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Polgári Perjog 1. – 2022-2023. őszi félév 

Nappali és levelező jogász tantárgyi tematika és kollokviumi követelmény 

 

Tantárgy neve Polgári perjog 1. 

Neptun-kód J4:PP(1) 

Képzés-tagozat  Jogász nappali és jogász levelező 

Tantárgy kreditszáma 2 (nappali), 4 (levelező) 

Tantárgyfelelős Prof. Dr. Varga István tanszékvezető egyetemi tanár 

Számonkérési forma  Kollokvium, jelenléti szóbeli vizsga 

Erős előfeltétel J4:PJ(1):ÁT nappali, JL5:PJ(1):ÁT levelező 

Gyenge/társ-feltétel  J4:PP(10) nappali 

Kapcsolódó gyakorlat heti 2 óra szeminárium 

Előadások ideje, helye  szerda, 10:15-11:45, Fayer Auditorium 

Előadások tematikája  

1. hét: 2022.09.14. A polgári perjog fogalmi rendszere és forrásai  

2. hét: 2022.09.21. Joghatóság  

3. hét: 2022.09.28. Joghatóság  

4. hét: 2022.10.05. Eljáró bíróságok, hatáskör  

5. hét: 2022.10.12. Illetékesség  

6. hét: 2022.10.19. Felek és más perbeli személyek  

7. hét: 2022.10.26. Perbeli képviselet és perköltség 

8. hét: 2022.11.02. Perbeli cselekmények és általános szabályok 

9. hét: 2022.11.09. (Kari OTDK forduló) 

10. hét: 2022.11.16. Alapelvek; Elsőfokú eljárás – Keresetindítás 

11. hét: 2022.11.23. Elsőfokú eljárás – Perfelvétel 

12. hét: 2022.11.30. Elsőfokú eljárás – Perfelvétel és tárgyalás 

13. hét: 2022.12.07. További Teams feltöltött mp3 és mp4 Panopto-előadások 

14. hét: 2022.12.14. További Teams feltöltött mp3 és mp4 Panopto-előadások 

2022.12.19-2023.02.11. Vizsgaidőszak 

Tananyag Az előadásokon elhangzottak, az előadásokon megjelölt írott tananyag, a 
„Jogszabályok” címszó alatt lentebb megjelölt jogszabályok 

Ajánlott irodalom − Németh János – Varga István (szerk.): Egy új polgári perrendtartás 
alapjai, HVG-Orac Budapest 2014 

− Varga István – Éless Tamás (szerk.): Szakértői Javaslat az új polgári 
perrendtartás kodifikációjára, HVG-Orac/Magyar Hivatalos 
Közlönykiadó Budapest 2016 

− Varga István (szerk.): A polgári perrendtartás és a kapcsolódó 
jogszabályok magyarázata I-III. HVG-Orac Budapest 2019 
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Vizsgatételsor Kollokviumi kérdések polgári perjogból 
1. A polgári eljárás és a polgári per fogalma. A polgári per tárgya, célja, 

feladatai, a polgári perjog jogforrásai 
2. Az igazságszolgáltatásban érvényesülő alapelvek 
3. A polgári perjog sajátos alapelvei 
4. A joghatóság fogalma, a joghatóságra vonatkozó szabályozás 

szintjei, formái, az európai joghatósági rendeletek rendszere és 
hatálya 

5. Az általános és a különös joghatóság 
6. Aszimmetrikus joghatósági okok 
7. Kizárólagos, kizárt és a felek által kikötött joghatóság 
8. A polgári ügyekben eljáró bíróságok és összetételük 
9. A bíró és a bíróság kizárása 
10. A hatáskör fogalma és szabályozása 
11. A pertárgy értéke 
12. A bírósági illetékesség fogalma, fajai. Az általános illetékesség 
13. Kizárólagos, kikötött és vagylagos illetékesség 
14. A hatáskör és az illetékesség vizsgálata, az eljáró bíróság kijelölése 
15. A fél fogalma a polgári perjogban, a perbeli legitimáció, a 

keresetindításra jogosultak, az ügyész részvétele a polgári perben 
16. Perképesség 
17. Pertársaság 
18. Beavatkozás 
19. Változások a felek személyében 
20. A perbeli képviselet fogalma és fajai 
21. Meghatalmazotti képviselet 
22. Kötelező jogi képviselet 
23. Az ügyvédi tevékenység 
24. A perköltség fogalma, a költségek előlegezése és felszámítása  
25. A perköltség viselése 
26. A költségkedvezmények célja és fajtái. Költségmentesség és 

költségfeljegyzési jog 
27. A polgári peres eljárás illetéke és az illetékkedvezmények 
28. Az eljárási cselekmény fogalma és fajai 
29. Beadványok és hiánypótlás 
30. Félbeszakadás 
31. Szünetelés 
32. Felfüggesztés 
33. Idézés, kézbesítés, kézbesítési kifogás 
34. A nemzetközi kézbesítés hagyományos és európai uniós 

eszközrendszere 
35. Határidő, határnap, mulasztás, igazolás 
36. Eljárási kifogások, jegyzőkönyv, irat- és adatkezelés 
37. A kereset fogalma és fajai. Keresethalmazatok 
38. Keresetindítás és perindítás. A keresetlevél 
39. Áttétel és visszautasítás 
40. A bírósági meghagyás 
41. A perfelvétel általános szabályai és módja 
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42. A perfelvételi tárgyalás és a perfelvétel lezárása 
43. A perfelvétel iratai 
44. Viszontkereset és beszámítás 
45. Keresetváltoztatás, ellenkérelem-változtatás és utólagos bizonyítás 

az érdemi tárgyalási szakban 
46. Az érdemi tárgyalási szak egyéb általános szabályai, a perfelvétel 

kiegészítése 
47. A perfelvételi és az érdemi tárgyalás közös szabályai 
48. Pervezetés 
49. Az eljárás megszüntetése 
50. A jogi képviselő nélkül eljáró félre vonatkozó eltérő szabályok 

Jogszabályok A kollokvium anyagát képező jogszabályok 
(irányadó a vizsgaidőszak kezdőnapján hatályos jogszabály-szöveg) 

1. 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 1-102, 110-253. 
§ 

2. Magyarország Alaptörvénye XXVIII.(1,7) cikk, 25-28. cikk 
3. 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 

1-24. § 
4. 2010. évi CLXXXIV. törvény a bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról 
5. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 114.§ 
6. 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 1, 2(1), 4-7, 15.§ 
7. 2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról 66, 72-99. § 
8. 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről 1-6, 27-29, 

34, 39, 57-58, 87-88. § 
9. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1, 3(4), 4-6, 37-43, 46-51, 53, 

55-62. § 
10. 2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a 

költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban 
történő alkalmazásáról 

11. 31/2017. (XII. 27.) IM rendelet a perköltség felszámítására szolgáló 
költségjegyzékről 

12. 2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról 1-2, 11-16, 52, 64. 
§ 

13. 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható 
ügyvédi költségekről 

14. 1215/2012/EU (Brüsszel-Ia) rendelet a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról 1-26. cikk 

15. 2005. évi XXXVI. törvény a polgári és kereskedelmi ügyekben 
keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő 
kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt 
Egyezmény kihirdetéséről (az Egyezmény rendszere és az előadáson 
elhangzott lényegi tartalma) 

16. 2020/1784/EU rendelet a tagállamokban a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (a 
Rendelet rendszere és az előadáson elhangzott lényegi tartalma) 

 


