
Ha az adós nem fizet – 

per és végrehajtás  

az új szabályok szerint 
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I. Újdonságok és kihívások az új polgári perben 

 

1. A polgári peres eljárás menete 

1. Elsőfokú eljárás 

1.1. Keresetindítás 

1.2. Perfelvételi szak 

1.3. Érdemi tárgyalási szak 

2. Másodfokú eljárás (fellebbezési szakasz) 

3. Rendkívüli perorvoslatok  

3.1. Perújítás 

3.2. Felülvizsgálat 



I. Újdonságok és kihívások az új polgári perben 

 

2. Általános rendelkezések 

2.1. Hatály: 2018. január 1 után indult ügyek 

2.2. Elektronikus kapcsolattartás 

2.3. Hatáskör: Törvényszék az általános hatáskörű bíróság 

2.4. Kötelező jogi képviselet: általánosan kötelező, kivéve: a 

járásbíróság hatáskörébe tartozó perekben, ideértve a fellebbezési 

+ perújítási eljárást is. 

2.5. Külön szabályok a járásbírósági hatáskörbe tartozó perben, jogi 

képviselő nélkül eljáró félre (külön eljárási rezsim) 

2.6. Perköltség 

 



I. Újdonságok és kihívások az új polgári perben 

 

3. Elsőfokú eljárás 

3.1. A keresetlevél  

3.2. Jogcímhez kötöttség 

3.3. Állítási szükséghelyzet, bizonyítási szükséghelyzet 

3.4. A keresetlevél visszautasítása 

3.5. keresetváltoztatás és ellenkérelem változtatás korlátozása 

(pertaktika?) 

3.6. Bizonyítás (bizonyítási érdek, jogsértő bizonyítási eszközök, 

szakértői bizonyítás) 



I. Újdonságok és kihívások az új polgári perben 

 

4. Perorvoslatok  

4.1. Fellebbezés tartalma (jogszabálysértés, felülbírálati jogkör) 

4.2. Fellebbezés elbírálása (főszabály: tárgyaláson kívül, 

átszármaztató hatály) 

4.3. Felülvizsgálat (nincs helye vagyonjogi ügyben, ha a vitatott érték 

nem haladja meg az 5M forintot vagy ha az elsőfokú bíróság ítéletét 

a másodfokú bíróság azonos jogszabályi rendelkezésre és jogi 

indokolásra utalással hagyta helyben, de: van kivételes engedélyezés) 



II.  A polgári per alternatívái 

 

Cél: végrehajtási jogcím szerzése! 

1. Választottbírósági eljárás 

2. Fizetési meghagyásos eljárás (0-3M kötelező, 3M-30M fakultatív) 

3. Közjegyzői okirat 

4. Mt. szerinti okiratok 

5. Kis értékű követelések európai eljárása (5000 EUR) – 861/2007 

EU rendelet 

6. Európai fizetési meghagyás 1896/2006 EU rendelet 



III.  Bírósági végrehajtás 
 

1. A bírósági végrehajtás fajtái 

1.1. Általános szabályok szerinti végrehajtási eljárás  

-  a belföldi végrehajtható határozaton (okiraton) alapuló  

-  pénzkövetelés  

-  kielégítésére  

irányul.  

 

1.2.  Különleges végrehajtási eljárások  

- Külföldi határozat végrehajtására  

- Meghatározott cselekmény végrehajtására,  

- Kielégítés helyett csak követelés biztosítására,  

irányulnak.  

 



III.  Bírósági végrehajtás 
 

2. A végrehajtás elrendelése 

2.1. A végrehajtás általános feltételei  

2.2. Végrehajtható okiratok  

- Végrehajtási lap 

- Végrehajtási záradék 

- Egyéb végrehajtható okiratok 

2.3. A végrehajtási kérelem elbírálása 

2.4. A végrehajtás elrendelésének költségei 

2.5. Jogorvoslatok 

- Végrehajtási lap visszavonása, végrehajtási záradék törlése 

- Fellebbezés 



III.  Bírósági végrehajtás 
 

3. A végrehajtás foganatosítása 

3.1. A foganatosítás közös szabályai 

- Eljáró végrehajtó 

- A foganatosítás költségei 

- A végrehajtási jog elévülése 

- A végrehajtás időleges megakadása (felfüggesztés, szünetelés) 

- A végrehajtás megszüntetése (nemperes eljárásban, perben) 

3.2. Pénzkövetelés végrehajtása 

- Végrehajtás munkabérre 

- Végrehajtás pénzszolgáltatónál kezelt összegre 

- Ingóvégrehajtás 

- Ingatlan-végrehajtás 

- A végrehajtás során befolyt összeg kifizetése 

3.3. Jogorvoslatok 

- kifogás, fellebbezés 



III.  Bírósági végrehajtás 
 

4. Különleges végrehajtási eljárások 

- Külföldi határozat végrehajtására  

- Meghatározott cselekmény végrehajtására,  

- Biztosítási intézkedés végrehajtása (!) 

 

5. Végrehajtási perek 

5.1. Végrehajtás megszüntetési és korlátozási per 

5.2. Végrehajtási igényper 

5.3. Foglalás tűrése iránti per 

5.4. Követelés behajtása iránti per 

5.5. A vh. eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti per  

 



 

KÖSZÖNÖM  

A  

MEGTISZTELŐ 

FIGYELMET! 


