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Polgári nemperes eljárások – 2022-2023. őszi félév 

Nappali és levelező jogász tantárgyi tematika és vizsgakövetelmény 

 

Tantárgy neve Polgári nemperes eljárások joga 

Neptun-kód J4:PNP(1), JL5:PNP 

Képzés-tagozat  Jogász nappali és jogász levelező 

Tantárgy kreditszáma 3 (nappali), 5 (levelező) 

Tantárgyfelelős Prof. Dr. Varga István tanszékvezető egyetemi tanár 
Dr. Timár Kinga egyetemi adjunktus 

Számonkérési forma  Online írásbeli vizsga (Moodle, összesen 3 alkalom) 
Online szóbeli utóvizsga (MS Teams, 2 sikertelen írásbeli vizsga után) 

Erős előfeltétel J4:PP(2) nappali, JL5:PP(2) levelező 

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

Kapcsolódó gyakorlat heti 2 óra szeminárium (nappali) 

Előadások helye, 
ideje 

Nappali: szept. 15 – dec. 1., 8:00-10:00: VI. tanterem;  dec. 8., 8:00-10:00: 
MS Teams 
Levelező: nov. 4., 18., dec. 2., 16.: Panopto; nov. 19., dec. 3., 9:00-10:30: 
VIII. tanterem; dec. 17., 9:00-10:30: MS Teams 

Tematika 
1. hét 

A polgári nemperes eljárások fogalma, jogi természete, célja, fajai és köre. A 
polgári nemperes eljárásokban érvényesülő szabályok és azok sajátosságai 

2. hét Bírósági végrehajtás I. 

3. hét Bírósági végrehajtás II. és a végrehajtási perek 

4. hét Cégeljárások I. 

5. hét Cégeljárások II. 

6. hét Fizetésképtelenségi eljárások I. (Felszámolási eljárás) 

7. hét Fizetésképtelenségi eljárások II. (Felszámolási eljárás) 

8. hét Közjegyzői nemperes eljárások I. 

9. hét Fizetésképtelenségi eljárások III. (Csődeljárás) 

10. hét Egyéb fontosabb bírósági nemperes eljárások I. 

11. hét Közjegyzői nemperes eljárások II. 

12. hét Közjegyzői nemperes eljárások III. 

13. hét Egyéb fontosabb bírósági nemperes eljárások II. 

2022.12.19-2023.02.11. Vizsgaidőszak 

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

Kötelező és ajánlott 
irodalom 

Kötelező: Varga István (szerk.): A polgári nemperes eljárások joga, 2. 
kiadás, ELTE  Eötvös Kiadó, Bp. 2014. 
Ajánlott: Völcsey Balázs: Kompakt kommentár a bírósági polgári nemperes 
eljárásokról szóló törvényhez, Wolters Kluwer, Bp. 2022 

  

http://www.ajk.elte.hu/
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Vizsgakövetelmények 
 
(Szóbeli utóvizsga esetén 
ezek a témakörök képezik 
a vizsga tárgyát, tételhúzás 
nem történik.) 

Kollokviumi témakörök  

1. A polgári nemperes eljárások fogalma, jellemzése és 
általános szabályai  

2. A bírósági végrehajtás fogalma, fajtái, szakaszai  
3. A bírósági végrehajtás szervezete és jogforrásai  
4. A végrehajtás elrendelése  
5. A végrehajtás foganatosításának közös szabályai  
6. A munkabérre és a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt 

összegre  vezetett végrehajtás  
7. Ingóvégrehajtás  
8. Ingatlanvégrehajtás  
9. Kielégítési sorrend a végrehajtási eljárásban  
10. Különleges végrehajtási eljárások  
11. Jogorvoslatok a bírósági végrehajtási eljárásban  
12. Végrehajtási perek  
13. A fizetésképtelenségi eljárások lényege, fajtái, alapfogalmai. 

A csődeljárás és a felszámolási eljárás elhatárolása  
14. Moratórium a csődeljárásban (ideiglenes, rendes, 

meghosszabbított fizetési haladék)  
15. Az egyezséghez vezető út és egyezség a csődeljárásban 
16. A követelések bejelentése és nyilvántartásba vétele a 

csődeljárásban 
17. A felszámolási eljárás megindítása  
18. A felszámolás elrendelése, az eljárás megszüntetése  
19. A felszámoló eljárása  
20. Kielégítési sorrend a felszámolási eljárásban  
21. Az egyszerűsített felszámolási eljárás  
22. A cégeljárás alapfogalmai  
23. A tag és a vezető tisztségviselő eltiltása  
24. A cégbejegyzési kérelem formai és tartalmi vizsgálata  
25. Az egyszerűsített cégeljárás szabályai  
26. A cégek feletti törvényességi felügyeleti eljárás  
27. A cégek alapításával és működésével kapcsolatos perek 
28. A végelszámolási eljárás, az egyszerűsített végelszámolás 
29. A fizetési meghagyásos eljárás lényege, a fizetési 

meghagyás kibocsátásának esetei, alkalmazási köre  
30. A fizetési meghagyásos eljárásban eljáró közjegyző. Felek 

és képviselet a fizetési meghagyásos eljárásban  
31. A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem, intézkedések 

a  kérelem alapján  
32. A fizetési meghagyás kibocsátása, kézbesítése  
33. A kötelezett nyilatkozatai a fizetési meghagyásra, a fizetési 

meghagyás perré alakulása, az eljárás megszüntetése, jogerő  
34. A hagyatéki eljárás lényege, alapvető rendelkezései  
35. A hagyatéki eljárás megindulása. A hagyatéki 

tárgyalás 
36. A hagyaték átadása  
37. Különleges hagyatéki eljárások. Jogorvoslatok a hagyatéki 

eljárásban 
38. A közjegyzői okirat kiállítása 
39. A peres eljáráshoz kapcsolódó, a Pp-ben szabályozott nemperes  

eljárások (egyezségi kísérlet, ideiglenes intézkedés, előzetes 
bizonyítás, az alkotmányjogi panasz esetén követendő eljárás) 

40. Személyi állapottal kapcsolatos nemperes eljárások, házassági  
vagyonközösséggel kapcsolatos nemperes eljárások 

41. A választottbírósági eljáráshoz kapcsolódó polgári nemperes 
eljárások 
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Jogszabályok 
 
(Irányadó a 2022. 
december 31-én hatályos 
jogszabály-szöveg. 
Kifejezetten nem képezik a 
vizsga anyagát a  
járványhelyzetre tekintettel 
megalkotott módosító 
jogszabályok.) 

A vizsga anyagát képező jogszabályok 
 

1. a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, 
valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi  
CXVIII. törvény 1-22/L. §  

2. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 1-224/A. §, 
225. §, 230. §, 232-234. § 

3. a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 103-109. 
§, 167-168. §, 254-262. §, 334-339. §, 425-428. §, 526-561. §  

4. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX.  
törvény 1-63/B. §  

5. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  
szóló 2006. évi V. törvény 1-23/A. §, 30-124/C. §  

6. a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 1-41. §,  
59. §  

7. a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 1-11. §, 12-15/A. §,  
111-165. §  

8. az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. 
törvény 1-15/D. § 

9. a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 1-115. § 
10. Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU rendelete ( 2012. 

július 4. ) az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben 
kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az 
európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről 62-73. cikk 

11. a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény 6-7. §, 9-10. §,  

12. §, 14-15. §, 17. §, 26-28. §, 40. §, 53-54. § 

 


