

(1) A fizetési meghagyásos eljárást az első fokú bíróságok hajtják végre. Gépi 

feldolgozás megengedett. Ezen feldolgozás esetén a bejövő összegek 

feldolgozásának legkésőbb a beérkezést követő napon késznek kell lennie.  

(2) Kizárólagosan az az első fokú bíróság illetékes, amelynél az indítványozó 

általános bírói illetékessége található. Ha az indítványozó nem 

rendelkezik belföldi bírói illetékességgel, akkor a berlini Wedding első 

fokú bírósága kizárólagosan illetékes. Az 1 és 2 mondatok is érvényesek, 

kivéve ha más előírások más kizárólagos illetékességet határoznak meg. 

(3) A tartományi kormányok fel vannak hatalmazva, hogy több első fokú 

bíróság kerületének fizetési meghagyásos eljárásait rendelettel egy első 

fokú bírósághoz utalja, ha ez a gyors és ésszerű elintézést szolgálja. Az 

utalás korlátozódhat a gépi feldolgozású fizetési meghagyásos eljárásokra 

is. A tartományi kormányok ezt a felhatalmazást rendelettel átruházhatják 
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a tartományi igazságügyi hivatalokra. Több tartomány megállapodhat egy 

első fokú bíróság tartományi határokon átnyúló illetékességében is.  

 

690. § Fizetési meghagyási indítvány 

(1) Az indítványnak fizetési meghagyás kibocsátására kell irányulnia és 

tartalmaznia kell: 

1. A felek, törvényes képviselőik és a perbeli meghatalmazottak 

megnevezését; 

2. Azon bíróság megnevezését, amelyhez az indítványt benyújtják, 

3. Az igény megnevezését a kívánt teljesítés pontos megjelölésével; a fő- és 

mellékköveteléseket külön és egyenként kell megnevezni, a Polgári 

Törvénykönyv 491-591 §§ által tartalmazott szerződésekből eredő 

igényeket, a szerződés megkötésének időpontját és a Polgári 

Törvénykönyv 492 § 2 bekezdés szerint megjelölendő valós éves 

kamatlábat; 

4. Nyilatkozatot arról, hogy az igény nem függ ellenteljesítéstől vagy az 

ellenteljesítés megtörtént; 

5. Azon bíróság megnevezése, amely a vitás eljárásban illetékes. 

 

(2) Az indítványt kézzel alá kell írni. 

(3) Az indítványt csak gépi olvasásra alkalmas formában is be lehet adni, ha 

ez a bíróság számára saját gépi feldolgozása számára alkalmasnak tűnik. 

Ha az indítványt ügyvéd, vagy a jogszolgáltatásról szóló törvény 10 § 1 

bekezdés 1 mondat 1 szerint regisztrált személy nyújtja be, az indítvány 

csak ilyen módon nyújtható be. A kézzel történő aláírásra nincs szükség, 

ha más módon biztosított, hogy az indítvány az indítványozó akarata 

ellenére ne kerüljön továbbításra.  

 

691. § Fizetési meghagyási indítvány elutasítása 

(1) Az indítvány elutasításra kerül, 

1. Ha a 688, 689, 690, 703c 2 bekezdés előírásainak nem felel meg; 

2. Ha a fizetési meghagyást az igény részlegessége miatt nem lehet 

kibocsátani. 

Az elutasítás előtt az indítványozót meg kell hallgatni. 

(2) Ha a fizetési meghagyás kézbesítésére szabott határidőt be akarják tartani, 

vagy az elévülést újra kezdeni, vagy a Polgári Törvénykönyv 204 § 

szerint gátolni, akkor a hatály a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló 

indítvány beadásával beáll, ha az indítvány elutasításának kézbesítésétől 
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számított egy hónapon belül keresetet nyújtanak be és ezt utána 

kézbesítik.  

(3) Az elutasítás ellen azonnali panaszt lehet benyújtani, ha az indítványt csak 

géppel olvasható formában nyújtották be és azzal az indoklással 

utasították el, hogy ez a bíróság számára saját gépi feldolgozása számára 

nem tűnt alkalmasnak. Egyebekben az 1 bekezdés szerinti döntések nem 

megtámadhatók. 

 

692. § Fizetési meghagyás 

(1) A fizetési meghagyás tartalmazza: 

1. A 690 § 1 bekezdés 1-5 során részletezett indítványi követelményeket; 

2. Utalást arra, hogy a bíróság nem vizsgálta, hogy az indítványozót az 

érvényesített igény megilleti-e; 

3. Felszólítást arra, hogy a fizetési meghagyás kézbesítése utáni két héten 

belül, amennyiben az érvényesített igényt megalapozottnak ítélik, az 

állított tartozást a követelt kamatokkal és az összeg szerint megnevezett 

költségekkel együtt fizessék meg, vagy közöljék a bírósággal, vajon és 

milyen mértékben mondanak ellent az érvényesített igénynek; 

4. Figyelmeztetést arra, hogy a fizetési meghagyásnak megfelelő 

végrehajtási határozat bocsátható ki, amelyből az indítványozó kényszer-

végrehajtást vezethet le, amennyiben az indítvány ellenfele a határidő 

lejártáig nem mond ellent; 

5. Bevezetett nyomtatványok esetén arra történő utalást, hogy az 

ellentmondást a mellékelt nyomtatványon kell benyújtani, amely minden 

első fokú bíróságon kapható és kitölthető; 

6. Ellentmondás esetére annak bejelentését, melyik bírósághoz utalják az 

ügyet, azzal a megjegyzéssel, hogy ezen bíróság a maga számára 

fenntartja illetékessége megvizsgálásának jogát. 

(2) A kézírásos aláírás helyett elegendő a megfelelő pecsétlenyomat vagy egy 

elektronikus aláírás. 

 

693. § Fizetési meghagyás kézbesítése 

(1) A fizetési meghagyást az indítvány ellenfelének kézbesíteni kell. 

(2) A bírósági hivatal az ellenérdekű felet értesíti a fizetési meghagyás 

kézbesítéséről. 

 

694.§ Ellentmondás fizetési meghagyás ellen 
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(1) Az indítvány ellenfele az igény vagy az igény egy része ellen írásbeli 

ellentmondást jelenthet be a fizetési meghagyást kibocsátó bíróságnál, a 

végrehajtási határozat elrendeléséig. 

(2) Késedelmes ellentmondás ellenvetésnek tekintendő. Ezt az ellentmondást 

benyújtó ellenérdekű féllel közölni kell. 

 

695. § Ellentmondás közlése; másolatok 

A bíróság köteles az indítványozót az ellentmondásról és benyújtása 

időpontjáról tájékoztatni. Ha a fizetési meghagyás feldolgozása nem gépi úton 

történik, akkor az indítvány ellenfele köteles az ellentmondással megfelelő 

számú másolatot is benyújtani. 

 

696. § Ellentmondás utáni eljárás 

(1) Ha az ellentmondást időben nyújtják be, és az egyik fél a vitás eljárás 

lefolytatását indítványozza, akkor a fizetési meghagyást kibocsátó bíróság 

a jogvitát hivatalból a 692 § 1 bekezdés 1 alatt megjelölt bírósághoz 

utalja, és ha a felek egybehangzóan egy másik bírósághoz való utalás 

mellett döntenek, akkor ehhez. Az indítvány felvehető a fizetési 

meghagyás kibocsátására irányuló indítványba. Az ügy bírósághoz 

utalását a felekkel közölni kell; a döntés nem megtámadható. A jogvita a 

periratok beérkezésével annál a bíróságnál válik perfüggővé, amelyhez 

utalták. A 281 § 3 bekezdés 1 mondat megfelelően érvényes. 

(2) Ha fizetési meghagyást gépi úton dolgozták fel, akkor az iratok helyére az 

iratok gépi úton elkészített kinyomtatása kerül, amennyiben az iratot nem 

elektronikusan továbbították. A 298 § nem alkalmazandó. 

(3) A jogvita a fizetési meghagyás kézbesítésével egyidejűleg perfüggővé 

váltnak számít, ha ez közvetlenül az ellentmondás benyújtása után 

történik. 

(4) A vitás eljárás lefolytatására irányuló indítványt az indítvány ellenfele 

annak érdemi szóbeli tárgyalása kezdetéig visszavonhatja. A visszavonást 

a bírósági hivatal előtt jegyzőkönyvbe lehet mondani. A visszavonással a 

vita nem perfüggővé váltnak tekintendő. 

(5) Az a bíróság, amelyhez a jogvitát utalták, illetékességében ezáltal nincs 

kötve.  

 

697. § Peres eljárás megindítása 

(1) A vitás ügyet átvett bíróság bírósági hivatala az indítványozót 

haladéktalanul felszólítja, hogy igényét két héten belül keresetlevélnek 
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megfelelő formában indokolja meg. A 270 § 2 mondat megfelelően 

érvényes. 

(2) Az igény indokolásának beérkeztekor a kereset beérkeztekor szokásos 

módon kell eljárni. A 276 § szerinti előeljárásban történő írásbeli kereset-

megválaszolásra a az igény indokolásának kézbesítésével kezdődő 

határidőt lehet szabni.  

(3) Ha az igény indokolása nem érkezik be időben, akkor annak beérkeztéig 

szóbeli tárgyalási időpontot csak az indítvány ellenfelének indítványára 

lehet kitűzni. Az időpont kitűzésével az elnök az indítványozó számára 

igénye indokolására határidőt szab; a 296 § 1, 4 bekezdések megfelelően 

érvényesek. 

(4) Az indítvány ellenfele ellentmondását annak érdemi szóbeli tárgyalása 

előtt visszavonhatja, mulasztási ítélet ellene történő kiszabása után viszont 

már nem. A visszavonást a bírósági hivatal jegyzőkönyvébe lehet 

mondani. 

(5) Az ítélet 313b 2 bekezdés, 317 § 6 bekezdés szerinti rövidített formájú 

ítélet elkészítésének céljából a fizetési meghagyást keresetlevél helyett 

lehet alkalmazni. A fizetési meghagyásgépi feldolgozása esetén a 

keresetlevél helyére a gépi úton készített kinyomtatott iratok lépnek.  

 

 

698. § Eljárás leadása ugyanannak a bíróságnak 

Az eljárás leadásának előírásai értelemszerűen vonatkoznak, ha a fizetési 

meghagyásos eljárás és a peres eljárás ugyanazon bíróságnál folynak.  

 

699. § Végrehajtási határozat 

(1) A fizetési meghagyás alapján a bíróság indítványra végrehajtási 

határozatot bocsát ki, ha az indítvány ellenfele nem nyújtott be időben 

ellentmondást. Az indítványt az ellentmondás határideje előtt nem lehet 

benyújtani; abban nyilatkozni kell arról, vajon és milyen fizetéseket 

teljesítettek a fizetési meghagyásra; a 690 § 3 bekezdés 1 és 3 mondat 

megfelelően érvényesek. Ha a jogvita már másik bírósághoz van utalva, a 

végrehajtási határozatot ez bocsátja ki. 

(2) Amennyiben a fizetési meghagyásos eljárás feldolgozása nem gépi úton 

történik, a végrehajtási határozatot a fizetési meghagyásra lehet vezetni. 

(3) A végrehajtási határozatba fel kell venni az eljárás eddig keletkezett 

költségeit. Az indítványozónak költségeit csak nem gépi úton történő 
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feldolgozás esetén kell kiszámítania, egyébként elegendők a gépi 

kiszámításhoz szükséges adatok. 

(4) A végrehajtási határozatot az indítvány ellenfelének hivatalból kézbesítik, 

ha az indítványozó a kézbesítéssel történő eljuttatást önmagában, mint 

felek irányította perbeli cselekményt nem indítványozta. Ezekben az 

esetekben a végrehajtási utasítást kézbesítésre az indítványozónak adják 

át; a bíróság bírósági hivatala a kézbesítést nem közvetíti. Ha a fizetési 

meghagyásos üggyel megbízott bíróság a nyilvános kézbesítést 

engedélyezi, akkor a hirdetményt a 186 § 2 bekezdés 2 és 3 mondat 

szerint a bíróság hirdetőtáblájára kifüggesztik, vagy azon bíróság 

információs rendszerébe viszik be, amely a 692 § 1 bekezdés 1 szerint lett 

megjelölve. 

 

700. § Ellenvetés végrehajtási határozat ellen 

(1) A végrehajtási határozat az előzetesen végrehajthatónak nyilvánított 

mulasztási ítélettel egyenértékű. 

(2) A vitás ügy a fizetési meghagyás kézbesítésével számít perfüggőnek. 

(3) Ellenvetés benyújtása esetén a végrehajtási határozatot kibocsátó bíróság 

a jogvitát hivatalból a fizetési meghagyásban a 692 § 1 bekezdés 1 szerint 

megjelölt bírósághoz utalja, és ha a felek egybehangzóan egy másik 

bírósághoz való utalás mellett döntenek, akkor ehhez. A 696 § 1 bekezdés 

3-5 mondat, a 2,5 bekezdések, a 697 § 1, 4 bekezdések, 698 § 

megfelelően érvényesek. A 340 § 3 bekezdés nem alkalmazandó.  

(4) Az igény indoklásának beérkeztekor a keresetlevél beérkeztéhez hasonló 

módon kell tovább eljárni, ha az ellenvetést, mint nem megengedettet, 

nem vetették el. A 276 § 1 bekezdés 1, 3 mondat, 2 bekezdés nem 

alkalmazandók. 

(5) Ha az igény indokolása a bírósági hivatal által megszabott határidőn belül 

nem érkezik be, és az ellenvetést mint nem megengedettet nem vetik el, 

akkor au elnök haladéktalanul időpontot tűz ki; a 697 § 3 bekezdés 3 

mondat 2 megfelelően érvényes. 

(6) Az ellenvetést a 345 § szerint csak akkor szabad elvetni, ha fennállnak a 

331 § 1 bekezdés 2, első félmondat szerinti mulasztási ítélet feltételei; 

amennyiben a feltételek nem állnak fenn, a végrehajtási határozatot fel 

kell függeszteni. 

 

701. § Fizetési meghagyás hatályának megszűnése 
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Ha ellentmondást nem nyújtottak be és az indítványozó a végrehajtási határozat 

kibocsátását nem a fizetési meghagyás kézbesítésével kezdődő hathónapos 

határidőn belül indítványozza, a fizetési meghagyás hatálya megszűnik. 

Ugyanez érvényes, ha a végrehajtási határozat indítványozása időben történt, de 

az indítványt elutasították.  

 

702. § Kérelmek és nyilatkozatok formája 

(1) A fizetési meghagyásos eljárásban az indítványok és nyilatkozatok 

leadhatók a bírósági hivatal okmányhitelesítő tisztviselőjénél. 

Nyomtatványok megléte esetén ezeket kell kitölteni; az  okmányhitelesítő 

tisztviselő a bíróság megnevezése és a dátum alá feljegyzi, hogy az 

indítványt vagy a nyilatkozatot felvette. A fizetési meghagyásos 

eljárásokban illetékes bíróságoknál a fizetési meghagyás vagy 

végrehajtási határozat kibocsátására irányuló indítványok esetében 

jegyzőkönyv felvételére még nyomtatványok nem megléte esetén sincs 

szükség.  

(2) A fizetési meghagyás vagy végrehajtási határozat kibocsátására irányuló 

indítványt az indítvány ellenfelével nem kell közölni. 

 

703. § Meghatalmazás igazolásának hiánya 

A fizetési meghagyásos eljárásban nincs szükség meghatalmazás igazolására. 

Aki meghatalmazottként indítványt vagy jogorvoslati eszközt nyújt be, annak 

gondoskodnia kell előírásszerű meghatalmazásáról. 

 

703.a § Okirat, váltó és csekkbehajtási eljárás 

(1) Ha az indítványozó indítványa okirat- váltó- vagy csekkbehajtási 

határozat kibocsátására irányul, akkor a fizetési meghagyást okirati, váltó- 

és csekkbehajtási határozatnak nevezik. 

(2) Az okirati, váltó- és csekkbehajtási eljárásokra a következő különleges 

előírások vonatkoznak: 

1. Az okirati, váltó- és csekkbehajtási határozatként történő megnevezésnek 

az a hatálya, hogy megfelelő időben benyújtott ellentmondás esetén a 

vitás ügy okirati, váltó- és csekkperként lesz perfüggő; 

2. Az okiratokat a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló indítványban és 

a fizetési meghagyásban meg kell nevezni; az ügy perbíróságnak történő 

leadása esetén az okiratokat eredetiben vagy másolatban az indítvány 

indoklásához mellékelni kell; 
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3. A fizetési meghagyásos eljárásban a választott perfajta megfelelőségét 

nem kell vizsgálni; 

4. Ha az ellentmondás csak arra az indítványra korlátozódik, hogy az alperes 

számára jogai gyakorlását fenntartsák, akkor a végrehajtási határozatot 

ezen fenntartás mellett kell kibocsátani. A további eljárásra a 600 § 

előírása megfelelően alkalmazandó.  

 

703.b § Gépi feldolgozás külön rendelkezései 

(1) Gépi feldolgozás esetén a határozatokat, rendelkezéseket és kiadmányokat 

bírósági pecséttel kell ellátni; aláírásra  nincs szükség. 

(2) A szövetségi igazságügyi miniszter fel van hatalmazva, hogy az eljárás 

lefolytatását a Szövetségi Tanács jóváhagyásával rendeletben 

szabályozza, amennyiben ez a fizetéses meghagyásos eljárások egységes 

gépi feldolgozásához szükséges (eljáráslefolytatási terv). 

 

703.c § Nyomtatványok; gépi feldolgozás bevezetése 

(1) A szövetségi igazságügyi miniszter fel van hatalmazva, hogy a fizetési 

meghagyásos eljárás egyszerűsítése és az igénybe vett fél védelme 

céljából a Szövetségi Tanács jóváhagyásával rendeletben 

nyomtatványokat vezessen be. 

1. Fizetési meghagyásos eljárások gépi feldolgozását alkalmazó 

bíróságok számára, 

2. A fizetési meghagyásos eljárások nem gépi feldolgozását alkalmazó 

bíróságok számára, 

3. A fizetési meghagyásos eljárások külföldi kézbesítésére 

4. Olyan fizetési meghagyásos eljárásokra, amelyekben a fizetési 

meghagyás az 1959. augusztus 3-i NATO csapatállomásoztatási 

szabályzat 32. cikkelye (BGBI. 1961 II 1183, 1218 oldalak) szerint 

kerül kézbesítésre, 

különböző nyomtatványokat lehet bevezetni.  

(2) Amennyiben a felek indítványaira és nyilatkozataira az 1 bekezdés 

szerinti nyomtatványok bevezetésre kerültek, a felek kötelesek ezeket 

igénybe venni.  

(3) A tartományi kormányok rendeletben határozzák meg azt az időpontot, 

amelyben a fizetési meghagyásos eljárások gépi feldolgozása az első fokú 

bíróságoknál bevezetésre kerül; ezt a felhatalmazást rendeletben 

átruházhatják a tartományi igazgatási hivatalokra. 
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703.d § Alperes általános belföldi bírói illetékesség nélkül 

(1) Amennyiben az alperes nem rendelkezik általános belföldi illetékességgel, 

akkor a következő különleges előírások érvényesek. 

(2) A fizetési meghagyási eljárás ügyében az az első fokú bíróság illetékes, 

amelyik a vitás eljárásban illetékes lenne, ha az elsőfokú bíróságok első 

fokú tárgyi illetékessége nem lenn korlátozva. A 689 § 3 bekezdés 

megfelelően érvényes.   

 

… 
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… 

 

10. Könyv 

Választottbírósági eljárás 

 

1. fejezet 

Általános előírások 
 

1025.§ Alkalmazási terület 
 

(1) Ezen könyv előírásait akkor kell alkalmazni, ha a választottbírósági eljárás helye az 

1043.§ értelmében Németországban van.  

 

(2) Az 1032., 1033. és 1050.§§ rendelkezései akkor is alkalmazandók, ha a választottbírósági 

eljárás helye külföldön van, vagy még nincs meghatározva.  

 

(3) Amennyiben a választottbírósági eljárás helye még nincs meghatározva, akkor az 1034., 

1035., 1037. és 1038.§§-ban megjelölt bírósági feladatok végrehajtásáért a német bíróságok 

felelnek, ha az alperes vagy a felperes székhelye vagy általános tartózkodási helye 

Németországban van.  

 

(4) A külföldi választottbírósági döntések elismerésére és végrehajtására az 1061-1065-ig §§ 

vonatkoznak.  

 

1026.§ A bírósági tevékenység terjedelme 
 

A bíróság az 1025-1061-ig §§-ban szabályozott ügyekben csak annyiban jár el, amennyiben 

azt ez a könyv előírja  

 

1027.§ A kifogásolási jog elvesztése 
 

Ha ezen könyv olyan rendelkezésének, amelytől a felek eltérhetnek, vagy a választottbírósági 

eljárás megállapodás szerinti követelményének nem tettek eleget, akkor az a fél, amely ezt a 

hiányosságot haladéktalanul és erre előírt határidőn belül nem kifogásolja, később ezt már 

nem érvényesítheti. Ez nem érvényes akkor, ha a fél számára a hiányosság nem volt ismert.  

 

1028.§ Írásbeli közlések átvétele ismeretlen tartózkodási hely esetén  
 

(1) Ha egy fél vagy egy átvételre jogosult személy tartózkodási helye ismeretlen, akkor, 

amennyiben a felek másban nem állapodtak meg, az írásbeli közlések azon a napon 

tekintendők átvettnek, amelyen azok szabályszerű ajánlott tértivevényes kézbesítés útján vagy 

olyan más módon, amely a legutolsó ismert postai címre vagy telephelyre, vagy a címzett 

utolsó szokásos tartózkodási helyére való eljuttatást igazolja, átvehették volna.  

 

(2) Az (1) bekezdés a bírósági eljárások közléseiben nem alkalmazandó.  
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2. fejezet 

Választottbírósági megállapodás 
 

1029.§ Fogalmak meghatározása 

 
(1) A választottbírósági megállapodás a felek megállapodása arról, hogy azokat a vitás 

kérdéseket, amelyek köztük egy bizonyos szerződéses vagy nem szerződéses jogviszonyra 

vonatkozóan keletkeznek, vagy keletkezni fognak, egy választottbíróság döntésének vetik alá. 

 

(2) A választottbírósági megállapodást önálló megállapodás (választottbírósági megegyezés) 

vagy záradék (választottbírósági záradék) formájában lehet szerződésbe foglalni.  

 

1030.§ Alkalmasság választottbírósági döntésre   

 
(1) Minden vagyoni jogi igény választottbírósági megállapodás tárgya lehet. Egy nem 

vagyonjogi igényekről kötött választottbírósági megállapodásnak annyiban van jogi hatálya, 

amennyiben a felek jogosultak a vita tárgyáról egyezséget kötni.  

 

(2) A belföldi lakóterület bérleti viszonyának meglétével kapcsolatos jogi vitákról szóló 

választottbírósági megállapodás nem hatályos. Ez nem érvényes akkor, ha a Polgári 

Törvénykönyv 549.§ 2. bekezdés 1-3. számok szerinti lakóterületről van szó.  

 

(3) Az ezen könyv által nem tartalmazott törvényi előírások, melyek szerint vitás kérdések 

választottbírósági eljárásnak nem vagy csak bizonyos feltételek mellett vethetők alá, 

érintetlenek maradnak.  

 

1031.§ A választottbírósági megállapodás formája 
 

(1)  A választottbírósági megállapodást vagy egy, a felek által aláírt dokumentumnak vagy a 

köztük folytatott levelezésnek, távmásolatoknak, táviratoknak vagy a hírközlés olyan más 

formáinak kell tartalmaznia, amelyek a megállapodás meglétét igazolják.  

 

(2) Az (1) bekezdés formája akkor is teljesítettnek tekintendő, ha azt az egyik fél által a másik 

félnek vagy harmadik fél által mindkét félnek elküldött dokumentum tartalmazza és a 

dokumentum tartalma a nem időben megtörtént ellentmondás esetén is a közlés szabályai 

szerint szerződéses tartalomnak tekinthető.   

 

(3) Ha az (1) vagy (2) bekezdés formai követelményeinek megfelelő szerződés olyan 

dokumentumra hivatkozik, amely választottbírósági záradékot tartalmaz, akkor ez 

választottbírósági megállapodást alapoz meg, ha a hivatkozás oly módon történik, hogy ezt a 

záradékot a szerződés részévé teszi.  

 

(4) Választottbírósági megállapodást olyan konnosszemens adása is megalapozhat, amelyben 

kifejezett utalás történik a charter szerződésben foglalt választottbírósági záradékra.  

 

(5) A fogyasztó részvételével kötött választottbírósági megállapodásokat egy a felek által saját 

kezűleg aláírt dokumentumnak kell tartalmaznia. Az 1. mondat szerinti írásbeli formát a 

Polgári Törvénykönyv 126a.§-a szerinti elektronikus forma helyettesítheti. Az okmány vagy 

az elektronikus dokumentum kizárólag a választottbírósági eljárásra vonatkozó 

megállapodásokat tartalmazhatja; ez a közjegyzői okmányhitelesítésre nem vonatkozik.  
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(6)   A formai hiányosságot az érdemi választottbírósági tárgyalás megkezdésekor lehet 

orvosolni.  

 

1032.§ Választottbírósági megállapodás és bírósági kereset  
 

(1) Ha a bíróság előtt olyan ügyben indítanak keresetet, amely választottbírósági 

megállapodás tárgya, a bíróság a keresetet nem megengedhetőként elutasítja, amennyiben az 

alperes ezt az érdemi  szóbeli  tárgyalás megkezdése előtt kifogásolja, kivéve, ha a bíróság 

megállapítja, hogy a választottbírósági megállapodás semmis, hatálytalan vagy 

kivitelezhetetlen.  

 

(2) A választottbíróság megalakításáig indítványozható a bíróság előtt a választottbírósági 

eljárás megengedhetőségének vagy megengedhetetlenségének megállapítása.  

 

(3) Ha az (1) vagy (2) bekezdés szerinti eljárás van folyamatban, szintén indítható és 

folytatható választottbírósági eljárás és választottbírósági döntés is hozható.  

 

 

1033.§ Választottbírósági megállapodás és ideiglenes bírósági intézkedések 
 

A választottbírósági megállapodás nem zárja ki, hogy a bíróság a választottbírósági eljárás 

megkezdése előtt vagy után egy fél indítványára a választottbírósági eljárás vitás tárgyára 

vonatkozó ideiglenes vagy biztosító intézkedést rendeljen el.  

 

 

3. fejezet 

A választottbíróság megalakítása 
 

1034. § A választottbíróság összetétele  
 

(1) A felek megállapodhatnak a választottbírók számában. Ilyen megállapodás hiányában a 

választottbírók száma három.  

 

(2) Ha a választottbírósági megállapodás a választottbíróság összetételénél az egyik fél 

számára a másik felet hátrányosan érintő túlsúlyt biztosít, akkor ez a fél indítványozhatja a 

bíróságnál, hogy a választottbírót vagy a választottbírókat a megtörtént kinevezéstől vagy a 

megállapodás szerinti kinevezési szabályozástól eltérően jelölje ki. Az indítványt legkésőbb 

két héttel azután kell benyújtani, hogy a fél számára a választottbíróság összetétele ismertté 

vált. Az 1032.§ (3) bekezdés megfelelően alkalmazandó.  

 
1035. § A választottbírók kijelölése 

 
(1) A felek megállapodhatnak a választottbíró vagy választottbírók kijelölési eljárásában.  

 

(2) Amennyiben a felek másban nem állapodtak meg, a felet akkortól köti a választottbíró 

általa megtörtént kijelölése, amikortól a másik fél a kijelölésről szóló közlést megkapta.  
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(3) A felek választottbírók kijelöléséről szóló megállapodásának hiányában az egyes 

választottbírót az egyik fél indítványára a bíróság jelöli ki, ha a felek kijelöléséről megegyezni 

nem tudnak. A három választottbírós választottbírósági eljárásokban minden fél egy 

választottbírót jelöl ki; ez a két választottbíró jelöli ki a harmadik választottbírót, aki a 

választottbíróság elnökeként tevékenykedik. Ha az egyik fél a választottbírót a másik fél által 

hozzá intézett megfelelő felszólítás átvételét követő egy hónapon belül nem jelöli ki, vagy a 

két választottbíró a kijelölésüket követő egy hónapon belül a harmadik választottbíró 

személyéről nem tud megállapodni, akkor a választottbírót az egyik fél indítványára a bíróság 

jelöli ki.  

 

(4) Ha a felek a kijelölési eljárásban megállapodtak és az egyik fél nem ezen megállapodás 

szerint cselekszik, vagy a felek vagy a két választottbíró ezen megállapodás szerint nem tud 

megegyezni, vagy egy harmadik fél az ezen eljárás alapján ráruházott feladatot nem teljesíti, 

akkor mindkét fél indítványozhatja a bíróságnál a szükséges intézkedések elrendelését, 

amennyiben a megállapodás szerinti kijelölési eljárás a kijelölés biztosítására mást nem ír elő.  

 

(5) A bíróság a választottbíró kijelölésénél minden, a felek megállapodása szerinti, a 

választottbíró vonatkozásában előírt feltételt köteles figyelembe venni és minden 

szempontnak megfelelni, amely a független és pártatlan választottbíró kijelölését biztosítja. 

Az egyes választottbíró vagy egy harmadik választottbíró kijelölésénél a bíróság mérlegeli a 

felektől eltérő állampolgárságú választottbíró kijelölésének célszerűségét is.  

 

1036.§ A választottbíró elutasítása 
 

(1) A választottbírói tisztség szempontjából felmerülő személy köteles minden olyan 

körülményt közölni, amely pártatlanságában vagy függetlenségében kételyt ébreszthet. A 

választottbíró kijelölése után is köteles a választottbírósági eljárás végéig az ilyen 

körülményeket a felekkel haladéktalanul közölni, amennyiben őket azokról előzetesen nem 

tájékoztatta.  

 

(2) A választottbíró csak olyan körülmények megléte esetén utasítható el, amelyek 

pártatlanságában vagy függetlenségében jogos kételyt ébreszthetnek, vagy ha a felek közötti 

megállapodás feltételeit nem teljesíti. A fél a választottbírót, akit kijelölt, vagy akinek 

kijelölésében közreműködött, csak olyan okokból utasíthat el, amelyek számára csak a 

kijelölés után váltak ismertté.      

 

1037.§ Elutasítási eljárás 
 

(1) A felek a (3) bekezdés fenntartása mellett a választottbíró elutasítási eljárásában 

megállapodhatnak.  

 

(2)  Ilyen megállapodás hiányában a választottbírót elutasítani kívánó fél köteles a 

választottbíróság összetételének vagy az 1036.§ (2). bekezdése szerinti körülménynek 

tudomására jutását követő két héten belül az elutasítás okait a választottbíróságnak kifejteni.  

Ha az elutasított választottbíró tisztségétől nem lép vissza vagy a másik fél az elutasításba 

nem egyezik bele, az elutasításról a választottbíróság dönt. 

 

(3) Ha az elutasítás a felek megállapodása szerinti eljárás vagy a (2) bekezdésben foglalt 

eljárás szerint nem vezet sikerre, akkor az elutasító fél az elutasítás megtagadását tartalmazó 

döntés tudomására jutását követő egy hónapon belül a bíróságnál az elutasításról indítványt 

nyújthat be: a felek más határidőben is megállapodhatnak. Egy ilyen indítvány függőben 
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lévősége alatt a választottbíró, beleértve az elutasított választottbírót is, a választottbírósági 

eljárást folytathatja és választottbírósági döntést hozhat.    

 

 

1038.§ Tétlenség vagy a feladat teljesítésének lehetetlensége 
 

(1) Ha egy választottbíró feladatainak teljesítésére jogilag vagy ténylegesen képtelen, vagy 

feladatait más okból méltányos határidőn belül nem teljesíti, tisztsége megszűnik, ha 

visszalép, vagy ha a felek tisztségének megszűnésében megállapodnak. Ha a választottbíró 

tisztségétől nem lép vissza vagy a felek ennek megszűnésében megegyezni nem tudnak, akkor 

mindkét fél indítványozhatja a bíróságnál a tisztség megszűnésére vonatkozó döntést. 

 

(2) Ha a választottbíró az (1) bekezdés vagy az 1037.§ (2) bekezdése szerinti esetekben 

visszalép vagy az egyik fél a választottbírói tisztség megszűnéséhez hozzájárul, ez nem jelenti 

az (1) bekezdés vagy az 1036.§ (2) bekezdésben foglalt visszalépési okok elismerését.  

 

1039.§ Pót-választottbíró kijelölése 
 

(1) Ha egy választottbíró tisztsége az 1037. és 1038.§§ szerint vagy tisztségéből történő más 

ok miatti visszalépés vagy tisztségének a felek megállapodása szerinti megszüntetése miatt 

megszűnik, akkor pót-választottbírót kell kijelölni. A kijelölés ugyanazon szabályok szerint 

történik, amelyek a pótlandó választottbíró kijelölésére vonatkoztak.  

 

(2) A felek ettől eltérő megállapodást is köthetnek.  

 

4. fejezet 

A választottbíróság illetékessége 

 
1040.§ A választottbíróság jogosultsága a saját illetékességéről szóló 

döntésre 

 
(1) A választottbíróság dönthet saját illetékességéről és ezzel összefüggésben a 

választottbírósági megállapodás meglétéről vagy érvényességéről. Ennek során a 

választottbírósági záradékot az egyéb szerződéses rendelkezésektől független 

megállapodásként kell kezelni.  

 

(2) A választottbíróság illetéktelenségének kifogásolását legkésőbb a perbebocsátkozással elő 

kell terjeszteni. Az ilyen kifogásolás megtételéből a felet nem zárja ki az, hogy választottbírót 

jelölt ki vagy választottbíró kijelölésében részt vett.  A választottbíróság hatáskörének 

túllépésére vonatkozó kifogásolást akkor kell előterjeszteni, amikor azt az ügyet, melyről ezt 

állítják, a választottbírósági eljárásban tárgyalni kezdik. A választottbíróság mindkét esetben 

hozzájárulhat későbbi kifogásoláshoz is, ha a fél a késést megfelelően kimenti.  

 

(3) Ha a választottbíróság illetékesnek tartja magát, akkor a (2) bekezdés szerinti 

kifogásolásról általában köztes döntés útján dönt. Ebben az esetben mindkét fél a döntés 

írásbeli közlését követő egy hónapon belül bírósági döntést indítványozhat. Az ilyen 

indítvány függőben lévősége alatt a választottbíróság a választottbírósági eljárást folytathatja 

és választottbírósági döntést hozhat.  

 



  Fordítási árajánlat: info@1x1forditoiroda.hu 

www.1x1forditoiroda.hu 
 

1041.§ Intézkedések az ideiglenes jogvédelemre 
 

(1) A felek más megállapodásának hiányában a választottbíróság az egyik fél indítványára 

olyan ideiglenes vagy biztosító intézkedéseket rendelhet el, amelyeket a vita tárgyára 

vonatkozóan szükségesnek tart. A választottbíróság az ilyen intézkedéssel kapcsolatban 

minden féltől méltányos biztosítékot kívánhat meg.  

 

(2) A bíróság az egyik fél indítványára hozzájárulhat az (1) bekezdés szerinti intézkedés 

végrehajtásához, amennyiben a bíróságnál még nem indítványozták az ideiglenes jogvédelem 

megfelelő intézkedését. A bíróság másképp is rendelkezhet, ha ez az intézkedés 

végrehajtásához szükséges.  

 

(3) A bíróság a határozatot indítványra a (2) bekezdés szerint megszüntetheti vagy 

módosíthatja.  

 

(4) Ha egy intézkedés elrendelése az (1) bekezdés szerint kezdettől fogva indokolatlannak 

bizonyul, akkor a végrehajtását kieszközlő fél köteles az ellenérdekű fél azon kárát 

megtéríteni, amely számára az intézkedés végrehajtása miatt vagy azért keletkezik, mert a 

végrehajtás elkerülése érdekében biztosítékokat nyújt. Az igényt a függő választottbírósági 

eljárásban lehet érvényesíteni.  

 

5. fejezet 

A választottbírósági eljárás lefolytatása 
 

1042.§ Általános eljárási szabályok  
 

(1)  A feleket egyenlően kell kezelni. Minden félnek joga van álláspontja előterjesztésére. 

 

(2) Az ügyvédek a meghatalmazottságból nem zárhatók ki.  

 

(3) Egyebekben a felek az eljárást ezen könyv kötelező előírásainak fenntartásával saját 

maguk vagy egy választottbírósági eljárásrendre történő hivatkozás útján szabályozhatják.  

 

(4) Amennyiben a felek megállapodást nem kötöttek, és a szabályozást ezen könyv sem 

tartalmazza, a választottbíróság az eljárási szabályokat saját mérlegelése szerint állapítja meg. 

A választottbíróság jogosult a bizonyítási eljárás megengedhetőségéről szóló döntésre, ennek 

végrehajtására, és az eredmény szabad mérlegelésére.  

 

1043.§ A választottbírósági eljárás helye 
 

(1) A felek a választottbírósági eljárás helyéről megállapodást köthetnek. Ilyen megállapodás 

hiányában a választottbírósági eljárás helyét a választottbíróság határozza meg. Ennek során 

figyelembe veszi az eset körülményeit, ideértve a hely megfelelőségét a felek számára.  

 

(2) A felek más megállapodásának hiányában a választottbíróság az (1) bekezdéstől 

függetlenül minden, számára alkalmasnak tűnő helyen összeülhet, szóbeli tárgyalásra, tanúk, 

szakértők vagy a felek meghallgatására, tagjaik közötti tanácskozásra, dolgok megtekintésére, 

vagy a dokumentumokba történő betekintésre.  

 

1044.§ A választottbírósági eljárás kezdete 
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A felek egyéb megállapodásának hiányában a meghatározott vitáról folytatott 

választottbírósági eljárás azzal a nappal kezdődik, amelyen az alperes a vita választottbírósági 

eldöntésére vonatkozó indítványt megkapta. Az indítványnak tartalmaznia kell a felek 

megjelölését, a vita tárgyának kifejtését és a választottbírósági megállapodásra történő utalást.  

 

1045.§ Az eljárás nyelve 

 
(1) A felek megállapodhatnak a választottbírósági eljárás során alkalmazandó nyelvben vagy 

nyelvekben. Ilyen megállapodás hiányában erről a bíróság dönt. A felek megállapodása vagy 

a bíróság rendelkezése mérvadó a felek írásbeli nyilatkozatai, a szóbeli tárgyalások, a 

választottbírósági döntések, egyéb döntések és a választottbíróság egyéb közléseinek 

vonatkozásában, amennyiben a megállapodás másképp nem rendelkezik.  

 

(2) A választottbíróság elrendelheti, hogy az írásbeli bizonyítékokhoz azoknak a felek 

megállapodása szerinti vagy a választottbíróság által meghatározott nyelvre vagy nyelvekre 

történő fordítását csatolják.  

 

1046.§ Kereseti és ellenkereseti kérelem 
 

(1) A felperes köteles a felek megállapodása szerinti vagy a választottbíróság által 

megállapított határidőn belül igényét és azokat a tényeket előterjeszteni, amelyek ezt az igényt 

megalapozzák, az alperes pedig ezekkel kapcsolatban állást foglal. A felek ennek során 

minden, számukra jelentékenynek tűnő dokumentumot előterjeszthetnek vagy más 

bizonyítékokat nevezhetnek meg, melyeket igénybe kívánnak venni.  

 

(2) A felek egyéb megállapodásának hiányában mindkét fél a választottbírósági eljárás során 

keresetét vagy támadó és védekező eszközeit módosíthatja vagy kiegészítheti, kivéve, ha 

ehhez a választottbíróság nem megfelelően kimentett késés miatt nem járul hozzá.  

 

(3) Az (1) és (2) bekezdések megfelelően érvényesek az ellenkeresetre is.  

 

1047.§ Szóbeli tárgyalás és írásbeli eljárás 
 

(1) A felek megállapodásának fenntartásával a bíróság dönt arról, hogy szóbeli tárgyalást 

tartson-e vagy az eljárást dokumentumok és más iratok alapján folytassa le. Ha a felek a 

szóbeli tárgyalást nem zárták ki, a választottbíróság az ilyen tárgyalást az eljárás alkalmas 

szakaszában folytatja le, ha ezt az egyik fél indítványozza.  

 

(2) A választottbíróság a feleket minden tárgyalásról és a bizonyításfelvételt szolgáló 

találkozásáról időben köteles tájékoztatni.  

 

(3) Valamennyi, egy fél által a választottbíróság számára előterjesztett iratot, dokumentumot 

és egyéb közlést a másik féllel, szakvéleményeket és egyéb írásbeli bizonyítékokat, melyekre 

a választottbíróság döntését alapozhatja, mindkét féllel ismertetni kell.      

 

1048.§ A fél mulasztása 
 

(1) Ha a fél keresetét az 1046.§ (1) bekezdés szerint benyújtani elmulasztja, akkor a 

választottbíróság az eljárást megszünteti.  
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(2) Ha az alperes a keresetet az 1046.§ (1) bekezdés szerint megválaszolni elmulasztja, a 

választottbíróság folytatja az eljárást anélkül, hogy a mulasztást, mint olyat, a felperes állításai 

elismeréseként tekintené.  

 

(3) Ha egy fél a szóbeli tárgyaláson történő megjelenést, vagy egy dokumentum kitűzött 

határidőn belüli bizonyítékként történő benyújtását elmulasztja, a választottbíróság az eljárást 

folytathatja és a választottbírósági döntést meglévő ismeretei alapján hozza meg.  

 

(4) Ha a mulasztást a fél a választottbíróság meggyőződése szerint kellően kimentette, azt 

figyelmen kívül kell hagyni. Egyebekben a felek a mulasztás következményeiről másban is 

megállapodhatnak.  

 

1049.§ A választottbíróság által kijelölt szakértő 
 

(1) A felek egyéb megállapodásának hiányában a választottbíróság, bizonyos általa felteendő 

kérdések megválaszolása céljából, szakvélemény elkészítésére egy vagy több szakértőt kérhet 

fel.  Felszólíthatja továbbá a feleket, hogy a szakértőnek minden, az ügyet szolgáló 

tájékoztatást adjanak meg, vagy minden, az eljárás szempontjából jelentős dokumentumot és 

dolgot betekintésre adjanak át vagy tegyenek hozzáférhetővé.   

 

(2) A felek egyéb megállapodásának hiányában, a szakértő, az egyik fél indítványára, vagy, 

ha ezt a választottbíróság szükségesnek tartja, írásbeli vagy szóbeli szakvéleményének 

elkészítése után, a szóbeli tárgyaláson részt vesz. A szóbeli tárgyaláson  felek a szakértőnek 

kérdéseket tehetnek fel, és a vitatott kérdésekkel kapcsolatban saját szakértőik nyilatkozatait 

is igénybe vehetik.  

 

(3) A választottbíróság által kijelölt szakértőre az 1036. és 1037 §§-ok (1) és (2) bekezdések 

megfelelően alkalmazandók.  

 

1050.§ Bírósági támogatás a bizonyíték-felvételnél és bírói cselekmények 
 

(1) A választottbíróság vagy választottbíróság hozzájárulásával az egyik fél, bizonyítás-

felvételi bírósági támogatást vagy egyéb bírói cselekmények, vagy egyéb olyan bírói 

intézkedések foganatosítását indítványozhatja, amelyekre a választottbíróság nem jogosult. A 

bíróság az indítványt, amennyiben azt megengedhetőnek tartja, saját, a bizonyítás-felvételre 

vagy egyéb bírói cselekményekre vonatkozó eljárási előírásai szerint ítéli meg. A 

választottbíróságok jogosultak részt venni az ilyen bírósági bizonyítás-felvételen, ahol 

kérdéseket is tehetnek fel.  

 

6. fejezet 

Választottbírósági döntés és az eljárás megszüntetése 
 

1051.§ Alkalmazandó jog 
 

(1)  A választottbíróság a vitát azon jogszabályoknak megfelelően dönti el, amelyeket a felek 

a jogvita tartalmára vonatkozóan alkalmazandónak jelöltek meg. Egy bizonyos állam jogának 

vagy jogrendjének megjelölése, ezen állam anyagi előírásaira vonatkozó közvetlen utalásként 

és nem kollíziós jogára történő utalásként értendő, amennyiben a felek kifejezetten másban 

nem állapodtak meg.  
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(2) Ha a felek az alkalmazandó jogszabályokat nem határozták meg, a választottbíróság azon 

állam jogát alkalmazza, amellyel az eljárás tárgya a legszorosabb kapcsolatban van.  

 

(3) A választottbíróság csak akkor dönthet méltányosság alapján, ha erre a felek kifejezetten 

felhatalmazták. A felhatalmazást a választottbíróság döntéséig lehet megtenni. 

 

(4) A választottbíróság minden esetben a szerződés rendelkezéseivel összhangban dönt, és 

ennek során a meglévő kereskedelmi szokásokat figyelembe veszi.    

 

1052.§ Döntés választottbírói kollégium által  
 

(1) A felek egyéb megállapodása hiányában az egy bírónál több tagból álló választottbíróság 

eljárásában az összes tag szavazatainak többségével dönt.  

 

(2) Ha egy választottbíró részvételét a szavazáson megtagadja, a felek egyéb 

megállapodásának hiányában, a többi választottbíró nélküle is dönthet. A megtagadó 

választottbíró nélkül hozandó választottbírósági szavazási szándékot a felekkel előzetesen 

közölni kell. Egyéb döntések esetén a feleket a szavazás megtagadásáról utólag kell 

tájékoztatni.  

 

(3) Az elnöklő választottbíróság egyes eljárási kérdésekben önállóan dönthet, ha arra a felek 

vagy a választottbíróság egyéb tagjai felhatalmazták.  

 

1053.§ Egyezség 
 

(1) Ha a pártok a vitáról a választottbírósági eljárás alatt egyezséget kötnek, a 

választottbíróság az eljárást megszünteti. A felek indítványára az egyezséget megállapodás 

szerinti szövegű választottbírósági döntés formájában rögzíti, amennyiben az egyezség 

tartalma nem sérti a közrendet (ordre public).  

 

(2) A megállapodás szerinti szövegű választási döntést az 1054.§ szerint kell meghozni, és 

annak tartalmaznia kell, hogy választottbírósági döntésről van szó. Az ilyen választottbírósági 

döntés hatálya ugyanolyan, mint a tárgyban hozott valamennyi más választottbírósági 

döntésé.  

 

(3) Amennyiben a nyilatkozatok hatályossága közjegyzői okmányhitelesítést tesz 

szükségessé, akkor ezt megállapodás szerinti választottbírósági döntés esetén a felek 

nyilatkozatainak a választottbírósági döntésbe való felvétele helyettesíti.  

 

(4) A felek hozzájárulásával a megállapodás szerinti szövegű választottbírósági döntést az a 

közjegyző is végrehajthatónak nyilváníthatja, akinek hivatali székhelye, az 1062.§ (1) és (2) 

bekezdések szerint, a végrehajthatósági nyilatkozatra illetékes bíróság körzetében van. A 

közjegyző az (1) bekezdés 2. mondat szerinti felvételek hiánya esetén a végrehajthatósági 

nyilatkozatot elutasítja.  

 

1054.§ A választottbírósági döntés formája és tartalma 
 

(1) A választottbírósági döntés formája írásbeli és azt a választottbíró vagy a választottbírók 

aláírják. Az egynél több választottbírós  választottbírósági eljárásban elegendő a 

választottbíróság valamennyi tagja többségének aláírása, amennyiben a hiányzó aláírás oka 

ismert. 
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(2) A választottbírósági döntést indokolni kell, kivéve, ha a felek az indoklás 

szükségtelenségében állapodtak meg, vagy az 1053.§ értelmében megállapodás szerinti 

szövegű választottbírósági döntésről van szó.  

 

(3) A választottbírósági döntésben meg kell adni a kiadás napját és a választottbírósági eljárás 

1043.§ (1) bekezdés szerinti helyét is. A választottbírósági döntés dátuma ezzel a nappal és 

hellyel érvényes.  

 

(4) A választottbírósági döntés egy a választottbírók által aláírt példányát minden félnek át 

kell adni.  

 

1055.§ A választottbírósági döntés hatálya 

 

A választottbírósági döntés a felek számára jogerős bírósági ítélet hatályával bír.  

 

1056.§ A választottbírósági eljárás megszűnése 
 

(1) A választottbírósági eljárás a végleges választottbírósági döntéssel vagy a 

választottbíróság (2) bekezdés szerinti határozatával szűnik meg.  

 

(2) A választottbíróság határozattal állapítja meg a választottbírósági eljárás megszűnését, ha  

 

1. a felperes 

 

a) 1046.§ (1) bekezdés szerinti keresetét elmulasztja benyújtani és az 1048.§ (4) bekezdés 

szerinti eset nem áll fenn, vagy 

 

b) keresetét visszavonja, kivéve, ha az alperes ellentmond, és a választottbíróság elismeri az 

alperes jogos érdekeltségét a vitás kérdés végleges rendezésében; vagy  

 

2. a felek az eljárás megszüntetésében egyeznek meg; vagy 

 

3. a felek a választottbírósági eljárást a választottbíróság felszólítása ellenére sem kívánják 

folytatni vagy az eljárás folytatása más okból lehetetlenné vált.  

 

1057.§ Döntés a költségekről  
 

(1) A felek egyéb megállapodásának hiányában a választottbíróság választottbírósági 

döntésben dönt arról, hogy a felek a választottbírósági eljárás költségeit, beleértve a pártok 

számára keletkezett és a célnak megfelelő jogszolgáltatáshoz szükséges költségeket, milyen 

arányban viseljék. Ennek során a választottbíróság kötelessége szerinti mérlegelés és az egyes 

esetek körülményeinek, különösen az eljárás kimenetelének figyelembe vételével dönt.  

 

(2) Amennyiben a választottbírósági eljárás költségei meghatározásra kerültek, a 

választottbíróság arról is dönt, hogy a felek ezeket milyen mértékben viseljék. Ha a költségek 

megállapítása nem történt meg vagy ez csak a választottbírósági eljárás megszűnése után 

lehetséges, erről külön választottbírósági döntés határoz.  

 

1058.§ A választottbírósági döntés helyesbítése, értelmezése és kiegészítése 
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(1) A választottbíróságnál valamennyi fél indítványozhatja  

 

1. a választottbírósági döntésben található számolási, helyesírási, nyomda- és egyéb hibák 

kijavítását; 

2. a választottbírósági döntés bizonyos részeinek értelmezését; 

3. kiegészítő választottbírósági döntés kiadását azokról az igényekről, amelyek a 

választottbírósági eljárásban érvényesítésre kerültek ugyan, de amelyeket a választottbírósági 

döntés nem érint. 

 

(2) Ha a felek más határidőben nem állapodtak meg, az indítványt a választottbírósági döntést 

követő egy hónapon belül kell benyújtani.  

 

(3) A választottbíróság a választottbírósági döntés helyesbítéséről vagy értelmezéséről egy 

hónapon belül, és a választottbírósági döntés kiegészítéséről két hónapon belül határoz.  

 

(4) A választottbíróság a választottbírósági döntés helyesbítését indítvány nélkül is 

végrehajthatja.  

 

(5) A választottbírósági döntés helyesbítésére, értelmezésére vagy kiegészítésére az 1054.§-t 

kell alkalmazni.  

 

7. fejezet 

A választottbírósági döntés elleni jogorvoslat 
 

1059.§ Hatályon kívül helyezési indítvány 
 

(1) A választottbírósági döntés elleni bírósági hatályon kívül helyezési indítvány a (2) és (3) 

bekezdések szerint nyújtható be.  

 

(2) A választottbírósági döntést csak akkor lehet hatályon kívül helyezni,  

 

1. ha az indítványozó megalapozottan bizonyítja, hogy  

 

a) az 1029, 1031 §§-ok szerint választottbírósági megállapodást kötött felek egyike a számára 

személyesen mértékadó jog szerint erre nem volt képes, vagy, hogy a választottbírósági 

megállapodás azon jog szerint, melynek a felek alávetették magukat, vagy, ha a felek erről 

nem rendelkeztek, a német jog szerint érvénytelen, vagy  

 

b) a választottbíró kijelöléséről vagy a választottbírósági eljárásról nem megfelelően 

tájékoztatták, vagy, hogy a támadó vagy védekező eszközeit más okból érvényesíteni nem 

tudta, vagy  

 

c) a választottbírósági döntés olyan vitás kérdést érint, amelyet a választottbírósági 

megegyezés nem említ vagy, amely nem tartozik a választottbírósági záradék rendelkezései 

alá, vagy, hogy az olyan döntéseket tartalmaz, amelyek a választottbírósági megállapodás 

határait túllépik; ugyanakkor a választottbírósági döntés azon része, amely a választottbírósági 

eljárásnak alávetett vitás pontokra vonatkozik, az ennek nem alávetett vitás pontokat 

tartalmazó résztől elválasztható, akkor a választottbírósági döntésnek csupán az utoljára 

említett része helyezhető hatályon kívül, vagy 
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d) a választottbíróság megalakítása vagy a választottbírósági eljárás ezen könyv valamely 

rendelkezésének vagy a felek valamely megengedhető megállapodásának nem felelt meg, és 

feltételezhető, hogy ez hatást gyakorolt a választottbírósági döntésre; vagy  

 

2. ha a bíróság megállapítja, hogy  

 

a) a vita tárgya a német jog szerint nem dönthető el vagy  

 

b) a választottbírósági döntés elismerése vagy végrehajtása olyan eredményre vezet, amely 

ellentmond a közrendnek (ordre public). 

 

(3) A felek egyéb megállapodásának hiányában a hatályon kívül helyezési indítványt három 

hónapos határidőn belül kell a bíróságnál benyújtani. A határidő azzal a nappal kezdődik, 

amelyen az indítványozó a választottbírósági döntést kézhez vette. Az 1058.§ szerinti 

indítvány esetében ez a határidő a döntés kézhezvételét követően legfeljebb egy hónappal 

hosszabbodik meg. A választottbírósági döntés hatályon kívül helyezésére vonatkozó 

indítványt már nem lehet benyújtani, ha a választottbírósági döntést egy német bíróság 

végrehajthatónak nyilvánította.  

 

(4) Hatályon kívül helyezési indítvány esetén a bíróság alkalmas esetekben az egyik fél 

indítványára a választottbírósági döntés hatályon kívül helyezésével egyidejűleg az ügyet a 

választottbírósághoz utalhatja vissza.  

 

(5) A választottbírósági döntés hatályon kívül helyezésének következménye kétség esetén, az, 

hogy a választottbírósági megállapodás a vita tárgya miatt újraéled.   

 

8. fejezet 

Választottbírósági döntések elismerésének és végrehajtásának 

feltételei 
 

1060.§ Belföldi választottbírósági döntések 
 

(1) A kényszervégrehajtás megtörténik, ha a választottbírósági döntést végrehajthatónak 

nyilvánították.  

 

(2) A végrehajthatósági nyilatkozatra vonatkozó indítvány a választottbírósági döntés 

hatályon kívül helyezése mellett elutasítandó, ha az 1059.§ (2) bekezdésben megjelölt 

hatályon kívül helyezési okok valamelyike forog fenn. A hatályon kívül helyezés okait nem 

kell figyelembe venni, ha a végrehajthatósági nyilatkozati indítvány kézbesítésének 

időpontjában az erre alapozott hatályon kívül helyezési indítványt jogerősen elutasították. Az 

1059.§ (2) bekezdés 1. sz. szerinti hatályon kívül helyezési okokat akkor sem kell figyelembe 

venni, ha az 1059.§ (3) bekezdésben elrendelt határidők lejártak, anélkül, hogy az ellenérdekű 

fél a választottbírósági döntés hatályon kívül helyezésére indítványt tett volna.  

 

1061.§ Külföldi választottbírósági döntések 
 

(1) A külföldi választottbírósági döntések elismerése és végrehajtása az 1958. június 10-i, a 

külföldi választottbírósági döntések elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezményhez 

(BGBI.1961.II.S.121) igazodik. A választottbírósági döntések elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló egyéb államközi szerződések előírásai érintetlenek maradnak.  
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(2) Ha a végrehajthatósági nyilatkozatot el kell utasítani, a bíróság megállapítja, hogy a 

választottbírósági döntés belföldön nem elismerhető.  

 

(3) Ha a választottbírósági döntést, végrehajthatóvá nyilvánítása után külföldön hatályon kívül 

helyezik, akkor indítványozható a végrehajthatósági nyilatkozat hatályon kívül helyezése.   

 

9. fejezet 

Bírósági eljárás 
 

1062.§ Illetékesség 
 

(1) A választottbírósági megállapodásban megjelölt felső tartományi bíróság, vagy ilyen 

megjelölés hiányában az a bíróság, melynek kerületében a választottbírósági eljárás helye 

található, rendelkezik döntési illetékességgel a következő indítványok vonatkozásában: 

 

1. választottbíró kijelölése (1034, 1035.§§-ok), választottbíró elutasítása (1037.§) vagy a 

választottbírói tisztség megszűnése (1038.§);  

 

2. a választottbírósági eljárás megengedhetőségének vagy nem megengedhetőségének 

megállapítása (1032.§) vagy a választottbíróság döntése, amelyben köztes döntésben való 

illetékességét kijelentette (1040.§);  

 

3. a választottbíróság ideiglenes vagy biztosító intézkedései elrendelésének végrehajtása 

hatályon kívül helyezése vagy módosítása (1041.§);  

 

4. a választottbírósági döntés hatályon kívül helyezése (1059.§) vagy végrehajthatóvá 

nyilvánítása (1060.§ ff) vagy a végrehajthatóvá nyilvánítás hatályon kívül helyezése (1061.§). 

 

(2) Ha az (1) bekezdés 2. sz. eseteiben az első alternatíva áll fenn, a 3. sz. vagy a 4. sz. 

eseteiben nem német választottbírósági helyszínről van szó, akkor az a felső tartományi 

bíróság illetékes a döntésekért, amelynek kerületében az ellenérdekű fél székhelye vagy 

általános tartózkodási helye vagy az ellenérdekű fél vagyona vagy a választottbírósági 

keresettel igénybe vett vagy az intézkedés által érintett tárgy található, szükség esetén pedig a 

kincstári bíróság.  

 

(3) Az 1025.§ (3) bekezdés eseteiben a döntésben az a felső tartományi bíróság illetékes, 

amelynek kerületében a felperes vagy az alperes székhelye vagy általános tartózkodási helye 

található.  

 

(4) A bizonyítás-felvétel és egyéb bírói cselekmények elősegítéséért (1050.§) az a kerületi 

bíróság felelős, amelynek kerületében a bírói cselekményt foganatosítani kell.  

 

(5) Ha egy tartományban több felső tartományi bíróság van, akkor a tartományi kormány az 

illetékességet rendelet útján az egyik felső tartományi bíróságra vagy a legfelső tartományi 

bíróságra ruházhatja; a tartományi kormány a meghatalmazást rendelet útján a tartományi 

igazságügyi igazgatásra ruházhatja. Több tartomány megállapodhat egy felső tartományi 

bíróság tartományhatárokon átnyúló illetékességében.  

 

1063.§ Általános előírások 
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(1) A bíróság határozattal dönt. A döntés előtt az ellenérdekű felet meg kell hallgatni.  

 

(2) A bíróság a választottbírósági döntés hatályon kívül helyezési indítványa esetén vagy ha a 

választottbírósági döntés elismerési vagy végrehajthatóvá nyilvánítási indítványa esetén az 

1059.§ (2) bekezdése szerinti hatályon kívül helyezési okok forognak fenn, szóbeli tárgyalást 

rendel el.  

 

(3) A polgári tanács elnöke az ellenérdekű fél előzetes meghallgatása nélkül is elrendelheti, 

hogy az indítványozó a választottbírósági döntésből eredő kényszer-végrehajtást az 

indítványról szóló döntésig kezdeményezhesse vagy az 1041.§ szerint a választottbíróság 

ideiglenes vagy biztosító intézkedését végrehajthassa. A választottbírósági döntésből eredő 

kényszer-végrehajtás nem lépheti túl a biztosító intézkedéseket. Az ellenérdekű fél jogosult a 

kényszer-végrehajtást olyan összegű biztosíték teljesítésével elhárítani, amely miatt az 

indítványozó a végrehajtást kezdeményezheti. 

 

(4) A szóbeli tárgyalás elrendeléséig a bírósági hivatalnál indítványokat lehet 

jegyzőkönyveztetni és nyilatkozatokat lehet tenni.  

 
1064.§ A választottbírósági döntések végrehajthatóvá nyilvánításának jellegzetességei 

 

(1) A választottbírósági döntés végrehajthatóvá nyilvánítására vonatkozó indítvánnyal a 

választottbírósági döntést vagy a választottbírósági döntés hitelesített másolatát be kell 

mutatni. A hitelesítést a bírósági eljárásra meghatalmazott ügyvéd is elvégezheti.  

 

(2) Azt a határozatot, amellyel egy választottbírósági döntést végrehajthatóvá nyilvánítottak, 

ideiglenesen végrehajthatóvá kell nyilvánítani.  

 

(3) A külföldi választottbírósági döntésekre az (1) és (2) bekezdéseket kell alkalmazni, 

amennyiben államközi szerződések másképp nem rendelkeznek.  

 

1065.§ Jogorvoslat 
 

(1) Az 1062.§ (1) bekezdés 2. és 4. sz-ban megnevezett döntések ellen jogorvoslati panasz 

nyújtható be. Egyebekben az 1062.§ (1) bekezdésben megjelölt eljárásokban foglalt döntések 

nem megtámadhatók.  

 

(2) A jogorvoslati panaszt arra is lehet alapítani, hogy a döntés egy államközi szerződés 

megsértésén alapul.  A 707, 710.§§ megfelelően alkalmazandók.  

 

10. fejezet 

Szerződésen kívüli választottbíróságok 
 

1066.§ A 10. könyv előírásainak megfelelő alkalmazása 
 

Ezen könyv előírásai megfelelően érvényesek azokra a választottbíróságokra is, amelyek 

végrendeleti vagy más nem megállapodáson alapuló, törvényesen megengedett rendelkezések 

alapján jöttek létre. 
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