
Kúria 
Joggyakorlat-Elemző Csoport

Összefoglaló vélemény

A Kúria nem érdemi
határozatai

 Budapest, 2015. december 7.



- 1 -

Tartalom

I.  A Joggyakorlat-Elemző Csoport működésének általános kérdései

II. Tanulmányok 

Dr. Katona Sándor: Nem érdemi felülvizsgálati határozatok a büntető ügyszakban

Dr. Farkas Attila: Összefoglaló értékelés a felülvizsgálati kérelmek 

hivatalbóli elutasítása során a Kúria Polgári Kollégiuma polgári 

szakágának gyakorlatában felmerült jogértelmezési kérdésekről

Dr. Osztovits  András: A Kúria Polgári  Kollégiuma Gazdasági  Szakágának gyakorlata

2013-ban a felülvizsgálati kérelmek hivatalbóli elutasítása körében

Dr.  Muzsalyi  Róbert: A  felülvizsgálati  kérelem  elbírálásának  korlátai  a  csőd-  és

felszámolási ügyekben

Huszárné dr. Oláh Éva: A Kúria nem érdemi határozatainak vizsgálata

Dr.  Márton  Gizella: A  Kúria  nem  érdemi  határozatainak  vizsgálatára  felállított

joggyakorlat  elemző  csoport  munkaanyaga,  a  közigazgatási  pereket  érintő

megállapításokról, problémákról

Szolnokiné dr. Csernay Krisztina: A Kúria nem érdemi határozatainak vizsgálata

III. A Kúria nem érdemi felülvizsgálati határozatainak elméleti kérdései



- 2 -

Mellékletek

1. sz. melléklet: – dr. Soltész Ilona Rita: A Kúria nem érdemi határozatainak bírói 

       gyakorlata

2. sz. melléklet: – Ügylista – büntető szakág

3. sz. melléklet: – Tartalmi megoszlás- büntető szakág

4. sz. melléklet: – Ügylista  -polgári szakág

5. sz. melléklet: – Tartalmi megoszlás – polgári szakág

6. sz. melléklet: – Ügylista – gazdasági szakág

7. sz. melléklet: – Tartalmi megoszlás – gazdasági szakág 

8. sz. melléklet: – Ügylista – közigazgatási szakág

9. sz. melléklet: – Tartalmi megoszlás – közigazgatási szakágak

10. sz. melléklet: – Ügylista – munkaügyi szakág

11. sz. melléklet: – Tartalmi megoszlás – munkaügyi szakág

12. sz. melléklet: – Összesítő

13. sz. melléklet – Események

 2015. február 23., alakuló ülésről készült emlékeztető

2015. november 31., ülésről készült jegyzőkönyv



- 3 -

I. A Joggyakorlat-Elemző Csoport működésének általános kérdései

A Kúria Elnöke a Kúria Kollégiumvezetőinek indítványa alapján, az ítélkezési tevékenység
vizsgálatának keretében – valamennyi szakágra kiterjedően – indokoltnak látta a Kúria nem
érdemi határozataival kapcsolatos ítélkezési gyakorlat megvizsgálását. Ezért a 2015. január
16.  napján  meghozott,  2014.El.II.JGY.1/2.  számú  határozatával  joggyakorlat-elemző
csoportot  állított  fel,  amelynek  vizsgálati  körét  „A Kúria  nem  érdemi  határozatainak
vizsgálata”  tárgykörében  határozta  meg.  [2011.  évi  CLXI.  törvény  (Bszi.)  29.§  (1)
bekezdése;  valamint  a  Kúria  Ügyviteli  Szabályzatáról  szóló  21/2012.  Elnöki  Utasítás
(KÜSZ.) 28. § (1) bekezdése és 30. §-a]

A  Kúria  Elnökének  a  vizsgálat  tárgyára  vonatkozó  döntése  egyben  meghatározta  a
Joggyakorlat-Elemző Csoport munkájának módszereit is, mivel az elemző tevékenységnek
igazodnia kellett a bírói gyakorlat elemzésre kijelölt területének egyedi sajátosságaihoz. Az
adott esetben ez azt jelentette, hogy a vizsgálat kizárólag a Kúria által hozott nem érdemi
határozatokra terjedt ki. Ezek pedig gyakorlatilag azokat az eseteket fedték le, amelyekben a
Kúria valamely törvényben meghatározott ok fennállása miatt elzárkózott a felülvizsgálati
eljárás lefolytatásától és a jogerős ítélet érdemi felülbírálatától.  Ez pedig az esetek szinte
teljes  egészében azokat  a  határozatokat  foglalta  magába,  amelyekben  a  Kúria  a
felülvizsgálati  kérelem valamely törvényi  feltételének a hiányát észlelte  és emiatt  annak
befogadását  megtagadta,  valamint  elrendelte  a  fél  rendkívüli  perorvoslati  kérelmének
hivatalból történő elutasítását.

Mivel  a  Joggyakorlat-Elemző Csoport  –  valamennyi  Szakágra  kiterjedően – kizárólag a
Kúria  határozatait  vizsgálta,  a  Kúria  Elnöke annak tagjait  a  Kúria  bírái  közül  jelölte  ki
akként,  hogy  abban  valamennyi  Kollégium  és  Szakág  képviselete  biztosított  legyen.
Ugyanebből az okból külső tag bevonására nem került  sor.  Ennek megfelelően,  a Kúria
Elnökének döntése alapján, a Joggyakorlat-Elemző Csoport személyi összetétele az alábbiak
szerint alakult: [Bszi. 29. § (2) bekezdése és a KÜSZ. 33. § (2) bekezdése]

– a Joggyakorlat-Elemző csoport vezetője:
– Dr. Molnár Ambrus tanácselnök (Polgári Kollégium Polgári Szakág)

– a Joggyakorlat-Elemző Csoport tagjai:
– Dr. Katona Sándor tanácselnök (Büntető Kollégium)
– Dr Farkas Attila bíró (Polgári Kollégium Polgári Szakág)
– Dr. Osztovits András bíró (Polgári Kollégium Gazdasági Szakág)
– Dr. Márton Gizella bíró (Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium 
Közigazgatási Szakág)
– Huszárné Dr. Oláh Éva bíró (Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium 
Közigazgatási Szakág)
– Szolnokiné Dr. Csernay Krisztina bíró (Közigazgatási és Munkaügyi 
Kollégium Munkaügyi Szakág)
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– a Joggyakorlat-Elemző Csoport munkáját segítették:
– Dr. Soltész Ilona tanácsjegyző
– Dr. Muzsalyi Róbert tanácsjegyző

A Joggyakorlat-Elemző  Csoport  a  vizsgálatait  olyan  időben  kezdte  meg,  amikor  az  új
Polgári  perrendtartás  kodifikációs  munkálatai  már  folyamatban  voltak.  E  körülményre
figyelemmel kiemelt feladatának tekintette, hogy feltárja, rögzítse és mutassa be az 1952.
évi  III.  törvénynek  a  Kúria  nem érdemi  határozataira  vonatkozó  rendelkezései  körében
kialakult  bírói  gyakorlatot  abból  a  célból,  hogy  az  a  későbbiekben  összehasonlítási  és
viszonyítási alapként szolgálhasson az új szabályok elemzéséhez és értékeléséhez. Emellett
a vizsgálat figyelemmel volt arra is, hogy a nem érdemi felülvizsgálati határozatok fogalmát
és jogintézményét várhatóan az új Pp. is ismeri és alkalmazza majd, ezért az arra irányadó
szabályok megalkotásának az elősegítéséhez elvégezte a korábbi tapasztalatok összegzését
és elemzését. Ezen kívül célként fogalmazódott meg, miszerint a jelenleg hatályos 1952. évi
III.  törvény  rendelkezései  a  2016-2017.  években  még  bizonyosan  hatályban  maradnak,
amelynek során indokolt  azok egységes értelmezésének és alkalmazásának biztosítása. A
Joggyakorlat-Elemző Csoport munkája során kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a Kúria
nem érdemi határozatai – amelyek az első-másodfokú bíróságok eljárására csak közvetett
hatást gyakorolnak – a felülvizsgálatot előterjesztő jogkereső közönség és jogi képviselői
kar  számára  alapvető  jelentőségűek.  Ezért  indokoltnak  látta  annak  transzparens  módon
történő  bemutatását,  hogy  a  Kúria  a  törvény  előírásainak  megfelelően  milyen
követelményeket  támaszt  a  felülvizsgálati  kérelmekkel  szemben  és  mikor  látja  azokat
befogadásra alkalmasnak, illetőleg mikor, milyen okból és mit minősít érdemi elbírálásra
alkalmatlannak.

A Joggyagyakorlat-Elemző  Csoport  az  alakuló  ülését  2015.  február  23.  napján  tartotta,
amelyen meghatározta működésének fő céljait, valamint vizsgálati tevékenységének munka-
és  ütemtervét.  (KÜSZ.  34.  §  (1)–(2)  bekezdései]  Ennek  során  a  Kúria  Elnökével
egyetértésben  döntött  arról,  hogy  valamennyi  szakágban,  teljes  körűen,  a  2013.  évben
meghozott nem érdemi határozatokat vonja vizsgálatának körébe. [KÜSZ. 36-37. §-ok és
39. § (4) bekezdése]

A Joggyakorlat-Elemző  Csoport  a  vizsgálat  módszerét  illetően  úgy  határozott,  hogy  az
érintett  határozatok  kigyűjtését  követően  azokat  szakáganként,  a  szakágban  szolgálatot
teljesítő  tanácsjegyzők  közreműködésével,  a  határozatok  egyedi  áttekintése  és  releváns
elemeinek rögzítése, majd pedig ezek elemzése útján dolgozza fel. [KÜSZ. 39. § (1)–(4)
bekezdései] 

Ennek eredményeként  minden  szakterületen  készült  egy-egy  „Ügyválogatás”  elnevezésű
táblázat,  amely  a  megvizsgált  egyedi  határozatok legfontosabb paramétereit  tartalmazza.
Ennek feldolgozásával kerültek összeállításra a „Tartalmi megoszlás” elnevezésű táblázatok,
melyek a megvizsgált egyedi határozatok összegzésének eredményeként azt mutatják be,
hogy  azok  milyen  gyakorisággal  és  milyen  okok  alapján  nem  láttak  lehetőséget  a
felülvizsgálati  eljárás érdemi lefolytatására.  A táblázatok mindkét említett  típusát  a jelen
Összefoglaló vélemény mellékletként tartalmazza.
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Ezt  követte  az  összegyűjtött  és  táblázatokba  foglalt  adatok  feldolgozása,  amelyre  két
lépcsőben került  sor.  Először a Joggyakorlat-Elemző Csoport  tagjai  a  saját  Szakágukkal
kapcsolatban  készítettek  egy-egy  elemző  munkát,  amely  áttekintette  és  összefoglalta,
hogyan alakul az adott Szakágban a nem érdemi határozatok meghozatalának gyakorlata,
melyek  annak  főbb  sajátosságai  és  esetleges  tipikus  problémái.  Ezt  követte  a  több
Szakágban is megjelenő, vagy nagyobb súlyú, vagy gyakori problémák körében a szakágak
gyakorlatának összehasonlító elemzése, a vitás kérdések további elemzése és a megoldási
javaslatok kidolgozása. E munkákat az Összefoglaló vélemény törzsanyagként tartalmazza.

A Joggyakorlat-elemző Csoport az Összefoglaló vélemény végén összefoglalta saját főbb
megállapításait  és  javaslatot  tett  azoknak  a  kérdéseknek a  megvitatására,  amelyekben  a
Kúria elutasítási gyakorlatának egységesítése és kiszámíthatóvá tétele érdekében testületi
döntések meghozatalát javasolja.

A Kúria Elnöke a Joggyakorlat-Elemző Csoport feladatává tűzte, hogy vizsgálata terjedjen
ki  valamennyi  Kollégium  és  Szakág  tevékenységére,  amelynek  a  Joggyakorlat-Elemző
Csoport  eleget  tett.  Ennek során figyelemmel kellett  lennie  arra,  hogy a  Közigazgatási-
Gazdasági-Munkaügyi  és  Polgári  Szakágak  eljárásának  –  egyben  nem  érdemi
határozatainak  –  jogi  alapját  a  Polgári  perrendtartásról  szóló  1952.  évi  III.  törvény
rendelkezései, míg a Büntető Kollégium eljárásában ezt a Büntető eljárásról szóló 1998. évi
XIX.  törvény  előírásai  határozzák  meg.  A  kétféle  eljárás  között  mutatkozó  lényeges
különbségekre figyelemmel a vizsgálat során szerzett tapasztalatoknak a két nagy terület
közötti összehasonlítására nem volt lehetőség. Annak azonban nem volt akadálya, hogy a
Joggyakorlat-Elemző Csoport a felülvizsgálati kérelem befogadásának vagy elutasításának
mozzanatát  az  eljárások mindkét  típusában vizsgálat  tárgyává tegye és  elemezze.  Ennek
eredményeként  a  mellékletek  között  megtalálhatók  a  megvizsgált  büntető  határozatok
adatait  tartalmazó táblázatok,  valamint  az  Összefoglaló vélemény törzsanyagában önálló
fejezetet kapott az ezek elemzéséről készült vizsgálati anyag is.

Dr. Molnár Ambrus
     a Joggyakorlat-Elemző Csoport Vezetője
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II. Tanulmányok

Dr. Katona Sándor

Nem érdemi felülvizsgálati határozatok a büntető ügyszakban

Fogalmi kérdések, eljárásjogi vonatkozások

A nem  érdemi  felülvizsgálati  határozatok  jellemzően  az  indítványt  elutasító  végzések,
amelyek  számszerűleg  is  ezen  határozatok  döntő  részét  teszik  ki.  Ezek  közül  is  a
legnagyobb rész az azt megállapító végzés, hogy a felülvizsgálat a Be. szóhasználatával a
„törvényben kizárt”.
A felülvizsgálati  indítvány  elutasítása  esetén  nem  történik  meg  az  indítvány  „érdemi”
elbírálása, a vizsgálódás arra szorítkozik, és véget is ér annak a megállapításával, hogy arra
nincs törvényes lehetőség. Ez egy fajta „befogadási eljárás”, amelyet így kifejezetten nem
nevesít  és  szakaszol  a  Be.,  de  annak  rendelkezéseiből  ez  a  tartalmi  megkülönböztetés
levezethető és értelmezhető. A Be. szóhasználatában felülvizsgálatnak „akkor van helye” /
416.§ /1/ bek./, a contrarió ellenkező esetben nincs, illetve „nincs helye felülvizsgálatnak” /
416.§ /4/ bek./. A Be. „kapcsos” Kommentárban kifejtettek is az indítvány „elintézése” és
„elbírálása” terminusokkal lényegében elkülönítik a két szakaszt.

Ebből a megkülönböztetésből vezethetők le a következők.

A Kúria kezdettől következetes gyakorlatot folytat a tekintetben, hogy védő kirendelésére
ebben a szakaszban még  nem kötelező /BH 2008.180./.

Az úgynevezett abszolút eljárási szabálysértések sem vizsgálandók még kötelezően ebben a
szakaszban.  Megjegyzendő,  hogy ez a ma már egyöntetűen követett  gyakorlat  nem volt
előzmény nélküli.

Kezdetben az volt a felfogás és a gyakorlat, hogy a Be. azon rendelkezéséből, amely szerint
a  más  okból  előterjesztett  indítvány  esetén  is  vizsgálandó  az  abszolút  eljárási
szabálysértések  megléte,  az  következik,  hogy  ez  akkor  is  kötelező,  ha  egyébként  a
felülvizsgálati  indítvány elutasításának van helye. Később ez úgy „finomodott”,  hogy ez
csak akkor szükséges, ha az indítványt támadható bírósági határozattal szemben nyújtották
be, de nem felülvizsgálati okra hivatkozott, az elutasítás egyéb eseteiben /nem jogosult által
előterjesztett, elkésett, nem támadható határozattal szemben nyújtották be / már nem. Ezt
követően alakult ki a jelenlegi gyakorlat.

Megjegyzendő,  hogy  a  korábbi  gyakorlat  esetén  a  az  elutasító  végzés  „nem  érdemi”
határozatként  való  felfogása  nem is  lenne  igazán   helytálló,  hiszen  az  abszolút  eljárási
szabálysértések  vizsgálatára mindig sor kerülne, tehát – ha korlátozott mértékben is – az
alap határozat /alapügy/ egyfajta érdemi felülvizsgálata megtörténne.
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Az  elutasítás  –  érdemi  elbírálás  megkülönböztetésnek  sokáig  igen  jelentős  eljárásjogi
következménye  is  volt;  az  elutasítás  tanácsülésen  történt,  míg  az  érdemi  elbírálás  csak
nyilvános ülésen történhetett  /szűk körű kivétel  volt  az  abszolút  eljárási  szabálysértések
köre/.  Ezzel a megoldással  azonban a jogalkotó 2014.  január 1-jei  hatállyal  szakított,  és
csupán  a  terhelt  terhére  benyújtott  felülvizsgálati  indítvány  esetén  tette  kötelezővé  a
nyilvános ülést, azóta tehát az érdemi elbírálásoknak is a tanácsülés a jellemző elbírálási
formája.

A tanács elnökének teendői az előkészítés során

A Be. 421.§-ának /1/ bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a tanács elnöke az indítvány
előterjesztőjét az indítványnak harminc napon belüli kiegészítésére hívja fel, ha nem lehet
megállapítani, hogy a határozatot miért tartja sérelmesnek, vagy ha az indítványban nem
felülvizsgálati okra hivatkozik.

A második fordulat nem él a gyakorlatban. A már idézett BH 2008/180. alatt  közzé tett
döntés indokolása e körben azt  tartalmazza,  hogy „ha azonban a törvényi felülvizsgálati
okra akár hivatkozó, akár nem hivatkozó terhelti indítványból egyértelműen megállapítható,
hogy az abban foglaltak alapján felülvizsgálat lehetősége a törvényben egyébként is kizárt,
akkor az indítványt el kell utasítani”. 
A nem túl szerencsés jogszabályszöveg alapján nem is igen érthető, hogy milyen tartalmú
felhívás és kiegészítés is jöhetne szóba. A tanácselnöki felhívás azt közölné, hogy amire az
indítványban hivatkozott, az nem felülvizsgálati ok, de vannak olyanok is? 

A tanács elnöke értékelheti úgy a beadványt,  hogy  annak elutasítása indokolt,  akkor az
ügyet  tanácsülésre  tűzi,  a  döntést  természetesen  a  tanács  hozza  meg.  Amennyiben  az
indítványt  érdemben  elbírálandónak  tartja,  akkor  azt  az  iratokkal  együtt  a  Legfőbb
Ügyészégnek indítvány tételre megküldi /Be. 422.§ /1/ bek./.
Kérdésként  vetődik  fel,  hogy  a  megyei  főügyészségi  illetve  fellebbviteli  főügyészségi
indítvány  esetén  ennek akkor  is  meg kell-e  történnie,  ha  a  tanács  elnökének értékelése
szerint az elutasítandó, vagy ilyenkor tanácsülésen történő elutasításnak van-e helye?

A gyakorlat az, hogy ez esetben is meg kell küldeni a Legfőbb Ügyészségnek. Ennek indoka
az, hogy az indítvány a Legfőbb Ügyészség indítványa után kerül csak olyan állapotba,
hogy  elbírálandó  indítványról  beszélhetünk.  A  Legfőbb  Ügyészség  ugyanis  nemcsak
véleményt  mondhat  az  ügyészi  indítványról  hanem joga  van azt  akár  visszavonni,  akár
annak irányát is megváltoztatni, tehát pl. a terhelt terhére bejelentettet a javára fenntartani. A
törvényben kizárt indítványt tehát akár vissza is vonhatja, és akkor már nem elutasításnak,
hanem az eljárás megszüntetésének van helye.
A  legfőbb  ügyészségi  indítványt  nyilatkozattételre  meg  kell  küldeni  az  indítvány
előterjesztőjének. Kérdés, hogy ha a Legfőbb Ügyészség is elutasítást indítványoz, és ezzel
a tanács is egyetért, meghozható e ez a döntés az előzetes megküldés nélkül is?

Az az álláspont tűnik helyesnek, hogy nem, az „fegyverek egyenlőségéből” az következik,
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hogy ha az Legfőbb Ügyészség nyilatkozata beszerzésre került, akkor már elutasításra is
csak  akkor  kerülhet  sor,  ha  lehetősége  nyílik  az  indítvány  előterjesztőjének  az  ügyészi
álláspontra reagálni.

Az elutasító végzés meghozatalának főbb esetei

Számszerűségében  és  jelentőségében  is  két  esetcsoport  érdemel  figyelmet:  amikor  az
indítvány  nem  támadható  határozat  ellen   irányul,  vagy  az  ellen  irányul,  de  nem
felülvizsgálati okra hivatkozik.

Felülvizsgálattal a bíróság jogerős ügydöntő határozata támadható /Be. 416.§ /1/ bek./ Az
ügydöntő határozat meghatározásánál kiindulópontnak a Be. 257.§-a /1/ bekezdésében írt
azon szövegrész tekinthető, mely szerint „A bíróságnak az ügydöntő határozatban   a vádról
határoznia  kell..”.Mivel  a  vád  a  vádlott  büntetőjogi  felelősségének a  megállapítására  és
tipikusan büntetés kiszabására irányul, az e kérdésről döntő határozat az ügydöntő. Formáját
tekintve  a  bűnösséget  megállapító  vagy  felmentő  ítélet,  valamint  az  az  úgynevezett
„ügydöntő végzés” /zömében az eljárást véglegesen megszüntető/. A tárgyalás mellőzésével
a  Be.  XXVII.  Fejezetében  szabályozott  eljárásban  hozott  végzés  nem  állapít  meg
bűnösséget, de büntetést szab ki, ügydöntő határozat voltát maga a Be. külön kimondja: a
tárgyalás  mellőzésével  hozott  végzésére  ugyanis  főszabályként  az  ítéletre  vonatkozó
rendelkezéseket rendeli alkalmazni /Be. 544.§ /3/ bek./. 

A különleges eljárások tárgya nem a büntetőjogi felelősség eldöntése,  ezért  az e körben
hozott  határozatok nem ügydöntőek,  nem ügydöntő így pl.  az összbüntetési  ítélet  ítéleti
formája ellenére sem.

Nem  ügydöntők  még  a  teljesség  igénye  nélkül:  perújítási  kérelem  megengedhetősége
tárgyában hozott, a  külföldi ítélet érvénye kérdésében hozott határozat, a pótmagánvádló
indítványát  elutasító  végzés  stb.  A  másodfokú  eljárásban  az  ügydöntő  határozatokat
felülbíráló,  az  eljárást  véglegesen  lezáró  határozatok  ügydöntőek.  Nem  ügydöntőek
természetesen  a  pervezető  végzések  sem,  és  mivel  nem  a  vádról  döntenek,  a
kényszerintézkedés tárgyában hozott végzések sem.
       
A másik nagy esetcsoport, amikor az indítvány ugyan jogerős ügydöntő bírósági határozatot
támad,  de  nem  felülvizsgálati  okra  hivatkozik.  Felülvizsgálatnak  ugyanis  anyagi  jogi
vonatkozásban  csak  a  büntetőjogi  főkérdésekre  nézve,  illetve  a  legsúlyosabb  eljárási
szabálysértések esetén van helye.

Nagyszámúak a tényállást támadó indítványok, esetenként látszólag a bűnösség kérdését
vagy  a  minősítést  támadva,  ezért  esetenként  a  elutasító  végzés  meghozatala  is  lehet
munkaigényes, a tényállás – nem tényállás kérdés eldöntése nem mindig egyszerű. A főbb
problémák e körben:

Az ítéleti  tényállási részében jogi,  vagy az indokolási részében tényállási megállapítások
vannak. A megoldás és a gyakorlat az,  hogy ezt  a kérdést  tartalmilag kell megítélni,  az
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indokolásban levő tényállás körébe tartozó részeket a tényállás részeként kezeli a Kúria. Az
ellenkezője  előfordulására  példa  a  túl  általánosan,  a  törvényi  tényállást  megismétlő,
konkrétságot nélkülöző ítéleti tényállás pl. a vádlott a rábízott idegen dologgal a sajátjaként
rendelkezett.

Problémát  vett  fel  a  vádlott  tudatállapotára  vonatkozó  megállapítások  kérdése  is.
Főszabályként a gyakorlat ezeket úgynevezett „tudati tényként” kezeli, pl. azt, hogy a terhelt
tudta-e,  hogy  az  általa  megvásárolt  dolog  bűncselekményből  származik.  A  bűnösség
/szándékosság, gondatlanság/ kérdése azonban jogkérdés, bár ez esetben is szó van egyfajta
elkövetői tudatállapotról. Az elhatárolás a konkrét eset sajátosságaira tekintettel történhet.
 
A büntetés kiszabása csak akkor támadható, ha a törvénysértő büntetéshez a cselekmény
téves  jogi  minősítése,  vagy  más  anyagi  jog  szabálysértés  vezetett.  A „más  anyagi  jogi
szabálysértés” a kialakult gyakorlat szerint nem lehet a büntetés kiszabása általános elveinek
a sérelme, de más, e körbe tartozó mérlegelési kérdés sem. Csak a kifejezett, contra legem
jogszabálysértések jönnek figyelembe, pl. a büntetési tételkeret alatt vagy felett kiszabott
büntetés. 
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Dr. Farkas Attila

Összefoglaló értékelés a felülvizsgálati kérelmek hivatalbóli elutasítása során a Kúria
Polgári Kollégiuma polgári szakágának gyakorlatában felmerült jogértelmezési

kérdésekről

A Kúria  Polgári  Kollégiumának  polgári  szakága  a  vizsgált  időszakban,  2013-ban  533
ügyben  utasította  el  hivatalból  a  beérkezett  felülvizsgálati  kérelmet.  A határozatok  az
elutasítás  indokára figyelemmel három alapvető csoportba sorolhatók.  Az első esetkörbe
azok  az  ügyek  tartoznak,  amelyek  esetében  azért  került  sor  a  felülvizsgálati  kérelem
hivatalbóli  elutasítására,  mert  a  törvény  nem  tette  lehetővé  felülvizsgálati  kérelem
előterjesztését (361 ügy). A második csoportba tartozó határozatok esetében a felülvizsgálati
kérelem tartalmi vagy formai hiányosságai eredményezték az elutasítást (90 ügy). Végül a
harmadik  esetkörben  a  felülvizsgálati  határidő  túllépése  miatt  utasította  el  a  Kúria  a
felülvizsgálati  kérelmeket  (82  ügy).  A  továbbiakban  a  vizsgált  ügyek  tapasztalataira
figyelemmel  a  hivatalbóli  elutasítás  alapjául  szolgáló  jogszabályok  alkalmazása  során
felmerült jogértelmezési kérdéseket tekintem át.

I.  Elutasítás  amiatt,  mert  a  törvény  nem  teszi  lehetővé  felülvizsgálati  kérelem
előterjesztését

A felülvizsgálat  rendkívüli  perorvoslat,  a  felülvizsgálati  kérelem előterjesztésére  csak  a
törvényben megjelölt határozatok ellen, az ott rögzített feltételek fennállása esetén kerülhet
sor.  Az  e  vonatkozásban  irányadó  jogi  szabályozás  –  az  Európa  Tanács  Miniszteri
Bizottsága R(95)5 ajánlása 7. cikkében és az Alkotmánybíróság 286/B/1998., 787/D/1999.
és  663/D/2000.  számú  határozataiban  megfogalmazottakkal  összhangban  -  összetett,
többszintű. Egyrészt a Pp. 270. § (2) és (3) bekezdései általános szabályt adnak arra nézve,
hogy  alapvetően  mely  határozatok  támadhatók  felülvizsgálattal.  A Pp.  271.  §  (1)  –  (4)
bekezdései ugyanakkor olyan szűkítő rendelkezéseket fogalmaznak meg, amelyek számos,
egyébként az általános szabály alá tartozó határozat esetében is kizárják a felülvizsgálati
kérelem előterjesztésének  lehetőségét.  Emellett  a  Pp.  271.  §  (1)  bekezdés  l)  pontjában
foglalt  utaló  szabálynak  megfelelően  külön  törvények  is  tartalmaznak  a  felülvizsgálat
előterjesztésére vonatkozó kizáró rendelkezést.

I.1.

A Pp.  270.  §  (2)  bekezdése  értelmében  főszabály  szerint  a  jogerős  ítélet  vagy  az  ügy
érdemében  hozott  jogerős  végzés  ellen  van  helye  felülvizsgálati  kérelemnek.  Jogerős
ítéletnek minősül a jogerős részítélet és a jogerős közbenső ítélet is.  Az ügy érdemében
hozott jogerős végzésnek pedig e szabály alkalmazása során a Kúria (Legfelsőbb Bíróság)
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hosszú ideje kialakult egységes ítélkezési gyakorlata azokat a jogerős végzéseket tekinti,
amelyekkel sor kerül az eljárást megindító kérelem érdemi elbírálására, és amelyek így az
eljárás  érdemi  befejezését  eredményezik.  Peres  eljárás  esetében  ebbe  a  körbe  csak  az
egyezséget  jóváhagyó  végzés  tartozhat,  az  ilyen  végzés  elleni  felülvizsgálati  kérelem
előterjesztését azonban a Pp. 271. § (1) bekezdés h) pontja kifejezetten kizárja.  A Kúria
(Legfelsőbb Bíróság) gyakorlata értelmében tehát az ügy érdemében hozott végzések körébe
a Pp. 270. § (2) bekezdésének alkalmazása során a nemperes eljárásban hozott, a kérelemről
érdemi döntést tartalmazó végzések tartoznak (1/2002. (IV.22.) PK-KK vélemény I. pont).

A nem az ügy érdemében hozott végzések közül a Pp. 270. § (3) bekezdése kizárólag a
keresetlevelet a Pp. 130. § (1) bekezdésének a)-h) pontjai alapján idézés kibocsátása nélkül
elutasító, és a pert a Pp. 157. § a) és g) pontjai szerint megszüntető jogerős végzés ellen
teszi lehetővé a felülvizsgálati kérelem előterjesztését. A felsorolás taxatív, tehát az egyéb
nem  az  ügy  érdemében  hozott  végzések,  ideértve  a  keresetlevelet  egyéb  okból  idézés
kibocsátása  nélkül  elutasító  vagy  a  pert  más  okból  megszüntető  végzéseket  is,  nem
támadhatók felülvizsgálattal.

A vizsgált  ügyekben  az  alábbi  olyan  végzések  fordultak  elő,  amelyeket  a  Kúria  nem
tekintett az ügy érdemében hozott végzéseknek, és amelyek a Pp. 272. § (3) bekezdésnek
taxatív  felsorolásában  sem  szerepeltek,  és  így  az  ellenük  előterjesztett  felülvizsgálati
kérelem elutasítására került sor:

- az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyező, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasító
másodfokú végzés
- a perújítási kérelem megengedhetősége tárgyában hozott jogerős végzés
- részletfizetés iránti kérelem tárgyában hozott jogerős végzés
- perfeljegyzés iránti kérelem tárgyában hozott jogerős végzés
- a fellebbezést hivatalból elutasító végzést helybenhagyó másodfokú végzés
- a beavatkozás iránti kérelmet elutasító jogerős végzés
- az ideiglenes intézkedés iránti kérelem tárgyában hozott jogerős végzés
- az ítélet kijavítása és kiegészítése iránti kérelmet elutasító jogerős végzés
- az illetékfeljegyzési jog vagy a költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet elutasító
jogerős végzés
- a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet elutasító jogerős végzés
- a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet elutasító jogerős végzés
- az igazolási kérelem tárgyában hozott jogerős végzés
- a szakértői díj megállapításáról rendelkező jogerős végzés
- az áttételt elrendelő jogerős végzés
- a biztosítási intézkedés tárgyában hozott jogerős végzés
- a jogutódlást megállapító jogerős végzés
- az eljárás elhúzódása miatti kifogást elutasító végzés
- a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet elutasító jogerős végzés
- az ellentmondást és az eljárás felfüggesztése iránti kérelmet elutasító jogerős végzés
- a keresetlevelet a Pp. 130. § (1) bekezdés i) vagy j) pontja alapján idézés kibocsátása
nélkül elutasító jogerős végzés
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- a pert a Pp. 157. § e) pontja alapján megszüntető jogerős végzés
- a pert a Pp. 318. § (1) bekezdése vagy 323. § (1) bekezdése alapján megszüntető jogerős
végzés.

A Pp.  272.  §  (2)  és  (3)  bekezdésének  alkalmazása  során  kialakult  kúriai  (legfelsőbb
bírósági)  ítélkezési  gyakorlat  hosszú  ideje  egységes,  számos  közzétett  döntésben  is
megjelenik (EBH 2005.1223., BH 1996.43., BH 1994.87., BH 1993.746., BH 2007.236.,
BH 2006.368. stb.), a véleményem szerint helytállónak tekinthető. A vizsgált ügyek sem
vetnek  fel  e  vonatkozásban  jogértelmezési  kérdéseket.  A  Complex  elektronikus
nagykommentár a Pp. e rendelkezéseihez fűzött magyarázatában indokoltnak tartaná, ha a
Kúria az ügy érdemében hozott jogerős végzések körébe sorolná az ideiglenes intézkedést
elrendelő jogerős végzést is, és az ilyen végzések ellen is megengedné a felülvizsgálatot.
Álláspontom szerint  azonban a Kúria  gyakorlata  ebben a  tekintetben is  helyes,  az ilyen
végzések  ellen  -  természetükre  figyelemmel  –  nem  helyes  a  felülvizsgálati  kérelem
megengedése.

I.2.

A felülvizsgálati kérelemmel támadható határozatok körét megfogalmazó általános szabály
alól  azonban  a  Pp.  271.  §  (1)-(4)  bekezdései  –  a  már  említetteknek  megfelelően  –  a
felülvizsgálat lehetőségét szűkítő számos kivételt határoznak meg.

Így a Pp. 271. § (1) bekezdése szerint nincs helye felülvizsgálatnak az első fokon jogerőre
emelkedett  határozat  ellen,  kivéve,  ha  azt  törvény  lehetővé  teszi.  Ha  ugyanis  a  felek
fellebbezési jogukat nem merítették ki, nem éltek a rendes perorvoslat lehetőségével, nem
indokolt,  hogy  rendkívüli  perorvoslati  kérelmet  terjeszthessenek  elő.  Ez  a  szabály
értelemszerűen irányadó arra az esetre is,  ha az  elsőfokú határozat egyes rendelkezéseit
fellebbezéssel támadták meg, további részében, további rendelkezések tekintetében azonban
az ítélet fellebbezés hiányában első fokon jogerőre emelkedett.  Ilyenkor a fellebbezéssel
nem támadott, tehát első fokon jogerős rész vonatkozásában nem kerülhet sor felülvizsgálati
kérelem előterjesztésére. 

Főszabály  szerint  tehát  csak  a  másodfokon  jogerőre  emelkedett  határozat  (ítéleti
rendelkezés)  ellen  van  helye  felülvizsgálatnak.  Törvény  azonban  a  Pp.  271.  §  (1)
bekezdésének  a)  pontja  szerint  ettől  eltérően  is  rendelkezhet.  Így  például  közigazgatási
perek esetében a Pp. 340/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően alapvetően csak
az  első  fokon  jogerőre  emelkedett  ítélet  ellen  van  helye  felülvizsgálati  kérelemnek,  a
közigazgatási per ugyanis a Pp. 340. § (1) bekezdéséből kitűnően főszabály szerint egyfokú,
a bíróság ítélete ellen fellebbezésnek ugyanis általában – a Pp. 340. § (2) bekezdésében
meghatározott  kivétellel – nincs helye. Azokban a kivételes esetekben viszont,  amikor a
közigazgatási perben hozott elsőfokú ítélet ellen is biztosított a fellebbezés lehetősége, a Pp.
271. § (1) bekezdés a) pontjának főszabálya érvényesül, vagyis ilyenkor a felülvizsgálati
kérelem a rendes perorvoslat kimerítésének elmulasztása esetében nem terjeszthető elő.
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Kizárt  a  felülvizsgálat  a  Pp.  271.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerint  akkor  is,  ha  a  fél  a
fellebbezési jogával nem élt, és a másik fél fellebbezése alapján a másodfokú bíróság az
elsőfokú határozatot helybenhagyta. A szabály a felülvizsgálati kérelem előterjesztésének
lehetőségét relatíve, csak a fellebbezést elő nem terjesztő félre vonatkozóan korlátozó esetét
fogalmazza meg. Nem érvényesül ugyanakkor ez a relatív kizártság akkor, ha a másodfokú
bíróság a fellebbezéssel nem élt félre nézve kedvezőtlenebb, tehát az elsőfokú határozatot
részben  vagy  egészben  megváltoztató  másodfokú  döntést  hozott.  Ilyenkor  a
megváltoztatással  érintett  körben  a  fellebbezést  elő  nem  terjesztő  fél  is  nyújthat  be
felülvizsgálati  kérelmet.  Részbeni  megváltoztatás  esetében  azonban  a  helybenhagyással
érintett  körben  a  fellebbezéssel  nem élt  fél  részéről  nincs  helye  felülvizsgálati  kérelem
előterjesztésének.

A Pp.  271.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja  kizárja  a  felülvizsgálati  kérelem előterjesztésének
lehetőségét  az  ún.  járulékos  kérdésekben,  tehát  a  jogerős  határozatnak  a  csupán  a
kamatfizetésre, illetve a perköltségre vonatkozó rendelkezései ellen. Ez a szabály azokban
az  ügyekben,  amelyekben  a  másodfokú  bíróság  a  felülvizsgálati  kérelemmel  támadott
jogerős határozatot 2002. október 31. napját követően hozta meg, akkor is irányadó, ha a
másodfokú eljárás tárgyát kizárólag ezek a járulékos kérdések képezték. Nem kerülhető meg
ez a rendelkezés azzal sem, hogy a fél a felülvizsgálati kérelmében a járulékos kérdések
mellett  a  jogerős  határozat  más,  felülvizsgálattal  egyéb okból,  például  a  Pp.  271.  §  (1)
bekezdés  a)  vagy  b)  pontja  alapján  nem  támadható  rendelkezését  is  kifogásolja.  A
felülvizsgálati kérelmet ilyenkor is hivatalból el kell utasítani.

Kizárt a felülvizsgálat lehetősége a Pp. 271. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a jogerős
határozatnak csupán a teljesítési határidőre, a részletfizetésre vonatkozó rendelkezései ellen
vagy a jogerős határozatnak csupán az indokolása ellen.

A Pp. 271. § (1) bekezdés e) pontja szerint kizárt a felülvizsgálat akkor is, ha a határozatot a
Kúria hozta. A Kúria másodfokon rendkívül szűk körben jár el, így alapvetően az ún. ugró
fellebbezés  (Pp.  235.  §  (3)  bekezdés),  illetőleg  az  ítélőtábla  által  másodfokú eljárásban
hozott  olyan  végzés  elleni  fellebbezés,  amellyel  szemben  az  elsőfokú  eljárás  szabályai
szerint  fellebbezésnek lenne helye,  továbbá az ítélőtábla másodfokú eljárásban hozott,  a
fellebbezést hivatalból elutasító végzése elleni fellebbezés (Pp. 233/A. §) esetében.

Ugró fellebbezés esetén – miután ilyenkor a Kúria a fellebbezést a felülvizsgálati eljárásra
irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával  bírálja  el  –  a  Pp.  235.  §  (4)  bekezdése  a
felülvizsgálat  lehetőségét  eleve  kizárja.  Alapvetően  a  további,  vagyis  az  ítélőtáblák  Pp.
233/A.  §-ában  szabályozott  végzései  elleni  fellebbezések kapcsán másodfokú jogkörben
hozott kúriai végzésekre vonatkozik tehát a Pp. 271. § (1) bekezdésének a felülvizsgálat
lehetőségét kizáró e) pontja, illetve e szabály értelmében a Kúria felülvizsgálati ügyekben
hozott határozata ellen sincs helye további felülvizsgálatnak.

A korábban már említetteknek megfelelően nem terjeszthető elő felülvizsgálati kérelem a
Pp. 271. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint az egyezséget jóváhagyó végzés ellen.
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Kizárt  a  felülvizsgálat  a  jogbiztonsághoz fűződő különleges érdekre,  illetve  célszerűségi
szempontokra  tekintettel  egyes  különös  eljárásokban is,  így  a  házasságot  érvénytelenítő
vagy felbontó ítélet ellen az érvénytelenítés vagy a felbontás kérdésében (Pp. 271. § (1)
bekezdés f) pont), az apaság vélelmét megdöntő ítélet ellen – az apaság vélelmét megdöntő
részében –, ha az apaság vélelmének megdöntését követően a gyermeket valamely személy
teljes hatályú apai elismeréssel a magáénak ismerte el, vagy az apaságot jogerős bírói ítélet
állapította  meg  (Pp.  271.  §  (1)  bekezdés  g)  pont),  a  birtokvédelmi  eljárást  követő
birtokvédelmi  perben  hozott  ítélet  ellen  (Pp.  271.  §  (1)  bekezdés  i)  pont),  a  helyi
önkormányzat  ellen  indult  adósságrendezési  eljárásban  az  adósságrendezés  elrendelése
tárgyában hozott végzés ellen (Pp. 271. § (1) bekezdés j) pont), a vízumkiadás tárgyában
hozott bírósági határozat ellen (Pp. 271. § (1) bekezdés k) pont).

Számos  eljárás  esetében  a  Pp.  271.  §  (1)  bekezdés  l)  pontjának  megfelelően  az  adott
eljárásra  vonatkozó  külön  törvény  zárja  ki  -  nyilvánvalóan  az  adott  eljárás  speciális
tárgyából eredő célszerűségi, illetve a jogerő, a jogbiztonság védelméhez fűződő különleges
szempontokra tekintettel – a felülvizsgálati kérelem előterjesztésének lehetőségét. Így nem
támadható  meg felülvizsgálattal  például  a  csődeljárásról  és  felszámolási  eljárásról  szóló
1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 27. § (1) bekezdése szerint a felszámolást elrendelő végzés,
vagy a  Cstv.  60.  §  (7)  bekezdése értelmében a felszámolási  eljárás befejezéséről  hozott
végzés.  A bírósági  végrehajtásról  szóló  1994.  évi  LIII.  törvény  (Vht.)  pedig  tételesen
meghatározza,  hogy  a  végrehajtási  ügyben  hozott  másodfokon  jogerőre  emelkedett
végzések közül melyek támadhatók felülvizsgálati  kérelemmel: a Vht. 214. §-a csupán a
végrehajtás  elrendelésével  kapcsolatban  és  kizárólag  a  külföldi  határozat  végrehajtási
tanúsítvánnyal  való  ellátásáról,  illetőleg  végrehajtásának  elrendeléséről  határozó
másodfokon  jogerőre  emelkedett  végzés  ellen  engedi  meg  a  felülvizsgálati  kérelem
benyújtását.  A  végrehajtási  ügyekben  hozott  további  jogerős  végzések  ellen  tehát
felülvizsgálatnak nincs helye. A vizsgálattal érintett végrehajtási ügyekben erre figyelemmel
a  Kúria  elutasította  a  végrehajtási  kifogást  elutasító,  a  végrehajtási  záradék  törlését
elrendelő,  az  egyéb  érdekeltet  a  végrehajtást  kérő  ingóságainak  kiadására  kötelező,  az
ingatlan kiürítését elrendelő jogerős végzések elleni felülvizsgálati kérelmet.

I.3.

A Pp. 271. § (2) bekezdése vagyonjogi ügyek esetében – annak biztosítása érdekében, hogy
csak  a  jelentősebb  értékű  perek  kerüljenek  a  Kúria  mint  felülvizsgálati  fórum  elé  –
értékhatártól  függő  korlátozást  is  alkalmaz.  E  rendelkezés  szerint  ugyanis  –  a  később
ismertetésre kerülő kivételekkel – nincs helye felülvizsgálatnak olyan vagyonjogi ügyekben,
amelyekben a felülvizsgálati kérelemben vitatott érték, illetve annak a Pp. 24. §, valamint
25. § (3) és (4) bekezdése alapján, továbbá a 25. § (3) bekezdésének az egyesített perekre
történő megfelelő alkalmazásával megállapított értéke a hárommillió forintot nem haladja
meg.  A  szabályozási  megoldás  a  jogirodalomban  vitatott,  és  nyilvánvaló,  hogy
bevezetésében a  Legfelsőbb Bíróság akkori  munkaterhének figyelembevétele  is  szerepet
játszott, a magyar polgári eljárásjogban azonban a megoldásnak megvannak az előzményei,
a korábbi Pp., az 1911. évi I. Tc. 521. §-a ugyanis hasonló szabályt tartalmaz.
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A Pp. 271. § (2) bekezdése első mondatának alkalmazásával kapcsolatban a vizsgált ügyek
jogértelmezési kérdést nem vetnek fel. A vagyonjogi per fogalmával a Legfelsőbb Bíróság
az  1/2009.  számú  Polgári  jogegységi  határozatában  foglalkozott,  és  kimondta,  hogy
vagyonjogi  pernek minősül  minden olyan jogvita,  ahol  a  perben érvényesített  követelés
értéke pénzben kifejezhető. 

Az  értékhatár  vizsgálata  során  azonban nem a  keresettel  érvényesített  követelés  értékét,
hanem a felülvizsgálati  kérelemben vitatott  értéket kell  figyelembe venni,  amely azonos
vagy kevesebb lehet a kereseti követelés összegénél, több értelemszerűen nem. Egyesített
perek esetében a felülvizsgálati kérelemben vitatott különböző követeléseket – a valóságos
személyes és/vagy tárgyi keresethalmazat esetéhez hasonlóan (Pp. 25. § (3) bekezdés) –
össze  kell  adni,  és  ezek együttes  értékét  kell  figyelembe venni.  A főkövetelés  járulékai
(kamat, költség, stb.) azonban az érték számításánál a Pp. 25. § (4) bekezdése értelmében
figyelmen kívül maradnak.

Az értékhatár szerinti korlátozás vagyonjogi perekben a Legfelsőbb Bíróság 1/2009. Polgári
jogegységi határozata szerint a jogerős közbenső ítélet elleni felülvizsgálati kérelem esetén
is érvényesül, ilyenkor ugyanis a felülvizsgálati eljárás kizárólag az illetékalap számítási
módja tekintetében minősül meg nem határozható perértékűnek.

Alkalmazni kell az értékhatár szerinti korlátozást a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) ítélkezési
gyakorlata  szerint  akkor  is,  ha  vagyonjogi  perben  a  Pp.  270.  §  (3)  bekezdésében
szabályozott,  tehát  a  keresetlevelet  a  Pp.  130.  §  (1)  bekezdésének a)-h)  pontjai  alapján
idézés  kibocsátása  nélkül  elutasító  vagy  a  pert  a  Pp.  157.  §  a)  és  g)  pontjai  szerint
megszüntető jogerős végzés ellen terjesztenek elő felülvizsgálati kérelmet. Ilyen esetekben
tehát a Pp. 271. § (2) bekezdésének alkalmazása során a keresettel érvényesített követelés
értékét kell figyelembe venni.

Nem kerülhető ki az értékhatáron alapuló korlátozás azzal sem, hogy a fél a hárommillió
forintot  meg  nem  haladó  követelésére  vonatkozó  rendelkezés  mellett  olyan  ítéleti
rendelkezés ellen is felülvizsgálati kérelmet terjeszt elő, amellyel szemben egyébként a Pp.
271. § (1) bekezdése alapján kizárt a felülvizsgálat. Így például ha az elsőfokú ítélet ellen
fellebbezéssel nem élt fél  nemcsak a másodfokú ítéletnek az elsőfokú ítéletet részben, a
terhére  megváltoztató  rendelkezése  ellen  nyújtja  be  felülvizsgálati  kérelmét,  hanem  a
helybenhagyással érintett körben is felülvizsgálati kérelmet terjeszt elő, a felülvizsgálattal
eleve nem támadható ítéleti rendelkezést az értékhatár számítása során figyelmen kívül kell
hagyni. Ennek megfelelően ha ilyenkor azon további jogerős ítéleti rendelkezés esetében,
amely  ellen  egyébként  az  értékhatárra  vonatkozó  kizárás  hiányában  lenne  helye
felülvizsgálatnak, a felülvizsgálati kérelemben vitatott érték nem haladja meg a hárommillió
forintot, a felülvizsgálati kérelmet teljes egészében el kell utasítani. Ugyanígy kell eljárni az
értékhatár  számítása  során  akkor  is,  ha  a  fél  a  másodfokon  jogerőre  emelkedett  ítéleti
rendelkezés  mellett  az  ítélet  első  fokon  jogerőssé  vált  részét  is  támadja  felülvizsgálati
kérelmében.
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Vannak azonban olyan vagyonjogi perek, amelyekben az értékhatártól függő kizárás nem
érvényesül. A Pp. 271. § (2) bekezdése ugyanis ötféle ügyben a vitatott követelés értékétől
függetlenül  biztosítja  a  felülvizsgálati  kérelem  előterjesztésének  lehetőségét.  Ezek  a
következők:
- a sérelemdíj iránt indított perek,
- a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti perek,
-  a  tartási  vagy  élelmezési  követelés,  egyéb  járadék,  más  időszakos  szolgáltatás  vagy
haszonvétel iránti perek,
-  azok az ügyek,  amelyek ingatlan tulajdonára vagy ingatlant terhelő jogra vonatkoznak
vagy ingatlanra vonatkozó jogviszonyból erednek,
- valamennyi olyan ügy, amely megállapításra irányul.

E  kivételi  szabályok  értelmezésével  kapcsolatban  kérdésként  vethető  fel,  hogy  az
ingatlanokkal  összefüggő  igények  közül  melyek  azok  a  kötelmi  igények,  amelyek
érvényesítése esetén az értékhatáron alapuló kizárás nem irányadó. 

A vizsgált  ügyek  közül  ingatlan  olyan  fenntartási  és  felújítási  költségének  megfizetése,
házastársi  vagyonközösség  megszüntetése  iránti  perben  kizárólag  az  ingóegyenértékre
vonatkozó  olyan  rendelkezés,  továbbá  a  lakáshasználati  jog  ellenértékének  megfizetése
iránti  olyan  igény  esetében,  amelyeknél  a  felülvizsgálati  kérelemben  vitatott  érték  a
hárommillió  forintot  nem  érte  el,  a  Kúria  a  kivételi  szabály  alkalmazását  nem  találta
indokoltnak  és  a  felülvizsgálati  kérelem  hivatalbóli  elutasításáról  rendelkezett.  Nem
tartoznak  az  ingatlanra  vonatkozó  jogviszonyból  eredő  perek  körébe  a  Pp.  271.  §  (2)
bekezdésének alkalmazása során a Kúria gyakorlata szerint a közös költség megfizetése, az
üdülőhasználati jog ellenértékének megfizetése vagy az ingatlan-adásvételi szerződés hibás
teljesítése miatt érvényesített árleszállítás iránti perek sem. 

A Pfv.I.21.393/2014/2.  számú  végzésben  a  Kúria  a  felülvizsgálati  kérelem  hivatalbóli
elutasítását  egy  közös  költség  megfizetése  iránti  igény  esetében  azzal  indokolta,  hogy
ingatlanra vonatkozó jogviszonyból eredő pernek csak azok a perek minősülnek, amelyek
eredményességük esetén az ingatlan tulajdonjogában változást eredményeznek. Egy másik
ügyben  (Pfv.VI.20.900/2013/3.)  a  Kúria  a  felülvizsgálati  kérelmet  hivatalból  elutasító
végzés indokolásában arra hivatkozott, hogy a kötelmi jogi követelések (az adott esetben az
ingatlan  fenntartási  és  felújítási  költsége)  nem  tartoznak  az  ingatlanra  vonatkozó
jogviszonyból eredő követelések körébe.

A kivételi  szabály  értelmezésénél  a  véleményem szerint  nem hagyható figyelmen kívül,
hogy a Pp. 35. § (1) bekezdése, amely egy különös illetékességi okot szabályoz, azonos
megfogalmazású rendelkezést tartalmaz. A Pp. 35. § (1) bekezdése szerint ugyanis azok a
perek,  amelyek ingatlan tulajdonára,  birtokára vagy ingatlant terhelő jogra vonatkoznak,
avagy  ingatlanra  vonatkozó  jogviszonyból  erednek,  az  ingatlan  fekvése  szerint  illetékes
bíróság előtt megindíthatók. A Pp. azonos szövegezésű normáit pedig alapvetően indokolt
azonos módon értelmezni.

A Pp-ben kezdettől fogva, tehát a hatályba lépésétől kezdődően ismert szabály alkalmazása
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során  kialakult  bírói  gyakorlat  pedig  mindazokat  az  ügyeket  ingatlanra  vonatkozó
jogviszonyból eredőnek tekinti, amelyek esetében a per főtárgya ingatlanra vonatkozik, a
per főtárgya az ingatlan sorsa, függetlenül attól, hogy az igény szerződésből, vagyis kötelmi
jogviszonyból  ered-e.  A  kötelmi  igények  sem  vonhatók  ki  tehát  maradéktalanul  az
értékhatártól függő kizárás alóli kivételi szabály alkalmazási köréből. Így például, ha a fél
az  ingatlan-adásvételi  szerződés  érvénytelenségére  hivatkozással  az  eredeti  állapot
helyreállítását kéri, igénye ugyan kötelmi igény, miután azonban a per főtárgya az ingatlan
tulajdoni helyzete, az ilyen ügyben az értékhatáron alapuló korlátozás nem érvényesülhet. 

Ha azonban a per főtárgya nem az ingatlanra vonatkozó igény, hanem csak kapcsolódik az
ingatlanhoz, illetve az ingatlan sorsa csak a főkeresetről való döntés függvénye, a kivételi
szabály alkalmazása nem jöhet szóba. A közös költség vagy a bérleti díj megfizetése iránti
igények ezért nyilvánvalóan nem vonhatóak a kivételi szabály alkalmazási körébe, de nem
tartoznak ebbe a körbe az épület kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződésből vagy az
ingatlan-adásvételi  szerződés  hibás  teljesítéséből  eredő  igények  sem,  ez  utóbbiak  a
véleményem  szerint  még  akkor  sem,  ha  a  jogosult  a  hibás  teljesítés  miatt  elállás
szavatossági jogot érvényesít.

A Pp. 35. § (1) bekezdése hasonló szövegezésű rendelkezésének alkalmazása során kialakult
bírói gyakorlat mindezeken túl nem tartja ingatlanra vonatkozó jogviszonyból eredő pernek
a házastársi közös vagyon megosztása iránti pereket sem, még abban az esetben sem, ha a
megosztandó  vagyonban  ingatlan  is  szerepel.  Ugyancsak  nem  minősül  ebbe  a  körbe
tartozónak a bírói gyakorlat szerint a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti
per,  tekintet nélkül arra,  hogy a hagyatékban ingatlan van-e, illetőleg, hogy az örökös a
kötelesrész  kiadását  éppen az  ingatlan  kiadásával  kéri-e  teljesíteni.  Ez  a  joggyakorlat  a
megítélésem  szerint  a  Pp.  271.  §  (2)  bekezdésében  megfogalmazott  kivételi  szabályok
értelmezése során is megfelelően iránymutatónak tekinthető.

Összefoglalva tehát: véleményem szerint a Pp. 271. § (2) bekezdésének alkalmazása során
ingatlannal  kapcsolatos  pernek  csak  azok  a  perek  minősülnek,  amelyek  esetében  a  per
főtárgya ingatlanra vonatkozik. Ha azonban az ingatlanra vonatkozó igény csak kapcsolódik
az ingatlanhoz,  illetve  az  ingatlan sorsa  a főkeresetről  való döntés  függvénye,  az  igény
esetében alkalmazni kell az értékhatáron alapuló korlátozást.

A megállapításra irányuló ügyek körébe a megítélésem szerint csak a „valódi” megállapítási
keresetek  sorolhatók,  azok  azonban  nem,  amelyeknél  a  megállapítás  iránti  kérelem
valójában a vele együtt előterjesztett marasztalási igény jogalapját képezi. Ha például a fél
feltűnő értékaránytalanságra hivatkozással megtámadja a gépjármű- adásvételi szerződést,
kéri  a  szerződés  érvénytelenségének  megállapítását  és  az  értékaránytalanság
kiküszöböléseként a  másik fél  1.000.000 forint  megfizetésére történő kötelezését,  önálló
megállapítás  iránti  kérelemről  nem  lehet  beszélni,  a  per  tárgya  valójában  kizárólag  az
1.000.000  forint  megfizetése.  Ugyanez  a  helyzet  abban  a  szintén  gyakran  előforduló
esetben,  amikor  a  felperes  a  keresetét  úgy  fogalmazza  meg,  hogy  valamely  jogviszony
megszűnésének  a  megállapítását  és  az  elszámolás  keretében  az  alperes  valamely
meghatározott pénzösszeg megfizetésére kötelezését kéri. A per tárgya ilyenkor is csak a
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marasztalási igény.

A  Pp.  271.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  kivételi  szabály  alkalmazásával  kapcsolatban
jogértelmezési kérdésként vethető fel az is, hogy hogyan kell megítélni azt az esetet, amikor
a szabály érvényesülési körébe tartozó valamely igényét a fél más, ezen az esetkörön kívül
eső  olyan  vagyonjogi  igénnyel  kapcsolja  össze,  amelynél  a  felülvizsgálati  kérelemmel
vitatott érték a hárommillió forintot önmagában nem haladja meg. Így például ha a felperes
keresete alapján a bíróság jogerős ítéletében az alperest 210.000 forint vagyoni kártérítés és
2.000.000 forint  sérelemdíj  megfizetésére kötelezi,  a sérelemdíjra vonatkozó rendelkezés
mellett  sor  kerülhet-e  a  vagyoni  kártérítést  megítélő  jogerős  ítéleti  rendelkezés
felülvizsgálatára. 

A  Kúria  Pfv.III.20.750/2014/4.  számú  végzésével  az  így  előterjesztett  felülvizsgálati
kérelmet  részben,  a  vagyoni  kártérítésre  vonatkozó részében hivatalból  elutasította,  és  a
felülvizsgálatot  kizárólag  a  sérelemdíj  (az  adott  esetben  még:  nem  vagyoni  kártérítés)
tekintetében  találta  megengedhetőnek.  A határozat  indokolásából  következően  a  Kúria
álláspontja  szerint  az  igények  ilyen  összekapcsolása  esetében  a  kivételi  szabállyal  nem
érintett körben, tehát a kivételi szabály alkalmazási körén kívül eső igények esetében külön,
önállóan  vizsgálni  kell  a  felülvizsgálati  kérelem  előterjesztése  feltételeinek  fennállását,
vagyis az adott igény tekintetében az értékhatáron alapuló korlátozásnak is érvényesülnie
kell. 

Eszerint a jogértelmezés szerint tehát az értékhatár szerinti korlátozás alóli kivételi szabály
alkalmazása nem eredményezheti a kivételek körébe tartozó igényekkel együtt érvényesített
olyan  igények  esetében  a  felülvizsgálati  kérelem  befogadását  és  érdemi  elbírálását,
amelyeknél a felülvizsgálat előterjesztésének feltételei egyébként hiányoznak.

I.4.

Egyes perek esetében a Pp. 272. § (3) és (4) bekezdése akkor is kizárja a felülvizsgálat
előterjesztésének  lehetőségét,  ha  az  ügyben  az  első-  és  a  másodfokú  bíróság  azonos
véleményt alakított ki. A szabályozás két esetkört különböztet meg. Az első, a Pp. 271. § (3)
bekezdésében szabályozott esetkörbe tartozó ügyekben akkor kizárt a felülvizsgálat, ha az
elsőfokú  ítéletet  a  másodfokú  bíróság  helybenhagyta.  Ilyen  ügyek  a  szomszédjogok
megsértéséből  eredő,  valamint  a  birtokvédelmi,  továbbá  a  közös  tulajdonban álló  dolog
birtoklásával  és  használatával  kapcsolatos  perek,  a  Pp.  XXV.  fejezetében meghatározott
végrehajtási  perek,  kivéve a végrehajtás megszüntetése,  illetve korlátozási  ügyeket,  ha a
végrehajtás  végrehajtási  záradékkal  ellátott  okirat  alapján  indult,  valamint  a  szülői
felügyelet  gyakorlásának  rendezése,  megváltoztatása,  a  gyermek  harmadik  személynél
történő  elhelyezése,  elhelyezésének  megváltoztatása,  továbbá  a  gyermekkel  való
kapcsolattartás  szabályozása  iránti  ügyek.  Nyilvánvaló,  hogy  ezekben  az  ügyekben  is
előfordulhat  téves,  jogszabálysértő  jogerős  döntés,  a  szabályozás  megalkotása  során
azonban a jogalkotó ezekben a speciális esetekben nyilvánvalóan a függő jogi helyzetek
mielőbbi  rendezését,  a  jogviták  végleges  lezárását,  a  jogbiztonság  szempontját  tartotta
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elsődlegesnek.

A második esetkörbe azok az ügyek tartoznak, amelyekben a másodfokú bíróság úgy hagyta
helyben az elsőfokú ítéletet, hogy azonos jogszabályi rendelkezésre utalt. Ebbe a csoportba
a  Pp.  272.  §  (4)  bekezdése  szerint  a  cégekkel  kapcsolatos  perek  közül  a  cég  szervei
határozatának  bírósági  felülvizsgálata  iránti  perek  és  a  társasház  tulajdonostársai
közösségének szervei által meghozott határozatok tárgyában hozott döntések tartoznak. Ez a
szabályozás  egyébként  alapvetően  összhangban  áll  a  Legfelsőbb  Bíróság  Polgári
Kollégiuma Kollégiumvezetőjének 2011. októberében készült 2011.El.I.i.1/32. számú, a Pp.
felülvizsgálati fejezetének újraszabályozására vonatkozó javaslatával, e javaslat ugyanis az
olyan ügyek esetében, amelyekben a bíróságok egy más szervezet vagy személy döntését
bírálják felül (pl. társasházi közgyűlés határozata, gazdasági társaság határozata esetében,
stb.)  indokoltnak  ítélte  a  felülvizsgálati  kérelem  előterjesztésének  hasonló  tartalmú
korlátozását.

E  szabályok  alkalmazásával  kapcsolatban  a  vizsgált  ügyek  jogértelmezési  kérdést  nem
vetettek fel.

II. Elutasítás a felülvizsgálati kérelem tartalmi vagy formai követelményeinek hiánya
miatt

A jogerős  ítélet,  az  ügy  érdemében  hozott  jogerős  végzés,  illetőleg  a  Pp.  270.  §  (3)
bekezdésében  említett  egyéb  végzések  felülvizsgálatára  a  Pp.  270.  §  (2)  bekezdése
értelmében  jogszabálysértés  miatt  kerülhet  sor.  Ennek  megfelelően  a  felülvizsgálati
kérelemben a Pp. 272. § (2) bekezdése szerint meg kell jelölni azt a határozatot, amely ellen
a  felülvizsgálati  kérelem  irányul,  továbbá  azt,  hogy  a  fél  milyen  tartalmú  határozat
meghozatalát  kívánja,  valamint  elő  kell  adni  a  jogszabálysértés  és  a  megsértett
jogszabályhely megjelölése mellett, hogy a fél a határozat megváltoztatását milyen okból
kívánja.

A felülvizsgálati kérelem kötelező tartalmi kellékei tehát a következők:
- a felülvizsgálati kérelemmel támadott határozat megjelölése,
- a Kúria döntésére irányuló határozott kérelem,
- a jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely megjelölése,
- a kérelem indokainak előadása.

A Kúria  ítélkezési  gyakorlata  nem egységes  abban,  hogy a  felülvizsgálati  kérelemben a
jogszabálysértés megjelölése körében kifejezetten, tételesen meg kell jelölni a megsértett
jogszabályhelyet  is,  avagy  elegendő,  ha  az  a  felülvizsgálati  kérelemben  egyébként
előadottakból  következik.  Nem  folytat  egységes  gyakorlatot  a  Kúria  jelenleg  abban  a
tekintetben sem, hogy az említett négy tartalmi kellék valamelyikének hiánya esetében sor
kerülhet-e a felülvizsgálati kérelem előterjesztőjének hiánypótlásra való felhívására, vagy ha
a  felülvizsgálati  határidőben  tartalmilag  hiányos  kérelmet  terjesztettek  elő,  a  kérelmet
hiánypótlási felhívás nélkül el kell utasítani.
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A  2012.  október  31-ét  követően  meghozott  jogerős  határozatok  elleni  felülvizsgálati
kérelem  esetében  a  véleményem  szerint  a  Pp.  272.  §  (2)  bekezdésének  egyértelmű
rendelkezése  szerint  a  felülvizsgálat  alapját  képező  jogszabálysértést  a  felülvizsgálati
kérelemben egyrészt megfelelően szövegesen elő kell adni, másrészt kifejezetten, konkrétan
meg kell jelölni a megsértett jogszabályhelyet is. Az más kérdés, hogy abban az esetben, ha
a felülvizsgálati  kérelemben a jogszabálysértés tényére történő szöveges hivatkozás és a
megsértett  jogszabályhely  megjelölése  nem  állnak  összhangban  egymással,  mivel  a
jogszabályhely megjelölése téves, ez a körülmény a Pp. 272. § (3) bekezdése értelmében
nem zárja ki a kérelem érdemi elbírálását; ilyenkor a jogerős ítélet felülvizsgálata során a
jogszabálysértés  szöveges  megjelölését  kell  alapul  venni.  Ha  azonban  akár  a  konkrét
jogszabályhely  megjelölése,  akár  a  jogszabálysértés  szöveges  előadása  hiányzik,  a
felülvizsgálati kérelem érdemben nem bírálható el.

A Pp. 273. § (1) bekezdése a megítélésem szerint egyértelműen rendelkezik arról is, hogy
abban  az  esetben,  ha  a  felülvizsgálati  kérelem  nem  rendelkezik  a  kérelem  272.  §  (2)
bekezdésében előírt  tartalmi  követelményekkel,  vagy ha  ennek megfelelő kiegészítése  a
kérelem benyújtására biztosított törvényes határidőn belül nem történt meg, a felülvizsgálati
kérelmet  hivatalból  el  kell  utasítani.  A felülvizsgálati  határidő  elteltét  követően  tehát
kérelme tartalmi hiányosságait a felülvizsgálati kérelem előterjesztője még önkéntesen sem
pótolhatja.  Ennek  megfelelően a  hiányok pótlására  való  felhívására  sem kerülhet  sor;  a
hiányos felülvizsgálati kérelmet a Kúriának hivatalból el kell utasítania.

A felülvizsgálati kérelem tartalmi kellékeivel kapcsolatban jogértelmezési kérdésként merült
fel a gyakorlatban az is,  hogy mit kell tennie a bíróságnak abban az esetben, ha a fél a
felülvizsgálati  kérelmében  a  jogerős  határozatot  többféle  okból  is  támadja,  azaz  több,
egymástól  elkülönülő  jogszabálysértésre  is  hivatkozik,  a  Pp.  272.  §  (2)  bekezdésében
meghatározott tartalmi követelmények érvényesülését külön-külön, mindegyik hivatkozása
esetében  vizsgálni  kell-e.  A  Kúria  a  Pfv.V.21.483/2013/8  számú  ítéletében  ebben  a
kérdésben úgy foglalt állást, hogy a felülvizsgálati kérelem előterjesztőjének mindegyik, a
jogerős  ítélet  jogszabálysértő voltára  vonatkozó hivatkozása estében konkrétan meg kell
jelölnie  az  álláspontja  szerint  megsértett  jogszabályhelyet,  szövegesen  elő  kell  adnia  a
jogszabálysértést és a jogszabálysértésre történő hivatkozás alapvető indokait. Valamennyi
egymástól elkülönülő hivatkozásnak rendelkeznie kell tehát a Pp. 272. § (2) bekezdésében
meghatározott  tartalmi  követelményekkel.  Érdemben  csak  azok  a  hivatkozások
vizsgálhatók, amelyek esetében ezek a tartalmi követelmények maradéktalanul teljesültek. 

A felülvizsgálati  kérelemnek nemcsak tartalmi,  hanem alaki  kellékekkel  is  rendelkeznie
kell.  Így  a  felülvizsgálati  kérelmet  Pp.  272.  §  (1)  bekezdése  értelmében  kettővel  több
példányban kell  benyújtani  vagy ajánlott  küldeményként  postára  adni,  mint  ahány fél  a
perben  érdekelve  van.  A  felülvizsgálati  kérelem  előterjesztőjének,  ha  nem  részesült
illetékkedvezményben, kérelmén le kell rónia a szükséges illetéket, illetőleg igazolnia kell
az  illeték lerovását  is,  a  felülvizsgálati  eljárás ugyanis illetékköteles.  Emellett,  miután a
felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél számára
a Pp. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján kötelező, a felülvizsgálati kérelemhez a Pp.
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272. § (4) bekezdése értelmében – ha arra korábban nem került sor – csatolni kell a jogi
képviselő meghatalmazását  is.  Ügyvédi  képviselet  esetén  az  ügyvédnek a  Pp.  93.  §  (3)
bekezdése szerint a kérelem minden példányát aláírásával el kell látnia. 

A felülvizsgálati  kérelem alaki  hiányosságai  önmagukban  nem adnak  alapot  a  kérelem
azonnali  hivatalbóli  elutasítására.  A  Kúriának  az  ismertetett  alaki  kellékekkel
maradéktalanul  nem  rendelkező  felülvizsgálati  kérelmet  megfelelő  határidő  tűzésével
hiánypótlásra kell  visszaadnia,  a  hiánypótlási  felhívás teljesítésének elmaradása esetében
azonban a Pp. 270. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó Pp. 237. §-a,  illetve 240. §. (1)
bekezdése alapján a kérelem hivatalbóli elutasításának van helye. 

III. Elutasítás a felülvizsgálati határidő elmulasztása miatt

A felülvizsgálati kérelem előterjesztésének határideje a Pp. 272. § (1) bekezdése szerint a
felülvizsgálattal  támadott  határozat  közlésétől  számított  60  nap,  kiemelt  jelentőségű
perekben pedig a Pp. 386/I. §-a értelmében 30 nap. A határidő elmulasztása esetén, ha a
mulasztás kimentésére nem került sor, a felülvizsgálati kérelmet a Pp. 270. § (1) bekezdése
folytán alkalmazandó Pp. 237. §-a, illetve 240. § (1) bekezdése alapján hivatalból el kell
utasítani.

A  vizsgált  ügyek  e  vonatkozásban  a  Kúria  elvi  állásfoglalását  igénylő  speciális
jogértelmezési kérdést nem vetnek fel. 

*  *   *

Összefoglalva:  a  vizsgálat  tapasztalatai  alapján  a  véleményem  szerint  a  következő
kérdésekben merülhet fel az elvi véleménynyilvánítás szükségessége:
- hogyan kell számítani a Pp. 271. § (2) bekezdésében említett értékhatárt, ha a jogerős ítélet
egyébként, az értékhatár hiányában felülvizsgálattal támadható rendelkezése mellett, azzal
összekapcsoltan  olyan  rendelkezést  is  támadnak  felülvizsgálattal,  amely  esetében  a
felülvizsgálat  a  Pp.  271.  §  (1)  bekezdése alapján kizárt,  és  e kizárt  részhez kapcsolódó
felülvizsgálati érték nélkül a felülvizsgálati kérelemmel vitatott érték nem haladja meg a
hárommillió forintot,
-  a  Pp.  271.  § (2)  bekezdésének alkalmazása során mely perek tartoznak az ingatlannal
kapcsolatos perek körébe,
-  hogyan  kell  eljárni,  ha  a  felülvizsgálati  kérelem  előterjesztője  a  Pp.  271.  §  (2)
bekezdésében  említett  kivételek  körébe  tartozó  igényekkel  összekapcsolva  olyan  egyéb
igényeket is érvényesít, amelyek esetében, ha a felülvizsgálati kérelmet önállóan terjeszti
elő, az értékhatáron alapuló kizárás érvényesülne,
-  kötelező  tartalmi  kelléke-e  a  felülvizsgálati  kérelemnek  a  megsértett  jogszabályhely
kifejezett, konkrét megjelölése,
-  a  felülvizsgálati  kérelem  tartalmi  hiányossága  esetében  helye  van-e  hiánypótlási
felhívásnak,
-  ha  a  felülvizsgálati  kérelem  a  jogszabálysértés  megjelölése  körében  több,  egymástól
egyértelműen  elkülönülő  hivatkozást  tartalmaz,  valamennyi  hivatkozás  esetében
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érvényesülniük  kell-e  a  Pp.  272.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  tartalmi
követelményeknek.
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Dr. Osztovits András

A Kúria Polgári Kollégiuma Gazdasági Szakágának gyakorlata 2013-ban a felülvizsgálati
kérelmek hivatalbóli elutasítása körében

Munkaanyag „A Kúria nem érdemi határozatainak vizsgálata” elnevezésű joggyakorlat-
elemző csoport számára 

A Kúria Polgári Kollégiuma Gazdasági Szakágában 2013-ban egy tanács (Gfv.VII.) látta el
az  igazságszolgáltatási  feladatokat.  Összesen  415  db  felülvizsgálati  kérelmet  bírált  el  a
tanács, ebből 95 darab volt az, amikor a felülvizsgálati kérelmet hivatalból utasította el (ez
tehát az összes elbírált  ügy 22,8%-a).  A statisztikai  adatokból kiderül,  hogy ezen ügyek
közel egyharmadában (31 db) az elutasításra a Pp. 270.§ (2)-(3) bekezdéseinek értelmezése
és  alkalmazása  alapján  került  sor,  mivel  nem  érdemi  végzés  ellen  nyújtotta  be  a  fél
felülvizsgálati kérelmét. Ugyanebben az időszakban a második leggyakoribb indok a Pp.
271.§  (2)  bekezdésében  meghatározott  értékhatár  (1  millió,  később  3  millió  Ft)  miatti
elutasítás  volt.  Ugyanannyiszor  került  sor  a  felülvizsgálati  határidő  elmulasztása,
hiánypótlási  kötelezettség  elmulasztása,  valamint  a  törvény  kizáró  rendelkezése  miatti
elutasításra (11-11-11 db.) Az összes elutasítás  közel egytizedét  tette  ki  a  felülvizsgálati
kérelem tartalmi hiányosságára való hivatkozás.  Mindezekhez képest  elenyésző számban
fordult  elő,  hogy  első  fokon  jogerőre  emelkedett  ítéletet  támadtak  (3  db),  hogy  nem a
jogosult  volt  a  kérelmező  (1  db)  valamint,  hogy  kizárólag  a  jogerős  ítélet  indokolását
támadta a fél (1 db). 

A vonatkozó határozatok áttekintése alapján az a következtetés vonható le, hogy teljesen
egyértelműek,  ezért  jogértelmezést,  jogi  iránymutatást  nem  igényelnek  azok  a  Pp.
rendelkezések,  amelyek  a  felülvizsgálati  határidő  elmulasztását,  törvény  kizáró
rendelkezésének  alkalmazását,  illetve  az  első  fokon  jogerőre  emelkedett  ítélet  elleni
felülvizsgálat lehetőségét szabályozzák. 
Szükségesnek  tartom  kiemelni,  hogy  a  gazdasági  tanács  a  vizsgált  időszakban  –  saját
tapasztalataim  alapján  –  azóta   is  rendkívül  szűk  körben  alkalmazza  a  hiánypótlás
intézményét, ilyen felhívásra csak akkor kerül sor, ha a felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél
jogi képviselővel nem rendelkezik, a felülvizsgálati illetéket nem vagy csak hiányosan rótta
le, illetve a kért költségkedvezmény elbírálásához szükséges adatokat nem tüntette fel. A
Gfv.  VII.  tanács  a  felülvizsgálati  kérelemben  megjelölt  jogszabálysértés  körében
hiánypótlást akkor sem talál lehetségesnek, ha egyébként a fél által leírtak alapján rendkívül
nehezen állapítható meg, hogy ténylegesen milyen körben, mire hivatkozással kéri a jogerős
ítélet felülvizsgálatát. 

Ezzel függ össze szorosan a tartalmi hiányosságok miatti hivatalbóli elutasítások viszonylag
nagy  száma  is.  Véleményem  szerint  ez  az  a  kérdéskör,  amit  a  joggyakorlat-elemző
csoportban szükséges megvizsgálni és megvitatni: van-e helye és ha igen milyen körben
hiánypótlásnak a fél által megjelölt és előadott jogszabálysértések körében, vagy az ilyen
típusú  hiányosság  szükségszerűen  a  felülvizsgálati  kérelem  hivatalbóli  elutasítását
eredményezheti. A Pp. 270-275.§-ai nem tesznek különbséget polgári és gazdasági jogviták
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között, a Kúria Polgári Kollégiuma minden egyes tanácsának ebben a kérdésben – lehetőség
szerint  –  egységes  joggyakorlatot  kell  követnie.   E  kérdéskör  fontosságára  tekintettel
részletesen ismertetem a Gfv.VII. tanács által tartalmi hiányosság alapján meghozott mind a
8 darab elutasító végzésének legfontosabb jogi indokait. 

I. Felülvizsgálati kérelem tartalmi hiányossága

Gfv.VII.30.287/2013/2. sz. végzés
A jogerős  ítélet  ellen  előterjesztett  felülvizsgálati  kérelmében  a  felperes  elsődlegesen  a
jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és a kölcsönszerződés érvénytelenségét megállapító
ítélet  meghozatalát,  másodlagosan  a  jogerős  ítélet  hatályon  kívül  helyezése  mellett  az
elsőfokú bíróság új eljárásra, új határozat hozatalára utasítását kérte.
Felülvizsgálati kérelmét a következő öt mondattal indokolta: Az ítélet törvénysértő, mivel a�
szerződés a Hpt. 213. § /1/ bekezdés c) pontja alapján semmis az árfolyamrés, mint költség
feltüntetésének hiánya miatt.  A Törvényszék ítéletét törvénysértő módon hozta. Az eljáró
bíróságok a Ptk. 234. § alapján hivatalból kötelesek a semmisséget észlelni és erre a feleket
figyelmeztetni,  ítéletben rendelkezni  kell.  A felperes  több okot  is  megjelölt  a  szerződés
érvénytelenségére,  amely a bíróságokat nem köti,  a jogcímet a kereset  megalapozásához
szabadon változtathatják. Ennek ellenére a bíróságok az érvénytelenséget nem állapították
meg.�
A végzés  jogi  indokolása  abból  indul  ki,  hogy  a  Pp.  270.§  (2)  bekezdése  alapján  a
felülvizsgálati kérelemnek határozatot kérelmet kell tartalmaznia arra nézve, hogy a jogerős
ítélet  megváltoztatását  mennyiben  és  milyen  okból  kéri.  A  felperes  keresetében
eshetőlegesen négy kereseti  kérelmet is  előterjesztett,  melyek részben a szerződés egyes
rendelkezései,  részben  a  teljes  szerződés  érvénytelenségének  megállapítására  irányul.  A
felperes  felülvizsgálati  kérelméből  nem  állapítható  meg  egyértelműen,  hogy  az  ekként
előterjesztett  kereseti  kérelmek  elbírálása  közül  melyik  vonatkozásában  tartja
jogszabálysértőnek azt, hogy az eljárt bíróságok nem vizsgálták hivatalból  erre irányuló�
felperesi kérelem hiányában  a Hpt. 213. § /1/ bekezdés c) pontja szerinti érvénytelenséget.�
Nem derül ki az sem, hogy általa hivatkozott új semmisségi ok alapján a perbeli szerződés
részleges  vagy  teljes  érvénytelenségének  megállapítását  kéri.  Mindezek  hiányában  nem
állapítható  meg,  hogy  a  felperes  a  felülvizsgálati  kérelmével  a  jogerős  ítélet
megváltoztatását mennyiben és milyen módon kéri, ezért azt a Kúria a Pp. 273. §-ának /1/
bekezdése alapján hivatalból elutasította. 

Gfv.VII.30.264/2013/2.sz. végzés
A végzés indokolása utal arra, hogy a Pp. 272.§ (2) bekezdését a Pp.-nek az igazságügyi és
közigazgatási  tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  2012.  évi  CXVII.  törvény  9.§-a
módosította, mely alapján a felülvizsgálati kérelemben elő kell adni - a jogszabálysértés és a
megsértett  jogszabályhely megjelölése  mellett  -,  hogy a fél  a  határozat megváltoztatását
milyen okból kívánja.
A  Pp.  273.§-ának  (1)  bekezdése  szerint  a  Kúria  a  jogi  képviselő  által  előterjesztett
felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasítja, ha az nem felel meg a 272. § (2) bekezdésében
előírtaknak,  vagy  ha  ennek  megfelelő  kiegészítése  a  kérelem  benyújtására  biztosított
törvényes határidőn belül nem történt meg.
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A felperesek  a  felülvizsgálati  kérelmükben  megsértett  jogszabályhelyet  egyáltalán  nem
jelöltek meg. 

Gfv.VII.30.258/2013/2.sz. végzés 
A felülvizsgálati  kérelem határidőben került  előterjesztésre,  azonban abban a  felperesek
jogszabálysértésre  nem hivatkoztak,  megsértett  jogszabályhelyet  egyáltalán  nem jelöltek
meg.  A felülvizsgálati  kérelem  ezért  nem  felel  meg  a  Pp.  272.§-a  (2)  bekezdésében
előírtaknak.

Gfv.VII.30.256/2013/6.sz. végzés 
Mind  az  50.,  mind  az  51.  sorszámú  felülvizsgálati  kérelem  határidőben  került
előterjesztésre, azonban az alperes sem az 50. sorszámú, sem az 51. sorszámú felülvizsgálati
kérelmében  nem  jelölte  meg,  hogy  pontosan  milyen  tartalmú  határozat  meghozatalát
kívánja. Nem tekinthető ilyen nyilatkozatnak a jogerős határozat hatályon kívül helyezése és
az elsőfokú bíróság új eljárás lefolytatására kötelezése iránti kérelem.
A megelőzően  ismertetett  Pp.  272.§-ának  (2)  bekezdésében  foglaltak  szerint  ugyanis  a
felülvizsgálati kérelem akkor felel meg a törvényi követelményeknek, ha  többek között -�
tartalmazza azt,  hogy a kérelmező a jogerős határozat megváltoztatását mennyiben, azaz
milyen  terjedelemben  kívánja:  annak  teljes,  vagy  csak  egyes  részei  tekintetében  kéri  a
hatályon kívül helyezését, és helyette milyen döntés meghozatalát tartja a jogszabályokkal
összhangban állónak. Amennyiben a felülvizsgálati kérelem nem tartalmazza a fentieket, az
olyan  lényeges  tartalmi  hiányosság,  amely  a  felülvizsgálati  kérelem  benyújtására
rendelkezésre álló törvényben szabályozott határidőn túl már nem pótolható.
A fél Pp. 272.§-ának (2) bekezdése szerinti  nyilatkozatát a Kúria sem pótolhatja, mert a Pp.
275.§-ának (2) bekezdése alapján csak a felülvizsgálati kérelem keretei között járhat el.

Gfv.VII.30.241/2013/6. sz. végzés 
A Pp. 2005. évi CXXX. törvény 14.§-ával megállapított 272.§-ának (2) bekezdése szerint a
felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni azt a határozatot, amely ellen a felülvizsgálati
kérelem irányul, továbbá elő kell adni - a jogszabálysértés megjelölése mellett -, hogy a fél a
határozat  megváltoztatását  mennyiben  és  milyen okból  kívánja.  A felülvizsgálati  eljárás
tárgya tehát  figyelemmel a Pp. 270. § /2/ bekezdésére is  a jogerős ítélet, annak esetleges� �
jogszabályba ütközését vizsgálhatja csak a Kúria. E vizsgálatnak pontos terjedelmét jelöli ki
a felülvizsgálati kérelem, melyben az azt előterjesztő félnek szükségszerűen nyilatkozni kell
arról, hogy a támadott határozat megváltoztatását mennyiben, azaz milyen terjedelemben
kívánja: annak teljes, vagy csak egyes részei tekintetében kéri a hatályon kívül helyezését. A
fél ezen nyilatkozatát a Kúria nem pótolhatja, mivel éppen ez alapján, ennek keretei között
járhat el.
Az alperes a felülvizsgálati kérelme nem tartalmaz ilyen konkrét, a Kúria által a Pp. 275.§-a
szerint  hozható döntésre irányuló határozott  kérelmet,  így nem jelöli  meg,  hogy a  fél  a
határozat megváltoztatását mennyiben kívánja.
A felülvizsgálati  kérelem így nem felel meg a Pp.  272.§-ának (2) bekezdésében foglalt
feltételeknek, ezért a Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Pp. 273.§-ának (1) bekezdése alapján
hivatalból elutasította.
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Gfv.VII.30.223/2013/2.sz. végzés 
A felperes a felülvizsgálati kérelmében megsértett  jogszabályhelyet egyáltalán nem jelölt
meg, csupán a Szegedi Ítélőtábla ítéletének 13. oldalán írtakkal kapcsolatban említi meg,
hogy  az  ítélet  utal  arra,  hogy  a  Cégtörvény  113.§-a  alapján  a  végelszámolás  alatt  lévő�
gazdasági  társaság,  tehát  a  Credinvest  Trans  Kft.  elhatározhatja  a  végelszámolás
megszűnését, és a cég működésének továbbfolytatását egy gazdasági cél elérése érdekében.�
A jogerős ítéletben foglalt Ctv. 113.§-ára történt hivatkozás ismertetése nem jelenti a Pp.
272.§-a (2) bekezdésében foglaltak szerinti megsértett jogszabályhely megjelölését, ezért a
felülvizsgálati kérelem nem felel meg a Pp. 272.§-a (2) bekezdésében előírtaknak. 

Gfv.VII.30.134/2013/2.sz. végzés 
Ha a felülvizsgálati kérelemben tartalmilag helyesen történik hivatkozás a jogszabálysértés
tényére,  de  a  megsértett  jogszabályhely  megjelölése  téves,  ezen  okból  a  felülvizsgálati
kérelem nem utasítható el.
A  Pp.  273.§-ának  (1)  bekezdése  szerint  a  Kúria  a  jogi  képviselő  által  előterjesztett
felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasítja, ha az nem felel meg a 272. § (2) bekezdésében
előírtaknak,  vagy  ha  ennek  megfelelő  kiegészítése  a  kérelem  benyújtására  biztosított
törvényes határidőn belül nem történt meg.
Az alperes a felülvizsgálati kérelmében megsértett jogszabályhelyet egyáltalán nem jelölt
meg,  ezért  a  felülvizsgálati  kérelem  nem  felel  meg  a  Pp.  272.§-a  (2)  bekezdésében
előírtaknak.

Gfv.VII.30.073/2013/2.sz. végzés 
Ha a felülvizsgálati kérelemben tartalmilag helyesen történik hivatkozás a jogszabálysértés
tényére,  de  a  megsértett  jogszabályhely  megjelölése  téves,  ezen  okból  a  felülvizsgálati
kérelem nem utasítható el.
A  Pp.  273.§-ának  (1)  bekezdése  szerint  a  Kúria  a  jogi  képviselő  által  előterjesztett
felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasítja, ha az nem felel meg a 272. § (2) bekezdésében
előírtaknak,  vagy  ha  ennek  megfelelő  kiegészítése  a  kérelem  benyújtására  biztosított
törvényes határidőn belül nem történt meg.
Az I-II.r.  alperesek  a  felülvizsgálati  kérelmükben megsértett  jogszabályhelyet  egyáltalán
nem jelöltek meg,  csak arra hivatkoztak,  hogy a hitelbiztosítéki érték meghatározásának
módjára  a  25/1997.  (VIII.1.)  PM rendelet  nem tartalmaz  rendelkezést.  A felülvizsgálati
kérelem ezért nem felel meg a Pp. 272.§-a (2) bekezdésében előírtaknak. 

II. A végzések elleni felülvizsgálat lehetősége

A Pp. 270.§ (2)-(3) bekezdései együttesen szabályozzák   azt, hogy főszabály szerint mely
végzésekkel szemben van helye felülvizsgálatnak. A Gfv.VII. tanács – az ügyelosztási rend
alapján  –  több  nemperes  eljárást  is  tárgyal,  melyek  közül  gyakorlati  jelentőségét  és  az
érkezések számát tekintve is kiemelkednek a csőd-, felszámolási eljárásban hozott végzések.
Muzsalyi Róbert: Felülvizsgálati eljárás korlátai csőd- és felszámolási eljárásban (Magyar
Jog 2015/3. sz. 171-177.o.) című tanulmányában kommentárszerűen veszi végig mindazokat
a végzéseket,  amelyek esetében a Cstv. kifejezetten nevesíti,  illetve tiltja a felülvizsgálat
lehetőségét, valamint felsorolja azokat a végzéseket is,  amelyek – vonatkozó egyértelmű
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szabályozás  hiányában – a  Legfelsőbb Bíróság/Kúria  gyakorlata  alapján felülvizsgálattal
támadhatók. A tanulmányban leírtakkal szakmailag egyetértek, az ott felvetett problémákat
azért sem kívánom itt megismételni, mert ez a Kúriának csak egyetlen tanácsát érinti, így
ellentétes joggyakorlat e körben a Polgári Kollégiumon belül nem alakulhat ki. 

A  2013-ban  hivatalból  elutasított  kérelmek  vizsgálatának  teljessége  érdekében
összefoglalom, hogy – a csőd- és felszámolási eljárásokon kívül - milyen típusú végzések
esetén nem látott lehetőséget a Gfv.VII. tanács a felülvizsgálatra. 

1.  A felülvizsgálati  kérelem hivatalbóli  elutasítása,  mivel keresetlevél  idézés kibocsátása
nélküli elutasítására/a per megszüntetésére az 1994. évi LXXI. törvény 8. § /1/ bekezdésére
hivatkozással  került  sor.  (Gfv.VII.30.254/2013/2.  sz.  végzés,  Gfv.VII.30.333/2013/2.  sz.
végzés,  Gfv.VII.30.131/2013/2.  sz.  végzés,  Gfv.VII.30.118/2013/2.sz.  végzés,
Gfv.VII.30.067/2013/2.  sz.  végzés,  Gfv.VII.30.394/2012/2.sz.  végzés,
Gfv.VII.30.362/2012/2. sz. végzés, Gfv.VII.30.343/2012/2. sz. végzés). 

2.  A keresetlevél áttételét elrendelő elsőfokú végzést megváltoztató másodfokú eljárással
szemben  felülvizsgálatnak  nincs  helye.  (Gfv.VII.289/2013/2.sz.  végzés,
Gfv.VII.30.170/2013/2. sz. végzés) 

3.  Fellebbezést  hivatalból  elutasító  elsőfokú  végzést  helybenhagyó  másodfokú  határozat
ellen nincs helye felülvizsgálatnak. (Gfv.VII.30.270/2013/2.sz. végzés)

4.  A csődegyezséget  jóváhagyó  jogerős  végzés  ellen  nincs  helye  felülvizsgálati  eljárás
lefolytatásának. (Gfv.VII.30.267/2013/2.sz. végzés)

5. Az elsőfokú bíróság eljárást befejező végzését hatályon kívül helyező és újabb eljárás
lefolytatására és újabb határozat hozatalára utasító végzés nem minősül az ügy érdemében
hozott határozatnak, ezért ellene nincs helye felülvizsgálatnak. (Gfv.VII.30.253/2013/2.sz.
végzés, Gfv.VII.30.093/2013/2. számú végzés, Gfv.VII.30.006/2013/2. sz. végzés).  

6. Nem minősül az ügy érdemében hozott végzésnek a per megindítása tényének ingatlan-
nyilvántartásba történő feljegyzését elrendelő végzés. (Gfv.VII.30.248/2013/2.sz. végzés)

7. Az igazolási kérelmet elutasító jogerős végzéssel szemben felülvizsgálatnak nincs helye.
(Gfv.VII.30.225/2013/2.sz.  végzés,  Gfv.VII.30.121/2013/2.  sz.  végzés,
Gfv.VII.30.071/2013/2. sz. végzés)

8.  A  perköltségbiztosíték  letétbe  helyezésére  kötelező  végzéssel  szemben  nincs  helye
felülvizsgálati kérelem előterjesztésének. (Gfv.VII.30.191/2013/2.sz. végzés)

9. Hiánypótlás elmulasztása miatt a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító végzés
helybenhagyásáról szóló másodfokú végzéssel szemben nincs helye felülvizsgálati kérelem
előterjesztésének. (Gfv.VII.30.147/2013/2.sz. végzés).



- 28 -

10.  A  félbeszakadás  megállapítása  iránti  kérelmet  elutasító  végzés  ellen  nincs  helye
felülvizsgálatnak. (Gfv.VII.30.136/2013/2. sz. végzés)

11. Perbelépés iránti kérelmet elutasító jogerős végzéssel szemben felülvizsgálatnak nincs
helye. (Gfv.VII.30.095/2013/2.sz. végzés)

12.  A  pénzbírságot  kiszabó  jogerős  végzés  ellen  nincs  helye  felülvizsgálatnak.
(Gfv.VII.30.046/2013/2. sz. végzés)

13. A perújítási kérelmet hiánypótlási felhívás nem teljesítése miatt érdemi vizsgálat nélkül
elutasító  jogerős  végzés  ellen  nem  lehet  felülvizsgálati  kérelmet  benyújtani.
(Gfv.VII.30.025/2013/2. sz. végzés).

14.  Jogerős  bírósági  meghagyással  szemben  nincs  helye  felülvizsgálati  kérelem
előterjesztésének. (Gfv.VII.30.020/2013/2.sz. végzés)

15.  Az  eljárás  elhúzódása  miatti  kifogást  elutasító  jogerős  végzés  ellen  nincs  helye
felülvizsgálati kérelemnek.(Gfv.VII.30.345/2012/2.sz. végzés).

16.  A  pert  a  peres  felek  közös  kérelmére  megszüntető  jogerős  végzéssel  szemben
felülvizsgálatnak nincs helye. (Gfv.VII.30.342/2012/2. sz. végzés).

III. Törvény előírása kizárja a felülvizsgálatot

A Gfv.VII. tanács gyakorlatában ezen kizárási ok tekintetében három esetkör különíthető el.
Az egyik, amikor a felszámolási eljárásban hozott végzés tekintetében kifejezetten a Cstv.
rendelkezik a felülvizsgálat kizártságáról (Cstv. 60.§ (7) bekezdés, 27.§ (1) bekezdés). A
másik esetkör a Pp. 271.§ (4) bekezdés a/ pontja, mely szerint ha a 23.§ (1) bekezdés ec)
pontja  szerint  (cég  szervei  határozatainak  bírósági  felülvizsgálata)  az  elsőfokú  bíróság
ítéletét a másodfokú bíróság azonos jogszabályi rendelkezésre utalással hagyta helyben. A
harmadik esetben akkor kerül sor a fenti hivatkozással a felülvizsgálati kérelem hivatalból
elutasítására, ha az a jogerős határozatnak csupán a kamatfizetésre, illetve a perköltségre
vonatkozó  rendelkezésére  irányul  (Pp.  271.§  (1)  bekezdés  c/  pont),  illetve  a  jogerős
határozatnak  csupán  a  teljesítési  határidőre  illetve  a  részletfizetésre  vonatkozó
rendelkezéseit támadja (Pp. 271.§ (1) bekezdés d/ pont). 

A  vizsgált  időszakban  egy  esetben  került  sor  (Gfv.VII.30.212/2013/2.sz.  végzés)  a
felülvizsgálati kérelem hivatalbóli elutasítására azon okból, hogy a Pp. 271.§ (1) bekezdés
d/ pontja alapján nincs helye felülvizsgálatnak a jogerős határozatnak csupán az indokolása
ellen.  A Gfv.VII.  tanács  gyakorlatában  különösen  az  érvénytelenségi  perekben  gyakran
felmerülő jogalkalmazási kérdés ugyanakkor a Pp. 271.§ (1) bekezdés d/ pontjának utolsó
fordulata,  mely  szerint  nincs  helye  felülvizsgálatnak  a  jogerős  határozatnak  csupán  az
indokolása  ellen.  A legtöbb  esetben  a  peres  felek  egyike  több  érvénytelenségi  okra  is
hivatkozik,  melyek között  lényeges  eltérés  adódhat  az  alkalmazható jogkövetkezmények
tekintetében. A félnek tehát az érvénytelenség esetleges megállapítása esetén sem mindegy,
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hogy arra melyik érvénytelenségi ok alapján kerül sor. Felmerül a kérdés, hogy a jogerős
ítéletnek  csupán  az  indokolása  ellen  irányul-e  az  a  felülvizsgálati  kérelem,  amely  azt
sérelmezi, hogy miért a bíróság által megállapított érvénytelenségi ok és miért nem a fél
által  hivatkozott  másik  érvénytelenségi  ok  alapján  állapította  meg  a  bíróság  az
érvénytelenséget. 

IV. A felülvizsgálati kérelem elkésettsége

A vizsgált  időszakban 11 alkalommal került  sor erre való hivatkozással  a felülvizsgálati
kérelem  hivatalbóli  elutasítására.  A  vonatkozó  szabályozást  és  az  ezzel  kapcsolatos
joggyakorlatot egyértelműnek találom. Három alkalommal is előfordult, hogy a fél nem az
elsőfokú bíróságnál nyújtotta be felülvizsgálati  kérelmét,  és mire az az elsőfokú bíróság
számára  hivatalból  megküldésre  került  a  felülvizsgálatra  nyitva  álló  határidő  eltelt.  A
Gfv.VII. tanács e körben követi a Legfelsőbb Bíróság/Kúria gyakorlatát, mely szerint a fél
hibájának kell tekinteni, ha a nem az elsőfokú bírósághoz benyújtott kérelme csak később, a
felülvizsgálati határidő eltelte után érkezik meg oda. 
Gyakorlati  problémát  okoz  azonban  a  kiemelt  jelentőségű  perekre  vonatkozó  eltérő
szabályozás (Pp. 386/I.§) mely szerint a felülvizsgálati kérelmet – az általános, a Pp. 272.§
(1)  bekezdése  szerinti  60 napos határidőhöz  képest  -   határozat  közlésétől  számított  30
napon belül kell benyújtani. A nehézség nem a rövidebb határidő kiszámításából, hanem
abból  ered,  hogy  a  Pp.  386/B.§-a  és  annak vonatkozó  bírósági  gyakorlata  alapján  még
mindig  nem teljesen egyértelmű,  hogy mitől  válik  egy konkrét  ügy kiemelt  jelentőségű
perré: automatikusan a pertárgyértékre tekintettel kell annak tekinteni, vagy csak akkor ha a
bíróság  ezt  végzéssel  elrendeli.  Mindez  kihat  a  felülvizsgálati  kérelmek  elbírálására  is,
mivel előfordult  már olyan hivatkozás a 30 napon túl,  de 60 napon belül felülvizsgálati
kérelmet előterjesztő fél részéről, hogy ő nem kapott tájékoztatást az eljárt bíróságoktól a
jogvita kiemelt jelentőségű perként való minősítéséről, a bíróságok nem is ezen speciális
eljárási szabályok szerint jártak el. De előfordult az is, hogy a felülvizsgálati kérelemmel
vitatott érték már nem érte el a 400 millió forintot, ennek ellenére a kiemelt jelentőségű
perekre irányadó 30 napos határidőt tartotta irányadónak a Kúria. 
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Dr. Muzsalyi Róbert

A felülvizsgálati kérelem elbírálásának korlátai a csőd- és felszámolási ügyekben1

2014-ben  a  Kúria  hatáskörébe  tartozó  csőd-  és  felszámolási  ügyekben  kezdeményezett
felülvizsgálati  eljárások  több  mint  20%-a  nem  érdemi  határozattal  fejeződött  be.  Az
elutasítások magas aránya meglehetősen feltűnő, ha azt vesszük figyelembe, hogy ezekben
az eljárásokban szinte kizárólag jogi képviselő által terjesztettek elő felülvizsgálati kérelmet.
A hivatalból való elutasítások alapvetően két nagyobb csoportba sorolhatók. Egyrészt az
elutasítás oka lehet a felülvizsgálati kérelem – hiánypótlással nem orvosolható – alaki és
tartalmi  hiányossága,  másrészt  külön  kategóriát  képeznek  azok  az  esetek,  amikor  a
felülvizsgálati  kérelem  előterjesztésének  jogszabályi  feltételei  a  csődeljáráról  és
felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) és a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) alapján nem állnak fenn.
Jelen tanulmányban – a Kúria joggyakorlatát alapul véve – e két esetkör vizsgálatával a
felülvizsgálati  kérelem  előterjesztésének  legfontosabb  szabályait  ismertetem,  különös
tekintettel a csőd- és felszámolási eljárásokra jellemző sajátosságokra.2

I. Felülvizsgálatból kizárt határozatok köre
A felülvizsgálat  tárgya  a  jogerős  bírósági  határozat.  A Pp.  270.§-ának  (2)  bekezdése
értelmében ez a jogerős ítélet vagy az ügy érdemében hozott jogerős végzés lehet. A per
érdemében a bíróság mindig ítélettel határoz, következésképpen “az ügy érdemében hozott
jogerős  végzés”  a  nemperes  eljárásokban hozott  végzéseket  jelenti.  Azt,  hogy  az  egyes
nemperes eljárások tekintetében mi minősül az ügy érdemében hozott végzésnek – ha az
adott eljárást szabályozó jogszabály azt nem határozza meg –, az eljárás sajátosságai alapján
kell megítélni. Általában a kérelmet elbíráló, az eljárást befejező határozat minősül az ügy
érdemében hozott végzésnek.3 A csőd- és felszámolási eljárások tekintetében – hasonlóan a
polgári  perekhez  –  vannak  olyan  végzések,  amelyek  bár  az  ügy  érdemében  hozott
határozatnak minősülnek, a Cstv. vagy Pp. mégis kizárja a felülvizsgálatot. 

1.1. Cstv. alapján kizárt határozatok
A Pp.  271.§-a  (1)  bekezdésének  l/  pontja  szerint  nincs  helye  felülvizsgálatnak,  ha  azt
törvény kizárja. A felszámolási eljárás vonatkozásában a Cstv. határoz meg a Pp.-hez képest
speciális szabályokat, melyekben tovább szűkíti a felülvizsgálható határozatok körét. Ilyet
tartalmaz a Cstv.27.§ (1) bekezdése, melynek értelmében a felszámolást elrendelő végzés
ellen nincs helye felülvizsgálatnak4, valamint a Cstv. 60.§ (7) bekezdése, ami a felszámolási
eljárás befejezéséről hozott végzés tekintetében zárja ki a felülvizsgálatot. 

1 A szerző tanulmánya megjelent a Magyar Jog 2015/3. számában. 

2 Polgári perek vonatkozásában lásd.:  OSZTOVITS András – VILLÁM Krisztián: Felülvizsgálat polgári perekben. Opten
Kiadó,  2014,  Budapest.,  OSZTOVITS András:  Felülvizsgálati  eljárás  a  polgári  perekben.  Complex  Kiadó,  2011,
Budapest. 

3 1/2002.  (IV.22.)  PK-KK  vélemény  a  felülvizsgálati  eljárás  új  szabályainak  alkalmazásával  kapcsolatos  egyes
kérdésekről. Bírósági Határozatok 2002. évi 6. szám. 

4 BH2007. 129.
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1.1.1. Felszámolást elrendelő jogerős végzés
A felszámolást  elrendelő  végzés  elleni  felülvizsgálat  kizárásának  az  volt  a  jogalkotói
indoka,  hogy  vannak  olyan  élethelyzetek,  amelyek  esetében  a  Kúria  felülvizsgálati
jogkörének  megteremtése  nagyobb  károkat  okozna,  mint  amilyen  előnnyel  a
jogszabályszerű döntés elérése szolgálhat. Így a felszámolás elrendeléséről hozott jogerős
döntés esetén a felülvizsgálat megengedése és a végrehajtás esetleges felfüggesztése folytán
a Kúria döntéséig függő jogi helyzet alakulna ki. Ha viszont a végrehajtás a felülvizsgálati
eljárás alatt tovább folyik, az a helyzet állna elő, hogy mire a kúriai döntés megszületik az
ügyben,  a  vagyonértékesítés  már  végbement,  tehát  az  eredeti  állapot  amúgy  sem lenne
helyreállítható.5 

1.1.2. Felszámolási eljárás befejezéséről hozott jogerős végzés
A Cstv. 60.§ (7) bekezdése értelmében a felszámolási eljárás befejezéséről hozott végzés
ellen  nincs  helye  felülvizsgálatnak.  Kérdésként  merült  fel,  azonban  –  az  eljárás
befejezéséhez  kapcsolódóan  –,  hogy  a  Cstv.  56.§  (1)  bekezdése  alapján  az  eljárás
befejezésére  irányuló  zárómérleg,  vagyonfelosztási  javaslat  ellen  benyújtott  hitelezői
kifogást  jogerősen  elutasító  végzés  ellen  van-e  helye  felülvizsgálati  kérelem
előterjesztésének. A Cstv. 56.§ (1) bekezdésében szabályozott kifogás eltér a Cstv. 51.§-
ában található kifogástól előterjesztésének határidejében, céljában, a kifogással támadható
intézkedésben, ez kifejezetten csak az eljárás befejezéséhez kapcsolódik, a felszámoló által
előterjesztett anyagok tartalmára irányulhat. A Cstv. 56.§ (1) bekezdése szerint a bíróság a
kifogásnak helyt ad, vagy azt elutasítja, ám a kifogás elutasítása ellen külön fellebbezésnek
nincs helye. Ebből következően a bíróság a kifogás elutasítása esetén a felszámoló által
benyújtott zárómérlegben és vagyonfelosztási javaslatban foglaltaknak megfelelően fejezi
be a felszámolási eljárást és az eljárást befejező határozatban kell megindokolnia a kifogás
elutasítását.

A Cstv. 56.§ (1) bekezdése szerinti kifogás - előterjesztése esetén - az eljárás befejezéséhez
szükséges iratok részét képezi. A bíróság a kifogást elbíráló határozatát a felszámoló által
becsatolt  záróanyagokra  és  a  hitelezők  Cstv.  56.§  (1)  bekezdése  alapján  benyújtott
kifogásában  foglaltakra,  az  ahhoz  csatolt  okiratokra  alapítja.  Az  iratok  alapján  hozott
határozat  az  eljárást  befejező  végzés,  mely  összességében tartalmazza  az  említett  iratok
értékelését.  Mindezek  alapján  a  Cstv.  56.  §  (1)  bekezdése  szerinti  kifogással  érintett
tárgykört  érdemben elbíráló határozat  a  felszámolási  eljárás  befejezéséről hozott  jogerős
végzés része, mely ellen a felülvizsgálati kérelem benyújtásának a lehetőségét a Cstv. 60. §
(7) bekezdése kizárja.6 

A  felszámolási  eljárásban  az  adósnak  a  hitelezőkkel  kötött  egyezségét  jóváhagyó
másodfokú  bírósági  végzés  szintén  nem  támadható  felülvizsgálati  kérelemmel.  Ez  két
jogszabályi  rendelkezése alapján is  alátámasztható.  Egyrészt  ebben az  esetben a bíróság
rendelkezik a felszámolási eljárás befejezéséről, ami ellen a felülvizsgálatot a – korábban
említett  –  Cstv.  60.§  (7)  bekezdése  zárja  ki.  Másrészt  felszámolási  eljárásban  létrejött
egyezség bíróság előtti egyezség. Ennek jóváhagyása tárgyában hozott jogerős végzés elleni

5 Lásd. 2001. évi CV. törvény a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról 10. §-hoz fűzött
miniszteri indokolást. 

6 Gfv.VII.30.109/2012/2. számú végzés
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felülvizsgálat pedig a Pp. 271.§ (1) bekezdés h) pontja értelmében kizárt.7 

A Cstv.  nem tesz különbséget aszerint,  hogy a bíróság az eljárás befejezéséről hozott
végzést egyszerűsített felszámolás keretében hozta-e meg, így egyértelmű, hogy az 63/B. §
szerinti egyszerűsített felszámolás befejezéséről hozott jogerős végzés sem felülvizsgálható.

1.2. Pp. alapján kizárt határozatok köre

1.2.1. Csődegyezséget jogerősen jóváhagyó végzés
A csődegyezséget jóváhagyó jogerős végzés ellen nincs helye felülvizsgálatnak. Ennek az
az indoka, hogy bár a Cstv. külön rendelkezéseket nem tartalmaz az egyezséget jóváhagyó
végzés  elleni  felülvizsgálati  eljárás  lefolytathatóságára  a  Pp.  148.§-ának  (4)  bekezdése
értelmében  a  bíróság  által  jóváhagyott  egyezségnek  ugyanaz  a  hatálya,  mint  a  bírói
ítéletnek; a jóváhagyó végzés ellen beadott fellebbezésnek az egyezség végrehajtására nincs
halasztó hatálya.  A kialakult  kúriai  gyakorlat8 értelmében a  csődeljárás során létrejött,  a
bíróság  által  jogerősen  jóváhagyott  végzés  -  a  Cstv.  6.§-ának  (3)  bekezdése  alapján,
ellenkező  rendelkezés  hiányában  -  következményeiben  megfelel  a  Pp.  148.§-ában
szabályozott egyezségnek (ugyanaz a hatálya, mint a bírói ítéletnek), ennek következtében
pedig a Pp. felülvizsgálattal kapcsolatos rendelkezései is vonatkoznak rá. A Pp. 271.§-a (1)
bekezdésének h/ pontja alapján pedig nincs helye felülvizsgálatnak az egyezséget jóváhagyó
jogerős végzés ellen. 

Tipikus esetben a jogerősen jóváhagyott egyezség felülvizsgálatát a kényszeregyezséget
ellenző hitelező azért  kezdeményezi,  mert álláspontja szerint  az egyezséget jóváhagyását
tartalmazó  végzés  különböző  okokból  jogszabálysértő.  A  Kúria  korábbi  döntéseiben
kifejtette,  hogy ha a  hitelező a  vagyonfelügyelő eljárásának szabálytalanságát  észleli  az
elsőfokú eljárás során, úgy lehetősége van erre hivatkozással kifogással fordulni az elsőfokú
bírósághoz. (E körbe tartoznak a hitelezői igények elismerésével, más hitelező igényének a
befogadásával kapcsolatos eljárások is.) Az elsőfokú bíróság által a kifogás tárgyában hozott
végzés  ellen  ugyan  külön  fellebbezés  nem  nyújtható  be,  azonban  a  végzés  az  eljárást
befejező  határozat  elleni  fellebbezésben  támadható.9 Ebből  következően  a hitelezők
jogorvoslathoz való alapjoga nem sérül az eljárást befejező határozat tekintetében sem, mert
lehetőség  van  az  elsőfokú,  egyezséget  jóváhagyó  és  csődeljárást  befejező  végzés  elleni
fellebbezés benyújtására.10 

A felülvizsgálati eljárás lefolytathatósága mellett szól nem vitásan az a körülmény, hogy a
Pp. 148.§ (1) bekezdése szerinti bíróság által jóváhagyott egyezség és a Cstv. rendelkezései
alapján  létrejött  csődegyezség  között  alapvető  különbségek  állnak  fenn:  így  a
csődegyezséghez nem szükséges valamennyi fél hozzájárulása, de a csődegyezséghez hozzá
nem  járuló  hitelezőkre  is  kiterjed  az  egyezség  hatálya.  A  felülvizsgálati  eljárás
lefolytathatósága elleni érvként hozható fel a Cstv. rendelkezéseiben megnyilvánuló alapelv,
mely  szerint  a  csődeljárást  gyorsan kell  lebonyolítani  annak érdekében,  hogy az  adós a
csődeljárást követően minél hamarabb folytatni tudja az átszervezett tevékenységét, s ennek
érdekében a bírósági eljáráson kívüli  és  az eljáráson belüli  cselekményekre is  rendkívül

7 Gfv.XI.30.255/2006/4. számú végzés. 
8 Gfv.X.30.136/2011/3. számú végzés, Gfv.VII.30.267/2012/2. számú végzés

9 Gfv. X.30.127/2012/9. számú, Gfv. X.30.126/2011/6.számú végzés

10 Gfv.VII.30.276/2012/2. számú végzés
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rövid határidőket állapított meg.11 Mindezeket az pro és kontra érveket egybevetve a Kúria
arra  az  álláspontra  helyezkedett,  hogy  az  eljárás  gyors  lefolytatásának  kötelezettségét
(Cstv.21/A.§ és 21/C.§) és a jogerősen jóváhagyott egyezség gazdasági következményeit is
figyelembe véve,  az  egyezséget  jóváhagyó jogerős  végzés  ellen  a  felülvizsgálati  eljárás
kizárt. 

A csődeljárásban előterjesztett kifogás érdemi elbírálását tartalmazó végzés ellen önálló
felülvizsgálatnak nincs helye. Az elsőfokú bíróságnak a kifogás tárgyában hozott határozata
az eljárást befejező végzés elleni fellebbezésben támadható, és az e tárgyban hozott jogerős
másodfokú végzés ellen nyújtható be felülvizsgálati kérelem.12 
1.2.2. Nem érdemi határozatok
Sok  esetben  nem  teljesen  egyértelmű,  hogy  mi  minősül  az  ügy  érdemében  hozott
határozatnak. Éppen ezért fontosnak tartom – nem kimerítő jelleggel – felsorolni, melyek a
csőd- és felszámolási eljárásban leginkább előforduló azon végzések, amelyek “nem érdemi
jellege” felől a Kúria joggyakorlatában már állást foglalt. Nem minősül az ügy érdemében
hozott végzésnek, s így felülvizsgálati kérelemmel nem támadható: 
1)Az elsőfokú bíróság határozatát hatályon kívül helyező végzés;13 
2)A felszámolási eljárást felfüggesztő jogerős végzés;14 
3)A pénzbírságot kiszabó jogerős végzés;15 
4)Az adós  csődeljárás  iránti  kérelmét  a  Cstv.  9.  §  (4)  bekezdésének a)  pontja  alapján

hivatalból elutasító jogerős végzés; 16

5)A jogutódlást megállapító jogerős végzés; 17

6)A fellebbezést hivatalból elutasító jogerős végzés;18

7)A bírósági határozatot kijavító, illetve kiegészítő jogerős végzés ellen.19 

1.3. Speciális eset – a felülvizsgálható végzés érdemi felülvizsgálatának kizártsága

A Cstv. 27.§ (6) bekezdése értelmében ha az adós nem fizetésképtelen, a bíróság az eljárás
soron  kívül  megszünteti.  Az  erről  szóló  jogerős  másodfokú  döntés  ellen  felülvizsgálati
kérelem terjeszthető elő, melyben a hitelező kérheti a jogerős döntés megváltoztatásával az
adós fizetésképtelenségének megállapítását és felszámolása elrendelését. Kérdésként merült
fel, hogy ebben az esetben folytatható-e az adós fizetésképtelensége kérdésében született
jogerős végzés felülvizsgálata, miközben egy másik ügyben az adós fizetésképtelensége már
jogerősen  megállapításra  került  és  megindult  a  felszámolása.  A  Kúria  következetes

11 Gfv.VII.30.267/2012/2. sz. végzés

12 BH2013. 312

13 BH2013. 23., BH1998.553

14 Gfv.X.30.073/2012. sz. végzés. 

15 Gfv.VII.30.304/2012/2. számú végzés. BH 1994. 44. 

16 Mivel tartalmában megfelel a keresetlevelet Pp. 130. § (1) bekezdésének j) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül
elutasító  végzésnek,  amely  ellen  a  Pp.  270.  §  (3)  bekezdése  szerint  nem  megengedett  a  felülvizsgálat
lehetősége.Gfv.VII.30.219/2012/2. számú végzés.

17 BH 1997. 343. 

18 BH 2006. 368. 

19 BH 2007. 236., BH 2008.302. 
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álláspontja  szerint  a  Pp.  anyagi  jogerőt  szabályozó  229.  §  (1)  bekezdéséből  az  a
következtetés vonható le,  hogy a felszámolási  eljárásban egy adott  hitelező kérelmére a
fizetésképtelenség megállapítása anyagi jogerővel bír, mely mindenkire kiterjedő hatályú. A
felek  az  elbírált  jogot  –  az  adós  fizetésképtelenségét  –  többé  nem  tehetik  vitássá,  a
fizetésképtelenség tárgyában újabb eljárást  sem lehet indítani,  illetve a folyamatban lévő
ilyen eljárást meg kell szüntetni. 

Az eljárást megszüntető végzés elleni felülvizsgálati eljárásban a felülvizsgálati kérelem
elbírálása  feltételezi,  hogy  az  adós  nem  áll  felszámolás  alatt,  az  adós  felszámolásának
elrendelésével azonban már nincs helye fizetésképtelensége kapcsán további vizsgálatnak. A
hitelező a felszámolási kérelmében megjelölt követelését mint hitelezői igényt jelentheti be
a felszámolónak.20 Mindezekre tekintettel a Pp. 157. § a) pontja és a 130. § (1) bekezdés d)
pontjának analóg alkalmazásával az eljárást megszüntetésének van helye. A jogerős végzést
nem lehet hatályon kívül helyezni, mert annak felülvizsgálatára ilyen esetben nem kerülhet
sor.

II. A felülvizsgálati kérelem alaki és tartalmi hiányosságai

2.1. Felülvizsgálati kérelem előterjesztésére jogosultak
A Pp. általános szabályai alapján felülvizsgálati kérelmet a fél, a beavatkozó, valamint a
rendelkezés rá vonatkozó része ellen az kérheti, akire a határozat rendelkezést tartalmaz. A
Cstv. 6.§ (4) bekezdése határozza meg, hogy az egyes eljárásokban kit lehet félnek tekinteni,
eszerint a felszámolási eljárásban az adóst, a hitelezőt és a felszámolót, a csődeljárásban
pedig az adóst, a hitelezőt és a vagyonfelügyelőt. Ha a vagyonfelügyelő vagy a felszámoló
tevékenysége vagy mulasztása miatt benyújtott kifogás elbírálása harmadik személy jogát is
érinti, ő is félnek minősül. 

A Kúria gyakorlata alapján a jogosultak köre az adott esetre konkretizálva értelmezhető.
A Cstv. 51.§ (4) bekezdése a kifogást elbíráló végzés elleni rendes jogorvoslatra jogosultak
körét a Pp. általános szabályaitól eltérően határozza meg, s a fellebbezés jogát csak a két
ellenérdekű félnek – a felszámolónak illetve a kifogást benyújtó félnek – biztosítja. Abból a
szabályozásból,  amely  szerint  a  Pp.  rendelkezéseit  a  felszámolási  eljárásban  a  polgári
nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel kell alkalmazni,  ebben az esetben az
következik,  hogy  érdekelt  harmadik  személy  felülvizsgálati  kérelmet  sem nyújthat  be  a
kifogást elbíráló jogerős végzést ellen.21 

A Cstv.  51.§ (1)  bekezdése értelmében a felszámoló jogszabálysértő intézkedése vagy
mulasztása  ellen  a  sérelmet  szenvedett  fél  élhet  kifogással.  A “sérelmet  szenvedett  fél”
fogalma nem minden esetben egyértelmű. A fent említett általános megállapítást a Kúria
későbbi  esetjogában  tovább  értelmezte,  ugyanis  kérdésként  merült  fel,  hogy  az  egyik
hitelező kifogással támadhatja-e a felszámolónak azt az intézkedését, hogy a másik hitelező
igényét nyilvántartásba vette, és ha igen, akkor van-e és hol van ennek a korlátja.

A Kúria  közzétett  eseti  döntésében22 úgy  foglalt  állást,  hogy  egy  hitelező  alapvetően
érdekelt abban, hogy az őt megelőző, vagy vele egy csoportba sorolt hitelezők igényét a

20 Gfv.VII.30.033/2014/3. számú végzés. 

21 BH2007. 345

22 EBH2010. 2154. 



- 35 -

felszámoló nyilvántartásba veszi-e, hiszen ez befolyásolja a saját igényének a kielégítését,
ebből  következően  tehát  megállapítható  ebben  a  körben  a  kifogás-előterjesztéshez  való
joga.23 A Kúria  részletesen  kifejtette,  hogy  mely  esetekben  lehet  a  felszámoló  hitelezői
igények bejelentésével, nyilvántartásba vételével kapcsolatos másik hitelezőt is érintő, azt
sértő intézkedése jogszabálysértő. Ezek az esetkörök három csoportba sorolhatók: 

a) A hitelezői igények bejelentésével kapcsolatban, ha a felszámoló olyan hitelező igényét
veszi nyilvántartásba

- határidőben bejelentett igényként, aki nem határidőn belül jelentette be az igényét, vagy
nyilvántartásba  veszi  azt  a  hitelezői  igényt,  amelyet  a  jogvesztő  határidőt  követően
jelentettek be követelésként [Cstv. 37. § (1)-(3) bekezdés]; illetve

- aki nem fizette be a nyilvántartásba vételi díjat, bár ez kötelessége lett volna [Cstv. 46. §
(7) bekezdés].

b) A hitelezői  igények vizsgálata  [Cstv.  46.  §  (6)  bekezdés]  körében jogszabálysértés
lehet, ha olyan hitelezői igényt vesz nyilvántartásba, amely

-  igény  fennállását  az  azt  bejelentő  hitelező  egyáltalán  nem támasztotta  alá  iratokkal
(bizonyítékokkal); illetve

- az összeget - annak egy részét - egyáltalán nem támasztotta alá iratokkal.
c) A besorolással kapcsolatban [Cstv. 49/D. § és 57. § (1) bekezdés] jogszabálysértő lehet,

ha a felszámoló
- olyan biztosítékot fogad el, amely nem létezik, vagy nem azt a követelést, vagy nem

olyan mértékben biztosítja; illetve
- a követelés jogcímét rosszul állapítja meg és ennek alapján a követelést tévesen sorolja

be a kielégítési rangsorba; vagy
- a hitelező személyét a besorolás szempontjából rosszul minősíti.
Az  ilyen  kifogások  tárgyában  hozott  másodfokon  jogerős  határozatok  ellen  az  abban

érintett felek terjeszthetnek elő felülvizsgálati kérelmet.  
Mindezek alapján tehát a polgári perekhez képest a csőd- és felszámolási eljárásokban

egyrészt  speciálisan  kell  értelmezni  a  felülvizsgálati  kérelem előterjesztésére  jogosultak
körét, másrészt a “sérelmet szenvedett fél” fogalma is – jogszabályi rendelkezés hiányában
– a bírói gyakorlatban vált egyértelművé. 
2.2. Felülvizsgálati határidő
A felülvizsgálati kérelmet a másodfokú határozat közlésétől számított hatvan napon belül
kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni az első fokon eljárt bíróságnál
(Pp. 272.§ (1) bekezdés). A csőd- és felszámolási eljárások esetében figyelembe kell venni
azt  is,  hogy a  Pp.104/A.§ (3)  bekezdése alapján a  törvénykezési  szünet  rendelkezései  a
nemperes eljárásokban - így a felszámolási- és a csődeljárásban – nem alkalmazhatók, mert
a  Cstv.  nem  tartalmaz  külön  rendelkezést  e  kérdésben.  A  felülvizsgálati  kérelem
benyújtására nyitva álló határidő törvényi határidő, azt a bíróság sem hosszabbíthatja meg. 

A Kúria  következetes  gyakorlata  alapján  nem szolgálhat  kimentési  alapul,  ha  a  fél  a
felülvizsgálati  kérelmet  közvetlenül  a  Kúriánál  terjeszti  elő.  Ilyen  esetben  a  Kúria  a
szükséges intézkedések megtétele végett a felülvizsgálati kérelmet megküldi az első fokon
eljárt bíróságnak, így a határidő számításánál az első fokra való érkeztetés időpontja lesz az
irányadó. 

23 Abban eltérőek az álláspontok, hogy ebben a tekintetben milyen eljárásjogi pozícióban kell kezelni a hitelezőt
beavatkozóként  vagy  kényszerű  pertársként,  azonban  jelen  tanulmányban  a  terjedelmi  korlátok  és  a  téma
komplexitása miatt erre a kérdésre külön nem térek ki. 
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Tekintettel  arra  a  felülvizsgálati  eljárásban  érvényesülő  speciális  szabályra,  hogy  a
felülvizsgálati kérelmet nem lehet megváltoztatni [Pp. 273.§ (5) bekezdés], az következik,
hogy tartalmi kérdésben azt kiegészíteni sem lehet, így fontos arra figyelni, hogy az érdemi
elbírálás  érdekében  a  felülvizsgálati  kérelem  esetleges  kiegészítésének  is  a  60  napos
határidőn  belül  kell  megérkeznie  az  elsőfokú  bírósághoz.  Kiemelendő,  hogyha  a
felülvizsgálati  kérelemben  a  jogerős  végzés  végrehajtásának  felfüggesztését  is  kéri  az
előterjesztő, akkor nem kell megvárni, hogy a benyújtásra nyitva álló határidő valamennyi
féllel szemben lejárjon. Ebben az esetben az elsőfokú bíróságnak a felülvizsgálati kérelmet,
a  beérkezését  követően  haladéktalanul  fel  kell  terjesztenie  a  Kúriára  [Pp.272.§  (5)
bekezdés]. 

2.3. Jogszabálysértés megjelölése és határozott kérelem 
A felülvizsgálati  kérelem  legfontosabb  tartalmi  elemeiként  a  Pp.  272.§  (2)  bekezdése
meghatározza, hogy abban meg kell jelölni a felülvizsgálni kért határozatot, azt, hogy a fél
milyen tartalmú határozat meghozatalát kívánja, továbbá elő kell adni – a jogszabálysértés
és a megsértett jogszabályhely megjelölése mellett – hogy a fél a határozat megváltoztatását
milyen okból kívánja. Ezek olyan lényeges tartalmi elemek, amelyek elmaradása esetén –
hiánypótlásra való felhívás nélkül – a kérelem elutasításának van helye. 

A Pp.  előírja  a  feleknek,  hogy  a  felülvizsgálati  kérelemben  kifejezetten  és  pontosan
jelöljék  meg  a  megsértett  jogszabályhelyet,  amelyre  kérelmüket  alapozzák.  Anyagi  és
eljárásjogi szabálysértés egyaránt alapot adhat a jogerős döntés felülvizsgálatára. Arra még
van lehetőség, hogyha esetleg tévesen történt a jogszabályhely megjelölése24, de tartalmilag
helyes a hivatkozás a jogszabálysértés tényére, akkor a kérelem érdemi elbírálást nyerjen,
azonban ha a felülvizsgálati kérelem megsértett jogszabályhelyet egyáltalán nem tartalmaz,
akkor azt a Kúria hivatalból elutasítja.25 Fontos, hogy magában a felülvizsgálati kérelemben
kell megjelölni a megsértett jogszabályhelyet, tehát nem elegendő korábbi beadványokra –
esetleg a fellebbezésben kifejtett álláspontra – utalni.26 

A  felülvizsgálati  kérelemben  elő  kell  adni,  hogy  a  fél  milyen  tartalmú  határozat
meghozatalát  kívánja.  Ennek a kérelemnek határozottnak és pontosnak kell  lennie.  Nem
tekintető  határozott  kérelemnek  a  fél  azon  nyilatkozata,  amelyben  a  jogerős  határozat
hatályon  kívül  helyezését  és  az  eljárt  bíróságok jogszabályoknak  megfelelő  eljárásra  és
jogszabályoknak  megfelelő  határozat  meghozatalára  utasítását  kéri.  Ebből  ugyanis  nem
állapítható  meg,  hogy  a  kérelmező  milyen  tartalmú  döntés  meghozatalát  tartaná  a
jogszabályokkal  összhangban  állónak.  A Kúria  gyakorlata  szerint  ez  a  kérelem  olyan
lényeges  tartalmi  hiányossága,  amely  utóbb  –  a  felülvizsgálati  kérelem  előterjesztésére
biztosított 60 napos határidő elteltével – már nem pótolható, tekintettel arra a – korábban
már  említett  –  felülvizsgálati  eljárásban  érvényesülő  speciális  szabályra,  hogy  a
felülvizsgálati kérelmet nem lehet megváltoztatni, amiből az is következik, hogy tartalmi
kérdésben  annak  kiegészítésére  sem kerülhet  sor.  Hiánypótlásra  való  felhívásnak  pedig
tartalmi kérdésben nincs helye.27 

A  csőd-  és  felszámolási  eljárásokban  előterjesztett  felülvizsgálati  kérelem  esetén

24 A felülvizsgálati  kérelemben  lévő  -  nyilvánvaló  elírásból  származó  –  téves  jogszabály-megjelölés  a  kérelem
elbírálásnak nem lehet akadálya. BH2014. 344. 

25 BH2013. 281. 

26 BH1995. 99.
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tárgyalás tartása nem kérhető. Ha a felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálásra alkalmas –
nincs helye hivatalból való elutasításnak –,  akkor a feleket a kérelem tárgyaláson kívüli
elbírálásáról szóló felhívásban tájékoztatja az ügy érdemi elbírálásának várható időpontjáról
(KÜSZ  19.§  (3)  bekezdés).  Az  ellenérdekű  félnek  ezzel  a  felhívással  egyidejűleg
kézbesítésre kerül a felülvizsgálati kérelem is, melynek időpontja azért fontos, mert ekkortól
számított  8  napon  belül  lehet  felülvizsgálati  ellenkérelmet,  ha  pedig  a  jogerős  végzés
megváltoztatását  is  kéri,  akkor  csatlakozó  felülvizsgálati  előterjeszteni.  A  csatlakozó
felülvizsgálati kérelem tartalmi elemei megegyeznek a felülvizsgálati  kérelemnél írtakkal
(jogszabálysértés  megjelölése,  határozott  kérelem stb.),  annyi  eltéréssel,  hogy  ebben  az
esetben a felülvizsgálati eljárási illeték felét kell megfizetni. 

2.4. Hiánypótlással kiküszöbölhető alaki hibák
A  felülvizsgálati  kérelem  előkészítése  során  megállapított  hiányosságok  az  esetek
többségében a kérelem érdemi elbírálásának akadályát képezik. Vannak azonban olyan alaki
hiányosságok, amelyeknek – rövid határidő tűzésével – felhívásra az előterjesztő fél eleget
tehet, és így kérelme érdemi elbírálást nyer. Fontos azonban, hogy bár ezekben az esetekben
felhívásra a hiányosságok pótolhatók, de amíg az előterjesztő a hiánypótlásnak nem tesz
eleget, addig nem tekinthető joghatályosnak a felülvizsgálati kérelem, és így az esetleges
végrehajtás felfüggesztésről sem dönthet a Kúria.

2.4.1. Illetékfizetési kötelezettség
A felülvizsgálati  eljárás  illetékköteles  eljárás.  A polgári  perekhez  képest  az  Itv.  tételes
felülvizsgálati  eljárási illetéket határoz meg a csőd- és felszámolási ügyek esetén, ami a
jelenlegi  szabályozás  szerint  egységesen  harmincezer  forint  [Itv.50.§  (4)  bekezdés].
Ezekben az eljárásokban tehát nincs jelentősége a felülvizsgálati kérelemben vitatott érték
meghatározásának és annak, hogy ez alapján mennyi az illeték alapja. Amennyiben nem
állnak fenn illetékkedvezményre való jogosultságra vonatkozó feltételek, a felülvizsgálati
eljárási illetéket az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles megfizetni. 

Csőd-  és  felszámolási  eljárásban gyakran  kérdés,  hogy  a  felszámolás  alatt  álló  adós,
illetve a kirendelt felszámolója által előterjesztett felülvizsgálati kérelem esetén megilleti-e
a kérelmet előterjesztőt az Itv.  62.§ (1) bekezdés i) pontja szerinti illetékfeljegyzési jog.
Ebben az esetben az a fontos, hogy meghatározható legyen, pontosan, ki a felülvizsgálati
kérelmet  előterjesztő,  vagyis  hogy  a  felszámoló  a  saját  nevében  vagy  az  adós  nevében
terjeszti-e  elő  a  felülvizsgálati  kérelmet.  Ez  elsősorban nem a  megjelölés  alapján  (adós
képviseletében eljáró XY felszámoló),  hanem a felülvizsgálni kért határozat (adóst  vagy
felszámolót  érintő)  sérelmezett  rendelkezéséből  állapítható  meg.  Ha  tehát  a  felszámoló
szervezet személyét érintő kérdésben (például:  a felszámoló felmentése)  terjesztenek elő
felülvizsgálati  kérelmet,  akkor  nem állapítható meg az  illeték  előzetes  megfizetése  alóli
kedvezmény. Amennyiben azonban a felszámoló egy hitelezői igény befogadásával illetve
besorolásával  kapcsolatos  eljárásban  nyújt  be  felülvizsgálati  kérelmet,  azt  az  adós
képviseletében terjeszti elő, és megilleti az illetékfeljegyzési jog. 

2.4.2. Jogi képviselő meghatalmazása
A Kúria előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező a felülvizsgálati  kérelmet (csatlakozó

27 BH2014. 119.
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felülvizsgálati kérelmet) előterjesztő fél számára (Pp. 73/A.§). A felülvizsgálati kérelemhez
– ha arra korábban nem került sor – csatolni kell a jogi képviselő meghatalmazását is. A jogi
képviseletnek az eljárás teljes tartama alatt fenn kell állnia. A képviseleti jog korlátozásának
magából a meghatalmazásból kell megállapíthatónak lennie, tehát e körben hiánypótlásnak
akkor van helye, ha kifejezetten megállapítható, hogy a meghatalmazás csak meghatározott
eljárási cselekmény (például fellebbezés előterjesztése) vagy meghatározott bíróság előtti
eljárásra (például Fővárosi Ítélőtábla előtti fellebbezési eljárásra) korlátozódik. 

Korábban kérdésként merült fel, hogy a felszámolás alá kerülő fél jogi képviselőjének
képviseleti  jogosultsága megszűnik-e  a  jogi  személy  szervezeti  képviselője  személyének
változása miatt. A Cstv. 34.§ (2) bekezdése a felszámolás kezdő időpontjától jogosítja fel a
felszámolót arra, hogy a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatokat
megtegye.  Ezt  követően a  felszámoló  látja  el  az  adós  képviseletét  is.  Ez  a  rendelkezés
azonban nem teszi automatikusan semmissé a felszámolás kezdő időpontja előtt a korábbi
ügyvezetés  által  végrehajtott  jogi  cselekményeket,  ezekhez  a  felszámolónak  kifejezett
rendelkezésére van szükség. Erre való tekintettel a bíróság nem vizsgálja hivatalból, hogy a
felszámoló  (új  szervezeti  képviselő)  a  korábbi  szervezeti  képviselő  által  megbízott  jogi
képviselőnek a képviseleti jogosultságát fenntartja-e.28A felszámolás kezdő időpontja előtt
adott  meghatalmazás  alapján,  tehát  –  amennyiben  a  felszámoló  nem  vonta  vissza  a
meghatalmazást, illetve ha abból kifejezett korlátozás nem állapítható meg – a korábbi jogi
képviselő fellebbezést, felülvizsgálati kérelmet egyaránt előterjeszthet az adós nevében. Így
álláspontom szerint nem sért eljárási szabályt a bíróság, ha a felszámolás kezdő időpontját
követően  nem  vizsgálja  a  felszámolás  alatt  álló  fél  nevében  –  korábbi  meghatalmazás
alapján – eljáró jogi képviselő képviseleti jogosultságát. 

2.4.3. Példányszám
A  Pp.  272.§  (1)  bekezdése  értelmében  kettővel  több  példányt  kell  a  felülvizsgálati
kérelemből  mellékelni,  mint  ahány  fél  az  eljárásban  érdekelve  van.  Egyes  csőd-  és
felszámolási eljárások esetén, ahol sok hitelező vesz részt az eljárásban – a Kúria gyakorlat
szerint  –  nem  szükséges  valamennyi  hitelező  számára  egy  másodpéldányt  mellékelni,
hanem elegendő annyi példányszámban benyújtani, ahány hitelező a másodfokú eljárásban
fellebbezett vagy más fél fellebbezésére észrevételt tett. 

III. Végrehajtás felfüggesztése
A felülvizsgálati  kérelmet  előterjesztő  fél  kérheti  a  jogerős  határozat  végrehajtásának
felfüggesztését.  A felülvizsgálati  kérelem benyújtásának a  határozat  végrehajtására  nincs
halasztó hatálya, de – amint azt a Pp. is hangsúlyozza – kivételesen és kérelemre a Kúria a
határozat  végrehajtását  felfüggesztheti.  A  végrehajtás  felfüggesztéséről  szóló  végzés
meghozatala során a Kúria azt vizsgálja, hogy a végrehajtást követően az eredeti állapot
helyreállítható-e, vagy hogy a végrehajtás elmaradása nem okoz-e súlyosabb károsodást,
mint amilyennel a végrehajtás felfüggesztésének elmaradása járna. 

Fontos,  hogy  ezeket  az  indokokat  a  kérelmezőnek  kell  igazolnia,  de  legalábbis
valószínűsítenie. Ebből következően ha a fél nem adja elő a végrehajtás felfüggesztésének
alapjául  szolgáló  indokait,  nem  valószínűsít  olyan  körülményeket,  amelyek  azt

28 A felszámolónak természetesen megvan a joga ahhoz, hogy a korábbi ügyvezetés által megbízott jogi képviselőt
“lecserélje” és új jogi képviselőt bízzon meg az eljárás vagy a per viteléhez. Ehhez azonban a meghatalmazás
visszavonása szükséges, valamint az, hogy új képviselőnek adjon megbízást. 
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megalapozzák – vagy csupán utal a Pp. 273.§ (3) bekezdésére, mint a felfüggesztés alapjára
– a Kúria a végrehajtás felfüggesztése tárgyában elutasító határozatot hoz. A végrehajtás
felfüggesztése iránti kérelemről hozandó döntés körében nem vehetők figyelembe azok a
hivatkozások,  amelyek  a  jogerős  döntés  hatályon  kívül  helyezését,  megváltoztatását
kívánják  alátámasztani,  ugyanis  ezek  a  kérdések  a  Pp.  275.§-ában  foglaltak  szerinti
döntéshozatal során vizsgálhatók. 

Mint  ahogy  ara  már  korábban  utaltam,  hogy  ha  a  felülvizsgálati  kérelemben kérik  a
jogerős  határozat  végrehajtásának  felfüggesztését,  akkor  az  elsőfokú  bíróságnak
haladéktalanul fel kell terjesztenie az ügy iratait a Kúriára. Ebben az esetben tehát nem kell
megvárni, hogy a felülvizsgálati határidő valamennyi fél vonatkozásában leteljen. Mivel az
elsőfokú  bíróság  sem  alaki  sem  érdemi  szempontból  nem  vizsgálja  a  felülvizsgálati
kérelmet,  ezért  javasolt  a  kérelem  külzetén  egyértelműen  jelezni,  hogy  az  a  jogerős
határozat végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó kérelmet is tartalmaz. 

3.1. Végrehajtás felfüggesztése a csődeljárás jogerős megszüntetése esetén
A Pp.  273.§  (3)  bekezdése  a  jogerős  határozat  végrehajtásának  felfüggesztése  körében
kellően általános megfogalmazást alkalmaz, nem határozza meg azokat a konkrét eseteket,
amikor – a felhozott indokoktól függetlenül – ténylegesen nincs lehetőség a felfüggesztésre.
A gyakorlatban ezért – jogszabályi rendelkezés hiányában – az ilyen kérelmek esetén az
eljáró  felülvizsgálati  tanácsnak  azt  is  mérlegelnie  kell,  hogy  az  eljárás  specialitásából
adódóan egyáltalán van-e lehetőség a felfüggesztésnek. 
A Cstv. a csődeljárás jogerős megszüntetése esetén kötelezően előírja a felszámolási eljárás
megindítását  és  a  megindított  eljárásban  a  fizetésképtelenség  hivatalból  történő
megállapítását,  a  felszámolás  elrendelését  (Cstv.  21/B.§).  A jogerős  másodfokú  végzés
csődeljárást  megszüntető  rendelkezése  végrehajtásának  tehát  az  tekinthető,  amikor  az
elsőfokú  bíróság  a  felszámolási  eljárást  megindítja  és  azon  belül  a  fizetésképtelenség,
valamint a felszámolás elrendelése kérdésében határoz. Ebből következően a csődeljárást
megszüntető  végzés  végrehajtása  felfüggesztésére  addig  van  lehetőség,  amíg  a
Cégközlönyben  közzé  nem  teszik  az  adós  felszámolásának  megindulásáról  szóló
hirdetményt. Ebben a körben tehát különös fontossága van annak, hogy a jogerős határozat
kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül előterjesszék a felülvizsgálati kérelmet és
kérjék a végrehajtás felfüggesztését, hogy az adós felszámolásának megindítását – legalább
a felülvizsgálati eljárás befejezéséig – elkerüljék. 

3.2. Végrehajtás felfüggesztése felszámoló felmentése esetén 
A Cstv. korábbi szabálya szerint a 27/A.§-ának (8) bekezdése szerint a felszámolót felmentő
végzés  jogerőre  emelkedésével  egyidejűleg,  a  hatályos  rendelkezések  szerint  pedig  az
elsőfokú bíróság – fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható - végzésének meghozatalával
a bíróságnak új felszámolót kell kijelölnie.

A jogerős másodfokú végzés felszámolót felmentő rendelkezése végrehajtásának ebben
az esetben az tekinthető, amikor az elsőfokú bíróság kijelöli az új felszámolót. Amennyiben
ez  már  megtörtént,  akkor  felszámolót  felmentő  végzés  végrehajtása  felfüggesztésének
lehetősége sem áll fenn. 

A végrehajtás  felfüggesztése  esetén –  a  Pp.  szabályainak teljeskörű  alkalmazásával  –
egyszerre  két  felszámoló  lenne  jogosult  az  adós  vagyonával  rendelkezni:  a  felmentett
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felszámoló  a  felmentésről  szóló  végzés  végrehajtásának  felfüggesztése,  míg  az  újonnan
kijelölt felszámoló a bíróság kijelölő határozata alapján. A Cstv. 27/A.§ (6)-(8) bekezdései
ugyanis  meghatározzák,  milyen esetekben van lehetőség  a  felszámoló  felmentésére,  s  e
felsorolásban  nem  szerepel  az  az  eset,  amikor  a  korábban  eljáró  felszámolót  felmentő
jogerős végzés végrehajtását a felülvizsgálati bíróság felfüggeszti.  Ha az újonnan kijelölt
felszámoló  felmentésének  nem  állnak  fenn  a  Cstv.  27/A.§  (6)-(8)  bekezdéseiben
meghatározott  feltételei,  úgy  az  ő  felmentésére  nem kerülhet  sor.  Ebből  következően  a
korábban  eljárt,  felmentett  felszámolónak  a  tisztségébe  való  “visszahelyezésére”  –
ideiglenes jelleggel – nincs lehetőség a végrehajtás felfüggesztésével, és akkor sem, ha az
érdemi  döntés  alapján  a  felülvizsgálati  bíróság  a  korábbi  felszámolót  felmentő  végzést
hatályon kívül helyezi.

A felszámoló a fentiek alapján a felmentését tartalmazó végzés elleni jogorvoslat során
csak azt támadhatja eredménnyel, hogy a felmentésére alapul szolgáló ok nem állt fenn, a
végzés megalapozatlan volt, azt azonban nem kérheti, hogy a jogorvoslat következtében a
bíróság helyezze vissza felszámolói tisztségébe.29

29 Gfv.X.30.232/2012/9. számú végzés
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Dr. Márton Gizella

  A Kúria nem érdemi határozatainak vizsgálatára felállított joggyakorlat elemző csoport
munkaanyaga 

 a közigazgatási pereket érintő megállapításokról, problémákról

A  munkacsoport  számára  a  közigazgatási  pereket  érintően   előzetesen  2013.  évre
vonatkozóan 279 db nem érdemi határozat került kigyűjtésre.
Átnéztem az elutasítások okait, aztán megvizsgáltam, hogy milyen problémák vetődtek fel a
gyakorlatban.  A 2015.   június 3-án készített  munkaanyagot  a 3/2015.  KMJE jogegységi
határozat meghozatalára tekintettel kiegészítettem.

1.    Az elutasítás okai:

-  Nem a  Pp.  270.§  (2)-(3)  bekezdésében meghatározott  érdemi  határozat  ellen  került  a
felülvizsgálati kérelem benyújtásra. pl. Végrehajtás felfüggesztése tárgyú határozat ellen (pl.
Kfv.V.35.068/2013., Kfv.III.37.649/2013.), perújítási kérelem megengedhetősége tárgyában
hozott,  a  kérelmet  mint  tárgyalásra  alkalmatlant  elutasító  végzés  ellen  (pl.
Kfv.I.35.175/2013.,  Kfv.I.35.461/2013.),  ideiglenes  intézkedés  ellen  (pl.
Kfv.IV.35.687/2013.), idéző végzés ellen (pl. Kfv.III.37.650/2013.);

-  Nem az előírt módon került benyújtásra: faxon előterjesztett felülvizsgálati kérelem (pl.
Kfv.I.35.495/2013.), e-mailben benyújtott felülvizsgálati kérelem (pl. Kfv.V.35.224/2013.);

-  Csak a perköltségviselést támadó felülvizsgálati kérelem (pl. Kfv.I.35.695/2013.); 

- Ugyanazon ítélet ellen ismételten benyújtott felülvizsgálati kérelem (Kf.IV.35.713/2013.);

-  Minden  további  jogorvoslat törvényi  kizártsága  ellenére,  nem peres  eljárásban  hozott
közigazgatási végzés ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem (nagyon gyakori elutasítási ok,
a  2005.  évi  XVII.  törvény  3.§  (4)  bekezdése  kizárja  a  további  jogorvoslatot,  pl.
Kfv.I.35.737/2013.);

-  Elkésettség –  igazolási  kérelem elutasítása  folytán elkésett  felülvizsgálati  kérelem (pl.
Kfv.V.35.514/2013.),  igazolási  kérelem  előterjesztése  nélkül,  törvényi  határidőn  túl
előterjesztett  felülvizsgálati  kérelem  (pl.  Kfv.IV.35.339/2013.,  Kfv.IV.35.290/2013.),  az
elkésettség a téves helyre beadásból eredt (pl. Kfv. V.35.094/2013.); 

- Nem az arra jogosult nyújtotta be a felülvizsgálati kérelmet (pl. Kfv.35.334/2013.);

- Jogszabálysértés megjelölésének hiánya (pl. Kfv.I.35.285/2013., Kfv.I.35.011/2013.);
-  A jogerős ítélet által megsértett jogszabály megjelölésének hiánya (Kfv.III.35.012/2013.,
Kfv.I.35.045/2013.,Kfv.IV.35.379/2013.,Kfv.I.35.41962013.)
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- Jogi képviselet hiánya – nem igazolja a személyesen eljáró fél a jogi szakvizsga meglétét;
a  felülvizsgálati  eljárás  alatt  megszűnt  jogi  képviseletet  felhívásra  nem  pótolja  (pl.
Kfv.I.35.239/2013.);

-  Hiánypótlás  nem  teljesítése vagy  nem  megfelelő  teljesítése  (pl.  Kfv.I.35.245/2013.,
Kfv.IV.35.274/2013., Kfv.V.35.588/2013.);

-  Értékhatár  el  nem  érése (pl.  Kfv.V.35.762/2013.,
Kfv.IV.35.717/2013.,Kfv.IV.35.574/2013.,Kfv.I.35.567/2013.Kfv.I.35.389/2013.,Kfv.I.35.08
9/2013.,Kfv.I.35.143/2013.).

2. Milyen problémák vetődnek fel a gyakorlatban?

1- A jogszabálysértés megjelölése körében

A közigazgatási perek sajátosak abból a szempontból, hogy a bírósági eljárást egy speciális
szabályok mellett lefolytatott hatósági eljárás előzi meg, és az ebben az eljárásban hozott
határozat  (illetve  meghatározott  esetekben  végzés)  ellen  lehet  bírósághoz  fordulni.  E
sajátosság miatt a bíróságnak egy hatóság eljárását kell a kereseti kérelem keretei között
törvényességi szempontból felülvizsgálnia, mind az anyagi, mind az eljárásjogi jogsértést
illetően.  A  felülvizsgálati  kérelemben  ezért  a  fél  sokszor  olyan  anyagi  vagy  eljárási
jogsértésre  hivatkozik,  amely  a  közigazgatási  eljárásra  irányadó  és  amelynek  jogszerű
értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatos kereseti kérelmet bírál el a bíróság. /lsd. 1/2011.
(V.9.)  KK  véleményt/  Nem  ad  alapot  a  felülvizsgálati  kérelem  hivatalból  történő
elutasítására ezért az a körülmény, ha a fél a hatósági eljárásra irányadó anyagi és eljárási
szabályok megsértésére hivatkozik és a perre irányadó Pp. szabály megsértését nem állítja.
Az elutasításra az az ok vezethet, ha a fél a hatósági eljárás anyagi és eljárási szabályainak
megsértésére csak az alperes által elkövetett  jogsértésként hivatkozik és a felülvizsgálati
kérelemben  ezzel  összefüggésben  nem hivatkozik  arra,  hogy  ezeket  a  jogszabályokat  a
bíróság is tévesen értelmezte vagy alkalmazta, azaz bíróság által megsértett jogszabályként
ugyanezeket a jogszabályokat nem jelöli meg. A Kúria a felülvizsgálati eljárásban a jogerős
ítéletet vizsgálja felül, a jogerős ítéletet hozó bíróság által elkövetett jogsértéseket vizsgálja,
nem pedig az alperes által elkövetett jogszabálysértéseket.

2- Az értékhatár megállapítása körében

Közigazgatási perekre a Pp. 340/A.§ (2) bekezdése egymillió forintos értékhatárt állított fel
az  a-c)  pontokban  meghatározott  ügytípusokban.  E  rendelkezés  értelmezése  számos
problémát  vetett  fel,  ezért  a  Kúria  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Kollégiuma  a  3/2013.
(IX.23.) KMK véleményt tette közzé. 

-  Adóügyekre nézve  az  adózó  terhére  megállapított  összes  fizetési  kötelezettséget
figyelembe véve vizsgálják az értékhatár elérését, a felülvizsgálati kérelem benyújtásának
lehetőségét.
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-  Adók módjára behajtandó köztartozások esetén a fizetési  kötelezettséget veszik alapul.
Ilyen  perek  pl.  a  különböző  állami  támogatásokkal,  azok  visszafizetésével  kapcsolatos
perek.(pl.Kfv.IV.35.717/2013.,Kfv.IV.35.714/2013.,
Kfv.IV.35.633/2013.).

-  Bírságot  kiszabó  határozat  esetében  a  bírság  összege  határozza  meg  a  felülvizsgálat
előterjeszthetőségét.

E  témakörben  ellentétes  gyakorlat  alakult  ki:  az  egyik  álláspont  szerint,  ha  a  bírság
szankción  kívül  egyéb  kötelezés  is  előírásra  került  (pl.  a  jogsértés  megszüntetésének
kötelezettsége,  a  további  jogsértéstől  eltiltás,  a  reklámplakátok  átalakításának
kötelezettsége, a megtett intézkedésekről a hatóság tájékoztatása, stb.), akkor az ilyen típusú
határozatok esetében az értékhatárt nem kell vizsgálni, mert nem „tisztán” bírságot kiszabó
határozatról van szó, a bírósági jogorvoslat a bírságon kívül az egyéb kötelezést is érintheti
vagy  csak  azt  érintheti,  akkor  is  ha  esetleg  azonos  jogsértéshez  kapcsolódóan  kerültek
előírásra. 
A másik álláspont szerint a  bírságot kiszabó határozat alatt  azt  a határozatot  kell  érteni,
amellyel bírságot szabtak ki – függetlenül az egyéb kötelezéstől –, ezért a bírság összegétől
függően  engedi  meg  a  bírósági  felülvizsgálatot.   A  jövedéki  ügyekben  –  a  jelenlegi
álláspont szerint – a jövedéki bírság összege dönti el a jogorvoslat sorsát, függetlenül attól,
hogy a jövedéki bírságon kívül egyéb szankció (pl. lefoglalás, elkobzás) is előírásra került-e
a  határozatban.  (lsd.  Kfv.V.35.686/2013.  határozatot  -  mindössze  34.628  forint  jövedéki
bírság mellett egy személygépkocsi elkobzásáról és az állam javára történő értékesítéséről is
rendelkeztek /!/. A személygépkocsi értéke messze meghaladja a bírság összegét és jelentős
értékvesztést okozhat a felperesnek.)
Az ellentétes joggyakorlat miatt a Kúria Elnöke jogegységi eljárást kezdeményezett 2015.
május 18-án.
A Kúria  2015.  június  29-én  elfogadta  a  3/2015.  Közigazgatási-munkaügyi  jogegységi
határozatot,  amelyben kimondta,  hogy a Pp. 340/A. § (2) bekezdés b) pontja csak azon
ügyben zárja ki a felülvizsgálatot,  amelyben a közigazgatási határozat  kizárólag bírságot
kiszabó  rendelkezést  tartalmaz.  A jogegységi  határozat  értelmében  ha  a  határozatban  a
bírság  kiszabásán  kívül  egyéb  intézkedés,  kötelezés,  előírás  is  van,  akkor  az  ilyen
határozatot  érintő  ügyben  a  felülvizsgálati  kérelem  nem  utasítható  el  hivatalból,  a  Pp.
340/A.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az értékhatárt nem kell vizsgálni.

- Kisajátítási perekben a 3/2013.(IX.23.) KMK vélemény szerint az adott félre nézve kell a
fizetési  kötelezettség  (a  kártalanítás  összege)  alapján  megítélni  a  felülvizsgálati  kérelem
előterjeszthetőségét.  Így  a  keresettel  élő,  kisajátítást  szenvedő  félnek  járó  kártalanítás
összege szabja meg a felülvizsgálati kérelem előterjesztésének lehetőségét, a keresettel élő
kisajátítást  kérő,  vagy alperesként  perelt  kisajátítást  kérő esetében az  általa  fizetendő és
vitatott kártalanítási összegeket kell alapul venni az értékhatár szempontjából, figyelemmel
arra  is,  hogy  sok  esetben  számos  ingatlantulajdonost  megillető  kártalanításról  egy
határozatban dönt a hatóság,  de nem mindegyik kártalanítási  összeg lesz vitatott,  illetve
támadott a perben.
Érdekes eset merült fel a Kfv.II.37.321/2015. számú ügyben, ahol a határozatban szereplő
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kártalanítás összege nem lehetett mérvadó, mert a kereset szerint épp az a jogvita tárgya,
hogy a felperesnek a földhasználati  joga alapján nem ítéltek meg kártalanítást,  holott az
állítása szerint megillette!

Az  értékhatár  érdekesen  alakul,  ha  a  hatóság  élve  a  2004.  évi  CXL.  törvény  73.§  (3)
bekezdése adta lehetőséggel egybefoglalt döntést hoz, így több jogsértésért több szankciót,
adott esetben három különböző jogsértésért három különböző összegű bírságot szab ki, de a
felülvizsgálati kérelem csak egyik vagy másik bírsággal szankcionált jogsértést érinti (pl.
Kfv.II.37.578/2014.). 
Ugyanakkor megfigyelhető az  is,  hogy a  hatóság bár hozhatna egybefoglalt  határozatot,
mégis több különálló határozatot hoz (például utóellenőrzés során az ellenőrzött időszakra
vonatkozóan  vámkezelésenként  külön-külön  hoz  határozatot),  hogy  értékhatár  alatt
maradjon a  kiszabott  szankció,  amellyel  a  felülvizsgálat  lehetőségétől  „fosztja  meg”  az
érintett felet.

A Pp. 340/A.§ (2) bekezdésének megfogalmazásából eredően az egymillió forintot meg nem
haladó fizetési kötelezettség, kártalanítási összeg esetén nincs helye felülvizsgálatnak. Ezért
az épp egymillió forint összegű bírság esetén a felülvizsgálati kérelem hivatalból elutasításra
kerül.  (lsd:  Kfv.III.37.473/2013.,  Kfv.III.37.469/2013.)  Szerencsésebb  lenne  -  ha  az
értékhatárhoz  kötöttség  fennmarad  –,  olyan  megfogalmazás,  amely  szerint  az  egymillió
forintot  el  nem  érő  fizetési  kötelezettség,  kártalanítási  összeg  esetén  nincs  helye
felülvizsgálatnak. 
Felvetődik, hogy egy magánszemélyt sújtó közigazgatási bírság összege, amely a magyar
átlagjövedelmekhez képest igen magas (3-400.000 forint), nem indokolja-e a felülvizsgálati
értékhatár átgondolását.

3-  A hiánypótlás 

Egységes  a  gyakorlat  abban,  hogy  a  jogszabálysértés  megjelölésének  hiánya  utóbb,  a
felülvizsgálati  kérelem előterjesztésének határidején túl,  nem pótolható hiányosság a Pp.
272.§ (2) bekezdése és 273.§ (5) bekezdése rendelkezéséből fakadóan, kivéve, ha a fél a
rendkívüli  jogorvoslati  kérelmét  személyesen  eljárva  nyújtja  be  és  utóbb  kerül  a
felülvizsgálati kérelem jogi képviselővel (pártfogó ügyvéddel) benyújtásra.
A  jogszabálysértés  konkrét  megjelölésének  hiánya  akkor  nem  vezet  elutasításhoz,  ha
jogszabályhely szerint nem, de szövegesen pontosan körülírva megjelölésre kerül (pl. a Pp.
206.§  (1)  bekezdésének  megsértése  megjelölése  helyett  a  fél  azt  írja:  „A  bíróság  a
bizonyítékokat  okszerűtlenül  mérlegelte,  iratellenes  tényállást  állapított  meg,  ezért
törvénysértően jutott arra a következtetésre hogy....”).

A Kúria a felek meghatalmazását vizsgálja abból a szempontból, hogy az a felülvizsgálati
eljárásban  a  fél  képviseletére  a  jogi  képviselőt  felhatalmazza-e.  Számos  esetben  a  jogi
képviselő úgy nyújtja be a felülvizsgálati kérelmet, hogy ahhoz a felülvizsgálati eljárásra
szóló  meghatalmazást  nem  mellékel,  bár  a  meghatalmazása  az  elsőfokú  eljárásra
korlátozott.  A hiánypótlás során erre tekintettel  a jogi képviselőt felhívják a Kúria előtti
eljárásra  vonatkozó  meghatalmazás  benyújtására,  egyes  tanácsok  arra  is  felhívják  a
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figyelmet, hogy a meghatalmazás annak keltétől jogosít jognyilatkozat tételére. 
Felvetődik, hogy a felülvizsgálati kérelem benyújtását követő, esetleg hónapokkal későbbi
időpontban  kiállított  meghatalmazás  elfogadható-e.  A Kfv.II.37.616/2014.  számú végzés
indokolása szerint nem, mert a felperes a hiánypótlási felhívás alapján egy 2014. június 20-i
keltezésű meghatalmazást  csatolt,  míg a felülvizsgálati  kérelmet 2014.  május 10.  napján
terjesztették  elő,  tehát  a  felperes  jogi  képviselője  sem  a  felülvizsgálati  kérelem
benyújtásakor, sem a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő alatt nem
rendelkezett  a  felülvizsgálati  eljárásban  képviseletre  jogosító  meghatalmazással  az
ügyvédekről  szóló  1998.  évi  XI.  törvény  26.§  (4)  bekezdésére  is  figyelemmel.  A
felülvizsgálati kérelem ezért a Pp. 73/B.§-a alapján hatálytalan. A Kúria ezért a Pp. 73/A.§-
ának a) pontjára és a Pp. 235.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Pp. 95.§-ának
megfelelően  az  érdemi  elbírálásra  alkalmatlan  felülvizsgálati  kérelmet  hivatalból
elutasította.

Több  esetben  a  hiánypótlás  után  derül  ki,  hogy  az  eredetileg  több  felperes  nevében
előterjesztett felülvizsgálati kérelem néhány felperes esetében – meghatalmazás és tényleges
jogorvoslati  szándék  hiányában  –  nem  lett  volna  előterjeszthető,  így  az  azok  nevében
előterjesztett felülvizsgálati kérelem hivatalból történő elutasításáról kell rendelkezni.
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Huszárné dr. Oláh Éva

A Kúria nem érdemi határozatainak vizsgálata

A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma közigazgatási ügyszakában, a 2013. évben,
összesen  278  esetben  került  sor  a  felülvizsgálati  kérelem  hivatalbóli  elutasítására.  A
határozatok  meghozatalára  jellemzően  nem  érdemi  végzések  elleni  (36,33%)-,  vagy
elkésett felülvizsgálati kérelmek (9,05%) miatt,  jogi képviselő hiányára (9,71%) tekintettel,
az  összeghatár  el  nem  érése  (32,73%),  vagy  jogszabálysértés  megjelölésének  hiány
(12,23%)   miatt  került  sor.   A felülvizsgálati  eljárásnak  a  nem  érdemi  végzésekre,  az
összeghatárra és a megjelölendő jogszabályra vonatkozó normái a közigazgatási perekben  a
polgári  perrendtartás  általános  előírásaihoz  képest  mérhető  eltéréseket  idéznek  elő.  Az
eltérések  kiemelése  mellett  azt  is  meg  kell  állapítani,  hogy  több  esetben  a    Polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. (a továbbiakban: Pp.) általános szabályain alapuló
döntések adnak iránymutatást.

I. A felülvizsgálati kérelemmel nem támadható végzések köre
 
A jogerős végzések felülvizsgálatának szabályait egyértelműen szabályozza a Pp. 270.§ (2)
és (3) bekezdése.  A 2/2015. BKMP jogegységi határozat 2. pontja szerint a Kúria már nem
tartja  fenn  a  felülvizsgálati  eljárás  új  szabályainak  alkalmazásával  kapcsolatos  egyes
kérdésekről  szóló  1/2002.  (IV.  22.)  PK-KK  véleményt.  Azt  azonban,  hogy   hogy
közigazgatási per esetén mi minősül a Pp. 270.§ (2) bekezdése szerinti érdemi végzésnek,
még mindig ezen korábbi  1/2002.(IV.22.) PK-KK véleményben foglaltak nyomán lehet a
legtömörebben megfogalmazni: az "ügy érdemében hozott jogerős végzés” csak nemperes
eljárásban hozott végzés lehet. 

Közigazgatási  ügyben  a  nemperes  eljárásra  vagy  a  közigazgatási  végzések  bírósági
felülvizsgálatára irányadó 2005. évi XVII.  tv.  (a továbbiakban: Knp.)  alapján kerül sor,
vagy azért, mert az adott jogviszonyra irányadó norma a közigazgatási határozat esetében is
a  nemperes  eljárás  lefolytatását  írja  elő  (pl.  a  személyi  jövedelemadó  meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv.  7.§
(11) bekezdés). A Knp. hatálya alá tartozó egyes nemperes eljárásokban    megengedett a
felülvizsgálat (Knp.  2.§), másoknál pedig a Knp. eleve kizár bármiféle jogorvoslatot (Knp.
3.§). Ez a szabályozás eredményezi azt, hogy a közigazgatási ügyszakban  a végzésekhez
kapcsolódó  felülvizsgálati  kérelmek  hivatalbóli  elutasításának  körében  meg  kell
különböztetni a Pp., illetve a Knp. szabályainak alkalmazandósága miatti elutasításokat. A
2013. évben a Pp-n alapuló elutasítások az összes elutasítás 12,95%-át, a Knp. szabályaival
érintett döntések az összes hivatalbóli elutasítás 23,38%-át tették ki (összesen:  36,33%). 

II. Az összeghatár kérdését a joggyakorlat elemző csoport külön vizsgálta.
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III. Felülvizsgálati kérelem hivatalbóli elutasítása a jogszabálysértés megjelöléséhez

kapcsolódó ok miatt.

A Pp. 2012. szeptember 1. napjától hatályos 272.§ (2) bekezdése a felülvizsgálati kérelem
tartalmi elemeire vonatkozó követelményeket a korábbiaktól szigorúbban fogalmazza meg,
már  nem  elégséges   a  jogszabálysértésre  való  hivatkozás,  emellett  a  megsértett
jogszabályhely megjelölését is tartalmaznia kell a kérelemnek: a felülvizsgálati kérelemben
meg kell jelölni azt a határozatot, amely ellen a felülvizsgálati kérelem irányul, azt, hogy a
fél  milyen  tartalmú  határozat  meghozatalát  kívánja,  továbbá  elő  kell  adni  -  a
jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely megjelölése mellett -, hogy a fél a határozat
megváltoztatását milyen okból kívánja.  

A közigazgatási tárgyú felülvizsgálati eljárásban a Pp. 272.§ (2) bekezdés szerinti kettős
feltétel   közül  a  második,  a  megsértett  jogszabályhely  megjelölésének  vizsgálata  több
kérdést  vet  fel.  Elsőként  azt,  hogy  a jogerős  ítélet  indokolásában  szereplő  jogszabályra
történő hivatkozás ismertetése - mint az alperes, vagy a bíróság által alkalmazott jogszabály
megnevezése - elégséges-e a megsértett jogszabályhely megjelöléséhez. 

A közigazgatási perekben a kérdést bonyolítja az a tény, hogy a peres eljárást mindenkor
megelőzi egy közigazgatási eljárás, amelynek döntését a Pp. 330.§ (2) bekezdése alapján,
szintén  jogszabálysértésre  hivatkozással  támadhatja  a  felperes,  és  petitumát  a  Pp.XX.
fejezete  a közigazgatási  határozat  felülvizsgálatára  irányuló kérelemként  nevesíti.  Ennek
következménye az,  hogy a Kúriához címzett,  a  Pp.  XIV.  fejezete  szerinti  felülvizsgálati
kérelmek  jelentős  hányadában  a  jogerős  ítéletben  megsértett  jogszabályként  az  adott
közigazgatási  eljárás szabályainak megsértésre hivatkoznak,  és  nem fejtik  ki,  hogy ez  a
felülvizsgálati  eljárásban miként értékelendő-, hogy ez mely okból vezethetne a bírósági
határozat megváltoztatására (pl. a bíróság nem megfelelő jogszabályt alkalmazott, vagy a
megfelelő jogszabályt tévesen értelmezte). Kérdés lehet, hogy a jogerős határozatot hozó
bíróság  közvetlenül,  vagy  csak  a  Pp.  206.§  (1)  és  221.§  (1)  bekezdésein  keresztül,
áttételesen sértheti-e meg a közigazgatási jogszabályokat? 

További problémát jelent a felülvizsgálati kérelmek tartalmi értékelése során a Pp. 272.§ (3)
bekezdés  értelmezése:  ha a  felülvizsgálati  kérelemben  tartalmilag  helyesen  történik
hivatkozás a jogszabálysértés tényére,  de  a megsértett  jogszabályhely megjelölése  téves,
ezen okból a felülvizsgálati kérelem nem utasítható el. 

A kérdésekre adandó válaszok megfogalmazása előtt leszögezhető, hogy semmiképpen nem
tekinthető  jogszabálysértésre  való  hivatkozásnak  a  felülvizsgálati  kérelemnek  a  Pp.
felülvizsgálati  eljárásra  vonatkozó  rendelkezéseinek  megjelölése,  pl.:  a  Pp.  275.§  (4)
bekezdésre  hivatkozással  a  jogerős  ítélet  hatályon  kívül  helyezésének  kérése  (pl.
Kfv.I.35.063/2013/2.  szám).  Ugyancsak alapvetőnek tekinthető,  hogy  semmiképpen nem
minősül megjelölt jogszabálysértésnek más bírósági határozatokra való hivatkozás, ideértve
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az Európai Unió Bíróságának, vagy az Emberi Jogok Európai Bíróságnak a döntéseit is.
Ugyancsak nem jelöli  meg a  megsértett  jogszabályi  helyet  az  a  felülvizsgálati  kérelem,
amelyben a fél indokolásképp  „fenntartja korábbi nyilatkozatait” (alap bírósági határozat a
BH1995.99.).

A  Kúria  közigazgatási  ügyszakban  hozott  végzéseiben  a  Pp.  272.§  (3)  bekezdése
alkalmazása nem jellemző, a vizsgált időszakban - konkrét jogszabályi hivatkozás nélkül -
ilyen volt   pl  .  Kfv.II.37.107/2013/4.,  a  Kfv.II.37.304/2013/2.  és  a Kfv.II.37.547/2013/2.
számú határozat.  A határozatok a választ  nem dolgozták ki, de indokolásukból arra lehet
következtetni,  hogy a  konkrét  jogszabálysértés  megjelölésével  egyenértékűnk tekintették
volna, ha a kérelem tartalmából következtetni lehet valamely jogszabálysértésre: "A felperes
a  törvényi  határidőben  benyújtott  felülvizsgálati  kérelmében  nem  jelölte  meg  konkrét
jogszabályhelyre hivatkozva, hogy a jogerős ítéletet miért tartja jogszabálysértőnek, s ez a
felülvizsgálati kérelem tartalmából sem állapítható meg."  Véleményem szerint a Pp. 272.§
(3) bekezdés valós tartalma a Kúria Pfv.V.21.739/2013/9. számú ítéletében foglaltak alapján
tárható  fel:  a  jogszabálysértés  tényére  való  tartalmi  hivatkozás  csak  akkor  vehető
figyelembe, ha van valamilyen konkrét, megsértett jogszabályi helyre vonatkozó előadás, de
az téves. Tételesen megjelölt jogszabálysértésre való hivatkozás nélkül, kizárólag tartalmi
jellemzők  alapján,  tehát  nem kerülhet  sor  a  felülvizsgálati  kérelem érdemi  elbírálására.
Megjegyzendő, hogy ezzel ellentétes álláspontot rögzít a Polgári eljárásjog Kommentár a
gyakorlat számára I. kötet 86. oldala, amely a hatályos szabályozás alatt  is elégségesnek
tekinti a jogszabálysértés tényére való hivatkozást.

A  következő  csoport  taglalása  előtt  ki  kell  kitérni  arra  a  jogszabályi  hivatkozás
szempontjából átmeneti esetre, amikor  a kérelem ugyan hiányos, de mégsem von maga után
hivatalbóli  elutasítást.  Ekkor a felülvizsgálatot  kezdeményező fél  a  jogerős  ítéletet  hozó
bíróság által megsértett jogszabályi helyként tételesen csupán a közigazgatási jogviszonyra
irányadó normát jelöli meg, de a felülvizsgálati kérelem  szövegszerűen azt is tartalmazza,
hogy a jogerős ítéletet hozó bíróság az irányadó tényállást nem tárta fel, a bizonyítékokat
okszerűtlenül értékelte, vagy más szempontból nem tett eleget indokolási kötelezettségének.

A jogszabálysértés megjelölésének hiányán alapuló végzések az összes hivatalbóli elutasítás
10,79%-át  teszik  ki.  Ebbe  a  körbe  tartoznak  azok  a  felülvizsgálati  kérelmek,  amelyek
indokolásai  ténylegesen egyetlen-egy jogszabályhelyet sem tartalmaztak, vagy pedig a fél a
kérelem indokolására határidőt kérte, de azt a Pp. 272.§ (1) bekezdés szerinti határidőn belül
nem nyújtotta be. Ilyen volt pl. a Kfv.V.35.400/2013/2., vagy a Kfv.III.37.605/2012/3. szám.

A jogszabálysértés megjelölésének probléma körébe tartozó hivatalbóli elutasítások másik
nagy csoportja a következők szerint jellemezhető. Ezekben az esetekben a közigazgatási
pereket  megelőző,  a  perek tárgyát  képező hatósági   döntések következtében az ügyszak
felülvizsgálati kérelmeiben a jogerős ítélet indokolásában szereplő jogszabályokra történt
hivatkozás ismertetése összeolvad azokkal az esetekkel, amikor a felperes  vagy csak az
alperes  által  elkövetett  jogszabálysértésre  hivatkozik,  vagy  a  jogerős  határozatot  hozó
bíróságon  kéri  számon a  közigazgatási  jogszabálysértést,  és  nem adja  indokát,  hogy  ez
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miként  következett  be  (pl.  Kfv.I.35.331/2013/2.,  Kfv.I.35.419/2013/3.,
Kfv.III.37.276/2013/2. szám).  

A felülvizsgálati kérelmek hivatalbóli elutasításának körében ezek a végzések értékelhetők
akként,  hogy  a  fél  kizárólag  közigazgatási  jogszabályhely  sérelmére  hivatkozott:  ez  az
összes 2013. évi vizsgált határozat 1,44%-a volt. A számszaki adatok azonban csak azokat
az ügyeket tartalmazzák, melyeknél az eljáró tanács felvállalta  a döntést.  Ha ugyanis a
felülvizsgálati  kérelem   tartalmaz  bármilyen  jogszabályhelyet,  nagyon  sok  esetben
megtörténik  a  felülvizsgálati  kérelem  érdemi  elbírálása,  ami  problémát  jelent  az  ítélet
írásban foglalása – indokolása során, végső soron  rontja a kúriai ítélet minőségét.  



Szolnokiné dr. Csernay Krisztina

A Kúria nem érdemi határozatainak vizsgálata

A Kúria  Közigazgatási-Munkaügyi  Kollégiuma  munkaügyi  ügyszakában  a  2013.  évben
összesen 108 esetben került sor a felülvizsgálati kérelem hivatalból történő elutasítására. A
határozatok statisztikai megoszlása az alábbiak szerint alakul:
- elkésettség miatt 26 esetben (24 %),
- a törvény kizáró rendelkezése miatt 1 esetben (1 %),
- első fokon jogerőssé vált határozat ellen 2 esetben (1,8 %),
- nem érdemi végzések ellen 14 esetben (13 %),
- tartalmi hiányosság miatt 18 esetben (17 %),
- pertárgyérték alatt lévő esetekben 25-ször (23 %), 
- a hiánypótlási kötelezettség elmulasztása okán 22 esetben (20 %)
került sor a felülvizsgálati kérelem hivatalból történő elutasítására. 

A Polgári  perrendtartásról  szóló  1952.  évi  III.  törvény  (Pp.)  a  munkaviszonyból  és  a
munkaviszony  jellegű  jogviszonyból  származó  perekre  irányadó  különös  szabályait
tartalmazó XXIII. fejezetében a felülvizsgálati kérelem általánostól eltérő rendelkezéseit a
358.  §  (2)  és  (3)  bekezdése  tartalmazza,  ezért  elsődlegesen  ezen  eltérő  szabályozást
szükséges áttekinteni. 

2012.  szeptember  1-jét  megelőzően  a  munkaügyi  perek  esetében  a  Pp.  358.  §  nem
tartalmazott eltérő rendelkezést a felülvizsgálat körében. Az igazságügyi és közigazgatási
tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  2012.  évi  CXVII.  törvény  13.  §-ával  módosított,
2012.  szeptember  1-jétől  hatályos  Pp.  358.  §  (2)  bekezdése  szerint  nincs  helye
felülvizsgálatnak – a (3) bekezdésben foglalt  kivétellel – ha a felülvizsgálati kérelemben
vitatott érték, illetve annak a 24 §, valamint a 25. § (3) és (4) bekezdése alapján, továbbá a
25. § (3) bekezdésének az egyesített perekre történő megfelelő alkalmazásával megállapított
értéke a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér)
ötszörösét nem haladja meg. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott értékhatár alatt is helye van felülvizsgálatnak, ha
a) a jogviszony keletkezésének, módosulásának, megszüntetésének jogszerűsége vitás, 
b)  a  munkaviszonyból  származó  kötelezettségeknek  a  munkavállaló  által  történt  vétkes
megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény vitás vagy 
c) a fegyelmi vétség miatt vagy a méltatlansági eljárásban alkalmazott jogkövetkezmény
vitás.

A felülvizsgálati  értékhatár  alatti  kivételek körét,  pontosan a  Pp.  358.§ (3)  bekezdés  a)
pontját a 2013. évi CCLII. törvény 85. § (33) bekezdése 2014. március 15-étől a korábbi
szabályozáshoz  képest  bővítette  és  a  jogviszony  keletkezésének,  módosulásának,
megszüntetésének  jogszerűsége  vizsgálatán  túl  a  kártérítés  és  a  sérelemdíj  iránti  igény
esetén  is  lehetővé  tette  a  rendkívüli  perorvoslatot.  Ezen  módosítás  –  a  későbbi
hatálybalépésre tekintettel - már nem érinti a joggyakorlat elemzés során vizsgált ügyeket.  



- 51 -

A  felülvizsgálati  összeghatár  körében  folytatott
gyakorlat

Miután a 2012. évi CXVII. törvény 13. §-a fent ismertetettek szerint 2012. szeptember 1-
jétől  a  Pp.  358.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében  foglaltak  szerint  a  korábban  általánosan
megengedett  felülvizsgálati  eljárás  körét  a  munkaügyi  perek  tekintetében  szűkítette,
kiemelést  igényel   az  ezen  okból  elutasított  felülvizsgálati  kérelmek  száma.  A  fent
ismertetett statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy 2013. évben a pertárgyérték alatt
előterjesztett felülvizsgálati kérelmek az összes ügyhöz képest viszonylag nagy számban, 23
%-ban kerültek  elutasításra. A jogszabály módosítás hatályba lépését megelőzően elbírált
ügyekből  azonban  levonható  az  a  következtetés,  hogy  önmagában  a  pertárgyérték
meghatározása  a  felülvizsgálati  kérelem előterjeszthetőségének  körében  egyes  esetekben
meggátolhatja  olyan  jogkérdésekben  történő  állásfoglalást,  amely  viszonylag  kis
pertárgyértékű, azonban összességében országos, illetőleg nemzetgazdasági kihatása lehet.
Ilyen  eset  volt  a  jogszabály  módosítás  hatályba  lépését  megelőzően  elbírált
Mfv.II.10.561/2102.  számú  ügy,  amelyben  a  felperes  a  munkáltatóját  5462  forint
bankszámla költségtérítés  megfizetésére  kérte  kötelezni.  Ezen ügyben a Kúria  a  jogerős
ítéletet hatályon kívül helyezve az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyásával az alperest
a  kereset  szerint  marasztalta,  amely  döntés  azonban  országos  kihatású  volt,  hiszen
valamennyi  közalkalmazott  illetmény  felvételével  kapcsolatos  éves  bankkártya  díj  és
számlavezetési díj költségének megtérítése körében adott iránymutatást. A 2012. szeptember
1-jétől  hatályba  lépett  jogszabály  módosítás  okán  azonban  ezen  ügy  elbírálására  a
pertárgyértékre tekintettel a Kúriának már nem lett volna lehetősége. 

A pertárgyérték alatti felülvizsgálati kérelmek körében szükséges kiemelni a Pp. 349.§ (4)
bekezdésében  foglalt,  a  munkaügyi  bíróság  hatáskörébe  tartozó  munkaügyi  és
munkavédelmi  ellenőrzés  keretében  hozott  közigazgatási  határozat,  a  foglalkoztatás
elősegítéséről  és  a  munkanélküliek  ellátásáról  szóló  törvény  alapján  az  állami
foglalkoztatási szerv által hozott közigazgatási határozat, valamint a társadalombiztosítási
határozat  bírósági  felülvizsgálata  iránti  pereket,  amelyekre  a  Pp.  XX.  fejezetében
szabályozott, a közigazgatási perekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni. 

A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumán belül  – nem a szakágakhoz kötődően –
eltérő gyakorlat alakult ki a Pp. 340/A. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt szabályozás
alkalmazása  körében,  amely  rendelkezés  kizárja  a  felülvizsgálatot  azokban  a  bírságot
kiszabó  ügyekben,  ahol  a  közigazgatási  hatósági  ügyben  vagy  a  bírságot  kiszabó
határozatban megállapított fizetési kötelezettség, illetőleg kártalanítási összeg az 1 millió
forintot nem haladja meg. 

Az egyik – a munkaügyi ügyszak által is követett - álláspont szerint, ha a közigazgatási
határozat  a  bírság  szankción  kívül  egyéb  kötelezést  is  tartalmaz  (például  a  jogsértés
megszüntetésének  kötelezettsége,  munkahelyi  baleset  kivizsgálásának  kötelezettsége,
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tevékenység  felfüggesztése)  az  értékhatártól  függetlenül  lehetőség  van  a  felülvizsgálati
kérelem előterjesztésére. 
A másik álláspont  képviselői  szerint  –  függetlenül  az  egyéb kötelezéstől  – az egymillió
forintot  el  nem  érő  bírságösszeg  esetén  nincs  lehetőség  a  felülvizsgálati  kérelem
elbírálására. 

Az  ellentétes  joggyakorlat  miatt  a  Kúria  Elnöke  2015.  május  18-án  jogegységi  eljárást
kezdeményezett.

A  felülvizsgálati  kérelem  hivatalból  történő  elutasítása  a  jogszabálysértés
megjelöléséhez kapcsolódó ok miatt

A hivatalból történő elutasítás körében viszonylag nagy számban, összesen 17 %-ban került
sor  a  vizsgált  időszakban  a  felülvizsgálati  kérelem  tartalmi  hiányosság  miatt  történő
elutasítására.  A  2012.  évi  CXVII.  törvény  9.  §-ával  módosított  és  ugyancsak  2012.
szeptember 1-jétől hatályos Pp. 272. § (2) bekezdése szerint a felülvizsgálati kérelemben
meg kell jelölni azt a határozatot, amely ellen a felülvizsgálati kérelem irányul, azt, hogy a
fél  milyen  tartalmú  határozat  meghozatalát  kívánja,  továbbá  elő  kell  adni  –  a
jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely megjelölése mellett –, hogy a fél a határozat
megváltoztatását  milyen  okból  kívánja.  A  (3)  bekezdés  szabályozása  szerint,  ha  a
felülvizsgálati  kérelemben  tartalmilag  helyesen  történik  hivatkozás,  a  jogszabálysértés
tényére,  de  a  megsértett  jogszabályhely  megjelölése  téves,  ezen  okból  a  felülvizsgálati
kérelem nem utasítható el. 

Ezen  jogszabályi  rendelkezések  gyakorlati  alkalmazása  a  munkaügyi  ügyszakban  az
alábbiak szerint történik. 

Abban az esetben, ha a felülvizsgálati kérelem megsértett jogszabályhelyet egyáltalán nem
jelöl meg – ebbe a körbe nem számíthatóak a felülvizsgálatban irányadó jogszabályok, mint
pl.  Pp. 275. §-a – a felülvizsgálati  kérelem hivatalból kerül elutasításra a Pp. 272. § (2)
bekezdésére  hivatkozással,  mivel  ez  olyan  lényeges  tartalmi  hiányosságnak  tekinthető,
amely utólag nem pótolható. Természetesen jogszabálysértésként nem fogadható el az eseti
döntésekre,  az  Európai  Unió  Bíróságának  vagy  az  Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának
döntésére történő hivatkozás sem. 

A Pp.  272.  §  (3)  bekezdésének  értelmezése  alapján  megállapítható,  hogy  amennyiben
tartalmilag  helyesen  történik  hivatkozás  a  jogszabálysértés  tényére,  de  a  megsértett
jogszabályhely  megjelölése  téves,  a  felülvizsgálati  kérelem  ezen  okból  érdemben  nem
utasítható  el,  azonban  az  ítélet  indokolását  megnehezíti.  A  leggyakrabban  előforduló
felülvizsgálati  kérelmi  hiba  az,  amikor  a  fél  a  jogerős  ítéletben  foglalt  tényállás
megállapítását,  illetőleg  a  bizonyítékok  értékelését  vitatja,  azonban  megsértett
jogszabályhelyként nem jelöli meg a Pp. 206. § (1) bekezdését. Ilyen esetben a Kúria a
megsértett  jogszabályhely  megjelölése  hiányában  a  fél  által  előterjesztett  érvelést  nem
vizsgálhatja,  az  érdemi  határozat  indokolást  csak  a  megjelölt  jogszabálysértés  körében
tartalmaz. Egységes a gyakorlat abban a kérdésben is,  hogy nem fogadható el a korábbi
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beadványokra,  a  keresetlevélre,  illetőleg  a  fellebbezésben  foglaltakra  történő  utalás,
kizárólag a jogvesztő 60 napos határidőn belül előterjesztett érvelés és az abban megjelölt
jogszabálysértés vizsgálható felül. 
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III. A Kúria nem érdemi felülvizsgálati határozatainak elméleti kérdései

1.) A felülvizsgálat korlátozásának alapjogi kérdései

A felülvizsgálati eljárás, mint rendkívüli perorvoslat jogi szabályozása több alkalommal és
jelentős mértékben változott  az 1993-ban történt  bevezetéstől  a  Polgári  perrendtartásnak
napjainkban  folyó  kodifikációjáig.  E  fejlődési  folyamat  meghatározott  elvi  és  alapjogi
tételek köré rendeződött,  amelyek hatással  voltak arra is,  hogy a felülvizsgálati  kérelem
előterjesztésének joga  milyen feltételek  mellett  gyakorolható  és  melyek azok az  esetek,
amikor  a  Kúria  a  rendkívüli  perorvoslati  eljárás  lefolytatását  valamilyen  ok  miatt
megtagadja.  Az  ezzel  összefüggő  alapjogi  tételek  forrása  egyrészt  az  Európa  Tanács
Miniszteri  Bizottságának  R  (95)  5  számú  Ajánlása,  másrészt  az  Alkotmánybíróság
felülvizsgálati tárgyú határozatai. [az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 39.
§ (1) bekezdése]

A  Polgári  perrendtartás  XIV.  fejezete  által  szabályozott  felülvizsgálati  kérelem
jogintézményével  összefüggő  elvi  megfontolások  kialakításában  fontos  nemzetközi
tényezőként  jelentkezett  az  Európa  Tanács  Miniszteri  Bizottsága  R  (95)  5  számú
Ajánlása, amely a polgári és kereskedelmi jog területén érvényesülő jogorvoslati eljárások
és rendszerek bevezetéséről és gyakorlásának javításáról szóló irányelveket tartalmazza. Az
Ajánlás a tagállamokra nézve közvetlen kötelezettségeket nem hoz létre, elveit azonban a
jogalkotók a belső jognak a jogorvoslathoz való jogra irányadó szabályai megalkotása során
figyelembe veszik. Az Ajánlás az Emberi Jogok Európai Egyezményéből indul ki, amely
biztosítja  a  bírósághoz  fordulás  jogát,  de  csak  bűncselekmény esetén  ismeri  a  két-vagy
többfokú  eljárás  fogalmát,  míg  polgári  és  kereskedelmi  ügyekben  nem  kötelezi  a
tagállamokat fellebbviteli bíróságok felállítására. Az Ajánlás azonban elvi szinten minden
alsó fokú bíróság határozatával kapcsolatban rögzíti a jogorvoslati lehetőség biztosításának
kötelezettségét. Rámutat azonban, hogy ez nem jelent abszolút jogosultságot a felülbírálatra
és nem zárja ki, hogy a jogorvoslathoz való jogosultság alól a belső jog törvényi szinten és
az  általános  jogelvekkel  összhangban  álló  módon  kivételeket  állapíthasson  meg.  A
harmadfokú bíróságokkal kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy e fórumok elé olyan
ügyek kerülnek, amelyeket megelőzően már két bíróság tárgyalt. Ezért indokoltnak látja a
harmadik fórumhoz folyamodás lehetőségének korlátozását azokra az ügyekre, amelyeknél
ez indokolt. Ilyennek minősíti például a fontos jogkérdések elbírálását, az általános jogelvek
megsértésének eseteit,  valamint  a  jog  fejlesztésének,  vagy  a  jogegység biztosításának a
szempontjait.  Kimondja,  hogy  a  jogorvoslathoz  való  jogosultság  követelményét  már  az
egyfokú jogorvoslatot  biztosító  rendszer  is  kielégíti  és  annak nem szükségszerű  része  a
harmadik  bírói  fórum  felállítása.  A  jogorvoslathoz  való  joggal  történő  visszaélések
kiküszöbölése  érdekében  szükségesnek  tartja  a  jogorvoslati  kérelmek  záros  határidőhöz
kötött  indokolási  kötelezettségének  előírását,  rendkívüli  perorvoslat  esetén  pedig  az
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indokoltság  külön  kifejtését  is.  Az  Ajánlás  indokoltnak  látja  a  másod-  és  harmadfokú
felülbírálatnak  az  elsőfokú  fórum által  megállapított  tényállásra  való  korlátozását  és  az
eljárás e szakaszaiból az új  tényekre és bizonyítékokra történő hivatkozás lehetőségének
kizárását. Lehetőséget lát a felülbírálatnak az ügyek bizonyos aspektusára, így a jogorvoslati
kérelemben foglalt  kérelemre és indokokra történő korlátozását.  A jogorvoslati  eljárások
gyorsítása érdekében szükségesnek tartja a jogorvoslati joggal való visszaélések kiszűrését,
a  nyilvánvalóan  alaptalan,  indokolatlan,  rosszhiszemű  jogorvoslati  kérelmek
elutasíthatóságát, a szóbeli tárgyalás intézményének szűkítését, a tárgyalások időtartamának
és az előkészítő iratok számának korlátozását. Összességében az Ajánlás rögzíti azokat a
követelményeket,  amelyeket  a  jogorvoslati  eljárásról  szóló  jogi  szabályozásnak  ki  kell
elégítenie,  továbbá  körülhatárolja  azokat  az  eszközöket  és  módszereket,  amelyek
alkalmazásával  a  jogorvoslati  eljárások  a  jogorvoslathoz  való  jog  sérelme  nélkül
korlátozhatók és ezáltal felgyorsíthatók.

Az  Alkotmánybíróság  a  9/1992.  (I.30.)  AB  határozatában a  törvényességi  óvással
szembeni kritika formájában fogalmazta meg azokat a követelményeket és elvi tételeket,
amelyeknek a rendkívüli perorvoslat jogi szabályozása során érvényesülniük kell. Eszerint a
törvényességi  óvás  jogintézményének  legfőbb  sajátossága  a  jogegységi  és  jogorvoslati
funkciók  vegyülése  volt,  amelynek  következtében  ezek  akadályozták  egymás
érvényesülését.  A  jogegységi  feladatok  ugyanis  csak  az  arra  alkalmas  eseti  döntések
kiválasztása útján valósíthatók meg,  a jogorvoslati  funkció betöltése viszont ezzel  össze
nem egyeztethető jogi garanciákat igényel. Ezek hiányában sérül a jogbiztonság és a jogerő
intézménye,  mert  a  rendkívüli  perorvoslatra  irányadó  szabályok  érvényesülése
diszkrecionálissá, kiszámíthatatlanná, előre nem láthatóvá válnak. A jogerő intézményének
áttörésére ugyanis csak a törvényben előre meghatározott, kiszámítható módon kerülhet sor.
A  felek  akaratától  független  diszkrecionális  jog  gyakorlása  a  polgári  perben  sérti  a
jogbiztonság  követelményét,  a  felek  rendelkezési  jogát  és  nem  fogadható  el  a  perbeli
rendelkezési jog szükségszerű és arányos korlátozásának sem. Ugyanakkor a törvényességi
óvás megsemmisítésével a jogorvoslathoz való jog alkotmányos követelménye nem szenved
sérelmet, mert azt a megmaradó egyfokú fellebbezési rendszer is kielégíti.

Az  Alkotmánybíróság  42/2004.  (XI.9.)  AB  határozata a  felülvizsgálati  kérelem
szabályainak  a  2001.  évi  CV.  törvényben  foglalt  módosítása oldaláról  vizsgálta  a
rendkívüli  perorvoslat  e  jogintézményének  elvi  és  alkotmányos  kérdéseit.  Az  említett
törvény a felülvizsgálati kérelem befogadhatóságának feltételeit kibővítette akként, hogy az
ügy érdemére kiható jogszabálysértés fennállásán túlmenően megkívánta azt is, miszerint
az a joggyakorlat egységesítése terén is vessen fel elvi problémákat. A miniszteri Indokolás
szerint a felülvizsgálathoz olyan további törvényi előfeltétel teljesülése is szükséges, amely
a felülvizsgálati eljárás lefolytatásának létjogosultságát a konkrét eseten túlmutató érdekkel
is  alátámasztja.  Az Alkotmánybíróság azonban megállapította,  hogy a jogszabálysértésen
túli feltételek előírása korlátozza, vagy kioltja a jogorvoslati funkció érvényesülését és sérti
a jogbiztonság, valamint kiszámíthatóság követelményét. Az orvoslásra szoruló jogsértéssel
érintett ügyek köre ugyanis lényegesen tágabb, mint azok az esetek, melyek a jogegységi
határozattól való eltérésnek, vagy az elvi jelentőségű jogkérdés felmerülésének az igényét is
magukban  hordozzák.  Ezért  ezekhez  a  jogorvoslati  eljárás  lefolytatása  nem  köthető.
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Emellett a jogszabálysértésnek az ügy érdemére kiható minősítése olyan tartalmi kérdésként
értékelhető,  amelyben  nem  adható  olyan  korlátlan  és  diszkrecionális  jog  az  egyesbíró
kezébe,  amelynek  gyakorlásával  az  ügy  megfellebbezhetetlenül  és  végleg  elzárható  a
tartalmi  felülbírálattól.  Az  Alkotmánybíróság  a  most  vizsgált  42/2004.  (XI.  9.)  AB
határozatába kifejtette azt az elvi tételt is, amelynek értelmében a jogorvoslathoz való jog –
mint  alapvető  jog  –  csak  a  rendes  jogorvoslatra  vonatkozik,  a  rendkívüli  jogorvoslat  a
rendes jogorvoslaton túlmutató többletlehetőség, amelynek léte nem hozható összefüggésbe
az Alkotmány 57. § (5) bekezdésével. 

Az előbbi  tétel  alkalmazását  és  továbbfejlesztését  foglalja  magába az  Alkotmánybíróság
1105/D/2004. AB határozata amely – egyebek mellett – vizsgálta annak alkotmányosságát,
hogy a jogalkotó a végzések elleni felülvizsgálati kérelem előterjesztésének lehetőségét az
ügy  érdemében hozott  végzésekre korlátozta.  Rámutatott,  hogy  nincs  akadálya  annak,
miszerint a törvényhozás meghatározhassa a felülvizsgálattal támadható jogerős határozatok
körét  és  összhangban  áll  a  jogintézmény  rendkívüli  perorvoslati  jellegével,  hogy  nem
minden végzés ellen van helye felülvizsgálatnak. Itt is kiemelte, hogy a jogorvoslathoz való
alkotmányos jog csak a rendes perorvoslatra vonatkozik.

A  jogorvoslathoz  való  jogosultság  tartalmi  elemeit  és  alkotmányos  követelményeit
vizsgálta az Alkotmánybíróság a  22/2013. (VII.19.) AB határozatában. Abból indult ki,
hogy az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése mindenkinek jogot biztosít ahhoz, hogy
jogorvoslattal éljen az olyan bírósági,  hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely
jogát vagy jogos érdekét sérti. Ennek lényegi tartalma azt követeli meg a jogalkotótól, hogy
a hatóságok vagy bíróságok érdemi,  ügydöntő  határozatai  tekintetében tegye lehetővé  a
valamely más szervhez, vagy ugyanazon szervezeten belüli magasabb fórumhoz fordulás
lehetőségét olyan döntés meghozataláért, amely képes a sérelmezett döntést felülvizsgálni,
és a sérelem megállapítása esetén a döntésre visszaható módon a sérelmet orvosolni. Az
Alkotmánybíróság értelmezése szerint az Alaptörvény megköveteli, hogy a jogorvoslati jog
nyújtotta jogvédelem hatékony legyen, vagyis ténylegesen érvényesüljön és képes legyen a
döntés  által  okozott  sérelem orvoslására.  A jogorvoslat  jogának hatékony érvényesülését
számos tényező befolyásolhatja,  így többek között  a  felülbírálati  lehetőség terjedelme,  a
jogorvoslat elintézésére meghatározott határidő, vagy a sérelmezett határozat kézbesítésének
szabályai  és  megismerhetőségének  tényleges  lehetősége.  A  jogorvoslathoz  való  jog
hatékony  gyakorolhatóságával  függ  össze  a  sérelmezett  határozat  indokainak  teljes
bemutatása,  illetve  a  határozat  alapjául  szolgáló  iratok és  bizonyítékok megismerésének
lehetősége is. A jogorvoslathoz való jog hatékony gyakorlására ugyanis kizárólag a bíróság
vagy hatóság döntését alátámasztó indokok ismeretében nyílik valódi lehetőség.

E gondolatmenetét folytatja az Alkotmánybíróság a 35/2013. (XI.22.) AB határozatában, a
jogorvoslathoz  való  jogot  korlátozó  normák Alaptörvénnyel  való  összhangjának
vizsgálatával  kapcsolatban.  Megállapítása  szerint  elsődlegesen  azt  kell  feltárni,  hogy
alkotmányjogi  értelemben  érdemi  tárgykörre  vonatkozik-e  a  bíróság  határozata,  továbbá
hatékony jogvédelmet jelenthet-e a jogorvoslat biztosítása. Ezen felül vizsgálat tárgyává kell
tenni azt, hogy a jogorvoslathoz való jog korlátozására alkotmányos indokkal került-e sor,
továbbá, hogy jogorvoslathoz való jog korlátozásával járó alapjogi korlátozás arányosnak
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tekinthető-e.  Az  Alkotmánybíróság  szerint  a  jogorvoslat  biztosításának  követelménye  az
érdemi  határozatokra  vonatkozik.  Annak  vizsgálata  során,  hogy  mely  döntés  minősül
ilyennek, a döntés személyre gyakorolt hatása és a tárgya meghatározó, vagyis az, hogy a
döntés  lényegesen  befolyásolta-e  az  érintett  helyzetét,  jogait.  Az  Alkotmánybíróság
értelmezésében a jogorvoslathoz való jog nem terjed ki a nem állami, például munkáltatói
vagy  tulajdonosi  döntésekre,  valamint  nem  terjed  ki  az  állami,  de  nem  hatósági
határozatokra sem. [9/2013. (III.6.) AB határozat]

A jogorvoslathoz való jog alkotmányos kereteit vizsgálta az Alkotmánybíróság a 3059/2015.
(III.31.)  AB határozatában.  Okfejtése szerint  az Alaptörvény jogorvoslathoz való jogra
vonatkozó  rendelkezéséből  sem következik  az  a  kötelezettség,  hogy  a  jogalkotónak két
egymástól független fórum érdemi vizsgálatát követően további fórumot kellene biztosítania
a  másodfokon  vesztes  fél  számára.  Rögzítette  az  Alkotmánybíróság  azt  is,  hogy  a
felülvizsgálati  kérelem hivatalból  történő elutasítása  már  olyan,  a  felülvizsgálati  bíróság
hatáskörébe  tartozó  kérdés,  amely  nem  érinti  az  Alaptörvény  XXVIII.  cikk  (7)
bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való alapvető jogot. 

A  felülvizsgálati  kérelem  megváltoztatásának  lehetőségét  kizáró rendelkezés
alkotmányosságát  vizsgálta  az  Alkotmánybíróság  az  1629/2010.  AB  határozatában.
Álláspontja szerint a tilalom arra szolgál, hogy a felek csak átgondolt módon és alapos okra
hivatkozással  élhessenek a rendkívüli  perorvoslat  lehetőségével.  Kifejtette,  hogy ezzel  a
jogalkotó  nem  zárta  el  a  felet  sem  a  rendes  jogorvoslattól,  sem  pedig  attól,  hogy
felülvizsgálati  kérelmet terjeszthessen elő. Emellett  a megváltoztatás tilalma nem teszi  a
felülvizsgálati  eljárást  tisztességtelenné,  különösen tekintettel  arra,  hogy  a  felülvizsgálat
alapja mindig jogkérdés, nem pedig ténykérdés. Rámutatott, hogy a felülvizsgálati kérelem
helyesbítéséhez vagy kiegészítéséhez fűződő jog – bár a megváltoztatási tilalom hatálya alá
tartozik – nem minősíthető alapjognak, ezért a tilalom nem eredményez alapjogi sérelmet.

A felülvizsgálati kérelem előterjesztésének pertárgy értékhez kötését, azaz az értékhatár-
korlát  alapjogi  vonatkozásait  vizsgálta  az  Alkotmánybíróság  a  663/D/2000.  AB
határozatában. A korábban  már  érintettekkel  egyezően  részletesen  kifejtette,  hogy  a
felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat, amely az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében foglalt
rendelkezéssel összefüggésbe nem hozható. Mivel a felülvizsgálat az alkotmányban előírt
rendes  jogorvoslaton  túlmenő  lehetőség,  a  törvényhozónak  –  az  egyéb  alkotmányos
rendelkezésekkel összhangban (pl. diszkrimináció tilalma) – teljes szabadságában áll ennek
tartalmát és korlátait megállapítani. A jogorvoslathoz való jog – mint alapvető jog – csak a
rendes  jogorvoslatra  vonatkozik.  Tehát  a  jogorvoslathoz  való  jogot  nem  sérti  a
felülvizsgálathoz  való  jog  korlátozásának  az  a  módja,  hogy  a  jogalkotó  a  kérelem
előterjesztésének lehetőségét pertárgy értékhez kötötte. 
Az  Alkotmánybíróság  az  értékhatár-korlátot  vizsgálta  a  hátrányos  megkülönböztetés
tilalmának az oldaláról is. Utóbbi akkor valósul meg, ha a jogalkotó a jogalanyok között
önkényesen,  ésszerű  indok  nélkül  tesz  különbséget.  Az  adott  esetben  azonban  a
felülvizsgálat  az  Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdésében  foglaltakon  felül  biztosított
többletlehetőség,  melynek  szabályozásakor  a  törvényalkotó  széles  döntési  szabadsággal
rendelkezik.  E  korlátozás  alkotmányossága  annak  alapján  ítélhető  meg,  hogy  van-e  a
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kifogásolt korlátozásnak ésszerű indoka.
Az  értékhatár-korlátnak  a  bíróság  előtti  egyenlőséghez való  viszonyával  kapcsolatban
pedig  az  Alkotmánybíróság  azt  állapította  meg,  hogy  e  korlátozó  rendelkezés  nem
befolyásolja, hogy a perben érvényesíthető jogait és kötelességeit bárki bírósági megítélés
elé vigye. Ezért ez nem érinti a bíróság igénybevételének állami szervek és más személyek
tekintetében fennálló egyenlő lehetőségeit és korlátait sem.

Az Alkotmánybíróság több alkalommal vizsgálta a felülvizsgálati eljárásban kötelező jogi
képviselet alapjogi  összefüggéseit.  Ezek  között  a  141/B/1993.  AB határozatában arra
mutatott  rá,  miszerint  a  polgári  perben főszabályként  a jogi  képviselet  nem kötelező és
ehhez  képest  kivételként  jelentkezik  annak  előírása  a  felülvizsgálati  eljárásban,  a
felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél számára. E jogi képviselőtől elvárható, hogy csak a
törvény  adta  és  indokolt  esetekben,  csak  az  arra  jogosultak  nevében,  a  szakszerűség
követelményeinek  megfelelően  kezdeményezzen  rendkívüli  perorvoslati  eljárást.  A jogi
képviselő szerepe ugyanis nem csak a képviselt személy helyettesítése, hanem köteles annak
érdekeit védeni, jogai érvényre juttatását pedig elősegíteni. A kötelező jogi képviselet nem
érinti a fél jogképességét, nem ütközik sem a bíróság előtti egyenlőség, sem a hátrányos
megkülönböztetés tilalmába. Költségkihatásai pedig a pártfogó ügyvéd intézménye folytán
nem rekesztik ki a felülvizsgálati eljárásból azokat sem, akik anyagi helyzetük miatt jogi
képviselőt meghatalmazni nem tudnak.

A  felülvizsgálati  eljárásban  kötelező  jogi  képviselet kérdéseivel  foglalkozott  az
Alkotmánybíróság a  3112/2015. (VI.23.) AB határozatában is.  Abból indult ki, hogy az
irányadó  eljárásjogi  szabályok  szerint  a  meghatalmazásnak  –  a  felek  szűkítő  tartalmú
megállapodásának hiányában – általában a per egész tartamára kell szólnia és az főszabály
szerint  kiterjed  a  rendkívüli  perorvoslatokra  is.  Ugyanakkor  a  bíróság  a  per  bármely
szakaszában,  hivatalból  vizsgálhatja  a  jogi  képviselő  képviseleti  jogának  meglétét.  A
felülvizsgálati eljárásban a Kúriát terheli annak vizsgálata, hogy a felülvizsgálati kérelem
előterjesztője a kérelem előterjesztésének idejétől  az eljárás e szakaszának teljes  tartama
alatt rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal. Az Alkotmánybíróság kiemelte, miszerint a
szabályszerű meghatalmazás megléte a felülvizsgálati eljárásban nem vélelmezhető, illetve
nem  következtethető  ki  az  alapügyben  eljárt  bíróságok  eljárásából.  A  felülvizsgálati
eljárásban  a  képviseleti  jog  hiányában  tett  jognyilatkozat  –  ezen  belül  magának  a
felülvizsgálati kérelemnek az előterjesztése is – hatálytalan, amelynek jogkövetkezménye a
felülvizsgálati kérelem hivatalból történő elutasítása. Az Alkotmánybíróság rámutatott arra
is, miszerint jogi képviselet esetén az elvárhatóság mértéke magasabb, mint a jogi képviselet
nélküli eljárásokban. Nem eredményezheti valamely jogvesztő eljárásjogi határidő áttörését,
ha a fél a jogi képviselőjének mulasztására és saját vétlenségére hivatkozással, a határidő
lejárta után kívánna valamilyen eljárási cselekményt elvégezni. A kötelező jogi képviselet
alapján eljáró feleket még a bíróságok esetleges iratkezelési hibái sem mentesítik a kötelező
határidők és törvényi előírások megtartásának kötelezettsége alól és ez nem sérti a félnek a
tisztességes eljáráshoz való jogát sem. [Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése] 
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2.) A felülvizsgálati eljárásra vonatkozó alapjogi tételek összefoglalása

– a rendes jogorvoslathoz való alkotmányos alapjog sem jelent  abszolút  jogosultságot a
felülbírálatra  és  nem  kizárt,  hogy  az  alól  a  belső  jog  törvényi  szinten  és  az  általános
jogelvekkel összhangban álló módon kivételeket állapíthasson meg.

– a jogorvoslathoz való jogosultság követelményét már az egyfokú jogorvoslatot biztosító
rendszer is kielégíti és annak nem szükségszerű része a harmadik bírói fórum felállítása.

– a harmadfokú bíróságok elé általában olyan ügyek kerülnek, amelyeket megelőzően már
két  bíróság  vizsgált.  Ezért  annak  lehetőségét  azokra  az  ügyekre  célszerű  korlátozni,
amelyeknél ez indokolt. Ilyennek minősülnek például a fontos jogkérdések elbírálásának,
valamint az általános jogelvek megsértésének esetei, továbbá a jog fejlesztésének, vagy a
jogegység biztosításának a szempontjai.

– nincs akadálya annak, hogy a törvényhozás meghatározhassa a felülvizsgálattal támadható
jogerős  határozatok  körét  és  összhangban  áll  a  jogintézmény  rendkívüli  perorvoslati
jellegével, hogy nem minden határozat ellen van helye felülvizsgálatnak. 

– a harmadik fórum előtti felülvizsgálathoz való jog a rendes jogorvoslaton túlmenő többlet
lehetőség, ezért a törvényhozónak – az egyéb alkotmányos rendelkezésekkel összhangban
(pl.  diszkrimináció  tilalma)  –  teljes  szabadságában  áll  ennek  tartalmát  és  korlátait
megállapítani. Ezen belül a jogorvoslathoz való jogot nem sérti a felülvizsgálathoz való jog
korlátozásának az a módja sem, hogy a jogalkotó a kérelem előterjesztésének lehetőségét
pertárgy értékhez kötötte.

– a felülvizsgálati eljárásban, a felülvizsgálatot kérő számára előírt kötelező jogi képviselet
nem érinti a fél jogképességét és nem ütközik sem a bíróság előtti  egyenlőségbe, sem a
hátrányos  megkülönböztetés  tilalmába.  A  kötelező  jogi  képviselet  a  pártfogó  ügyvéd
intézményére  figyelemmel  nem rekeszti  ki  a  felülvizsgálati  eljárásból  azokat  sem,  akik
anyagi helyzetük miatt jogi képviselőt meghatalmazni nem tudnak.

– e jogi képviselőtől elvárható, hogy csak a törvény adta és indokolt esetekben, csak az arra
jogosultak  nevében,  a  szakszerűség  követelményeinek  megfelelően  kezdeményezzen
rendkívüli  perorvoslati  eljárást.  A jogi  képviselő  szerepe  ugyanis  nem csak  a  képviselt
személy helyettesítése, hanem köteles annak érdekeit védeni, jogai érvényre juttatását pedig
elősegíteni.

– a bíróság a per  bármely szakaszában,  hivatalból vizsgálja a jogi képviselő képviseleti
jogának  meglétét.  A felülvizsgálati  eljárásban  a  Kúriát  terheli  annak  vizsgálata,  hogy  a
felülvizsgálati  kérelem előterjesztője  a rendkívüli  perorvoslati  eljárás  teljes  tartama alatt
rendelkezik-e  képviseleti  jogosultsággal.  A  szabályszerű  meghatalmazás  megléte  a
felülvizsgálati eljárásban nem vélelmezhető, illetve nem következtethető ki az alapügyben
eljárt bíróságok eljárásából. 
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– Nem eredményezheti  valamely jogvesztő eljárásjogi határidő áttörését,  ha a fél  a  jogi
képviselőjének  mulasztására  és  saját  vétlenségére  hivatkozással,  a  határidő  lejárta  után
kívánna valamilyen eljárási cselekményt elvégezni. A kötelező jogi képviselet alapján eljáró
feleket még a bíróságok esetleges iratkezelési hibái sem mentesítik a kötelező határidők és
törvényi előírások megtartásának kötelezettsége alól és ez nem sérti a félnek a tisztességes
eljáráshoz való jogát sem.

–  a  felülvizsgálati  kérelem  hivatalból  történő  elutasítása  a  felülvizsgálati  bíróság
hatáskörébe  tartozó  kérdés,  amely  nem  érinti  az  Alaptörvény  XXVIII.  cikk  (7)
bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való alapvető jogot

3.) A felülvizsgálat törvényi korlátainak általános kérdései

A Kúria a felülvizsgálati eljárásban – kisszámú kivételtől eltekintve – olyan esetekben hoz
nem  érdemi  határozatot,  amikor  a  jogorvoslati  eljárás  érdemben  történő  lefolytatásától
elzárkózik és a felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasítja. A „hivatalból” jelző utal arra,
hogy  e  jogkövetkezmény  alkalmazásának  jogi  alapja  a  törvény  valamely  kötelező
alkalmazást  igénylő  rendelkezése,  amelynek  érvényesülését  a  Kúria  a  felülvizsgálati
kérelem  befogadása  során  hivatalból  vizsgálja.  E  kogens  szabály  vonatkozhat  a
felülvizsgálati  kérelem előterjesztésének törvényi feltételeire,  valamint  annak alaki,  vagy
tartalmi kellékeire.  Az elutasítás  oka  pedig,  hogy az  adott  ügyben előterjesztett  konkrét
felülvizsgálati  kérelem  e  jogszabály  által  meghatározott  követelmények  valamelyikének
nem felel meg. 

A felülvizsgálatot  korlátozó  rendelkezéseknek  a  jogrendszerben történő  elhelyezésével
kapcsolatban, a 2001. évi CV. törvény megalkotása során merült fel az a koncepció, amely
szerint a felülvizsgálatot kizáró vagy annak korlátokat szabó valamennyi rendelkezésnek
egységesen  a  Polgári  perrendtartásban  kell  elhelyezkednie.  Az  ezt  követően  szerzett
tapasztalatok azonban meggyőzték a jogalkotót arról, hogy a polgári peres eljárás az anyagi
jogok  érvényesítésének  olyan  széles  és  heterogén  körét  fogja  át,  amelynek  teljes  körű
szabályozása  nem szorítható  egyetlen  jogszabály  hatálya alá.  A felülvizsgálati  eljárással
kapcsolatban  ugyanis  nem  csak  maga  a  Polgári  perrendtartás  tartalmaz  különleges
eljárásokra vonatkozó speciális szabályokat, hanem mind a közigazgatási, mind a gazdasági,
mind pedig a polgári szakterületen, számtalan egyéb speciális nemperes eljárás is ismert.
Ezek  egyebek  mellett  a  felülvizsgálat  megengedhetőségére  nézve  is  tartalmaznak  az
általánostól eltérő rendelkezéseket. Ezen eljárásokra egyébként a Pp. általános szabályait
kell alkalmazni, az adott eljárásra irányadó speciális rendelkezések szerinti eltérésekkel. E
jogforrások  heterogén  jellegét  belátva,  a  jogalkotó  a  2004.  évi  CXXVII.  törvényben
szakított  a  felülvizsgálat  valamennyi  korlátjának  a  Polgári  perrendtartásba  történő
beszorításával  és  lehetővé  tette,  hogy  azon  kívül  a  különös  jogszabályok  is
tartalmazhassanak a felülvizsgálatot korlátozó rendelkezéseket.

A felülvizsgálati kérelem a lényeges jogi jellemzőit tekintve rendkívüli perorvoslat, mely az
arra  jogosultat  alanyi  jogként  illeti  meg,  az  elbírálás  fóruma szempontjából  fellebbviteli
jellegű, míg a felülbírálat terjedelmét illetően részben átszármaztató hatályú. Ez azt jelenti,
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hogy  a  felülbírálat  tárgya  csak  jogerős  határozat  lehet,  a  jogorvoslati  kérelmet  a
megtámadott határozatot hozó bíróságnál magasabb fokú bírói fórum, jelen esetben a Kúria
bírálja el, amelynek során azt főszabályként jogkérdésben bírálja felül. A felülvizsgálathoz
való jogosultság alanyi jogként történő megfogalmazása a törvényben akként jelenik meg,
hogy  a  jogalkotó  a  felülvizsgálati  kérelem  előterjesztési  feltételeinek  meghatározása
körében a rendkívüli perorvoslat lehetőségét főszabállyá emelte és ehhez képest kivételként
fogalmazta  meg  annak  törvényi  korlátait.  Ilyen  korlátozó  rendelkezések  érvényesülnek
alanyi  értelemben  a  felülvizsgálat  igénybe  vételére  jogosultak  körében,  valamint  tárgyi
értelemben  a  felülvizsgálattal  támadható  határozatokat  illetően  is.  Ezek  meghatározása
során a jogalkotó az anyagi igazságosság érvényesüléséhez és  a jogbiztonságot szolgáló
jogerőhöz fűződő érdekek megfelelő egyeztetésével járt el és ezek alapul vételével emelte ki
az általános szabályok hatálya alól az esetek bizonyos alanyi vagy tárgyi körét, illetve a jogi
helyzetek vagy tényállások meghatározott csoportját. Ennek jogi szabályozása során eleget
tett  annak  az  alapvető  alkotmányos  követelménynek,  miszerint  egyértelműen  és  előre
kiszámítható  módon  határozta  meg,  hogy  milyen  feltételek  mellett  nyílhat  lehetőség  a
jogerő intézményének áttörésére és mikor áll be az a helyzet, hogy a jogerős határozat már
semmilyen további jogorvoslattal nem támadható.

A felülvizsgálati eljárásnak a korlátokra is kiható, további jellemző vonása a felek perbeli
rendelkezési jogának az általános szabályokhoz képest korlátozott érvényesülése, valamint
a felülvizsgálati bíróság szigorú kérelemhez kötöttsége. Ennek indoka, hogy a jogerős ítélet
meghozatalával  a  másodfokú  bíróság  a  jogerőhatás  beállásáig  terjedően,  véglegesen
elbírálta  a  felek  perbe  vitt  anyagi  és  eljárási  jogait  és  kötelezettségeit.  Ennek
eredményeként befejeződött a felek igény-érvényesítésének az a szakasza, amelyben perbeli
jogaikkal  és  a  per  tárgyával  szabadon  rendelkezhettek.  A jogerős  ítélet  meghozatalát
követően  a  felek  mind  a  per  tárgyával,  mind  a  perbeli  jogaikkal  csak  annyiban
rendelkezhetnek,  amennyiben  azt  a  rendkívüli  jogorvoslati  eljárásra  irányadó  szabályok
megengedik. 

A  felek  perbeli  rendelkezési  jogának  a  felülvizsgálati  eljárásban  történő  sajátos
érvényesülésével  szorosan  összefüggő  tétel,  miszerint  a  jogerős  ítélet  meghozatalának
idejére a pernek a ténybeli és jogi keretei véglegesen kirajzolódtak és azok a továbbiakban
már  nem  bővíthetők.  Ezért  a  felülvizsgálati  kérelemben  sem  új  tényre,  sem  új
bizonyítékra, sem pedig a másodfokú bíróság által el nem bírált  új jogcímre hivatkozni
nem lehet. A Kúriának a jogerős ítélet felülbírálata során abból a ténybeli és jogi helyzetből,
valamint azokból a perbeli nyilatkozatokból kell kiindulnia, amelyek a másodfokú bíróság
számára a jogerős döntés meghozatala idején a rendelkezésére álltak, illetőleg irányadók
voltak. [BH1999. 123.; BH2006. 556.; BH2002. 21.]

Alapjaiban  mind  az  alanyi,  mind  a  tárgyi  korlátok  körét  a  Pp.  270.  §  (2)  bekezdése
szabályozza, amely a felülvizsgálatra való jogosultak közé sorolja a feleket, a beavatkozót,
valamint az őt érintő rész tekintetében azt, akire nézve a határozat rendelkezést tartalmaz. A
jogosulti kör felsorolása taxatív és tartalmilag megegyezik a Pp. 233. § (1) bekezdésében
meghatározott fellebbezésre jogosultakkal. E taxációhoz azonban, a felülvizsgálati kérelem
rendkívüli  jogorvoslati  jellegére  figyelemmel,  az  alanyi  körre  kiható  további  korlátozó
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rendelkezések kapcsolódhatnak. Ennek lényege, hogy a felet a rendkívüli perorvoslatra való
jogosultság csak akkor illeti meg, ha fellebbezési jogát gyakorolta, vagy nem gyakorolta
ugyan, de a másodfokú bíróság az ellenérdekű fél fellebbezése folytán az elsőfokú bíróság
ítéletét  a  hátrányára  változtatta  meg.  Ennek a  bírói  gyakorlatban is  nevesített  változata,
amikor  a  nem  fellebbező  felperes  számára  megnyílik  a  felülvizsgálat  lehetősége,  ha  a
másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet a felperes hátrányára akként változtatta meg, hogy az
alperesek egyetemleges marasztalását mellőzte. A törvény e rendelkezésének megalkotását
az a jogalkotói szándék vezette, hogy a feleket abba az irányba terelje, miszerint esetleges
jogsérelmeikre elsődlegesen a rendes jogorvoslathoz való jog gyakorlása útján keressenek
orvoslást és a rendkívüli jogorvoslatot csak kivételesen, ennek eredménytelensége esetén
vegyék igénybe.  Emellett  a jogi szabályozás figyelemmel volt  arra is,  hogy az elsőfokú
ítéletbe  belenyugvó  és  ezért  az  ellen  rendes  perorvoslattal  nem élő  fél  –  az  első  fokú
ítéletnek  a  hátrányára  történő  megváltoztatása  esetére  –  ne  maradhasson  jogorvoslati
lehetőség nélkül.

A jogalkotó  a  felülvizsgálati  kérelem  rendkívüli  jellegével  összefüggő,  a  felülvizsgálat
tárgyának,  azaz  a  megtámadható  jogerős  határozatoknak  a  körét  szűkítő  korlátokat  is
felállított.  A rendkívüli jogorvoslathoz való jog ugyanis nem minden jogerős határozattal
kapcsolatban gyakorolható. A rendes jogorvoslathoz való jognak minősülő fellebbezés joga
a feleket  főszabályként  minden elsőfokú határozattal  –  ítélettel  és  végzéssel  –  szemben
megilleti,  mely alól a törvény csak az eljárás folyamán hozott végzésekkel kapcsolatban
állapít  meg  kivételeket.  A rendkívüli  jogorvoslathoz  való  jog  gyakorlásának  lehetősége
azonban a jogerős ítéletekkel kapcsolatban sem korlátlan, mert a jogalkotó számos – később
megtárgyalásra  kerülő  –  szűkítő  rendelkezést  fogalmazott  meg.  A jogerős  végzésekkel
kapcsolatban pedig a rendkívüli jogorvoslat lehetőségét kizárólag az ügy érdemében hozott
jogerős  végzésekre  korlátozta.  Mivel  a  Pp.  212.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a  per
érdemében a bíróság mindig ítélettel határoz, az említett korlátozás a peres eljárás során
hozott valamennyi végzésre kiterjed, az ügy érdemében hozott végzés fogalma pedig csak a
nemperes eljárásokkal kapcsolatban értelmezhető. Ezeket közelebbről a konkrét nemperes
eljárásra  vonatkozó  részletes  szabályok  határozzák  meg.  Általánosságban  azonban  az
állapítható  meg,  hogy  a  felülvizsgálatra  való  jogosultság  szempontjából  tipikusan  a
nemperes eljárást befejező határozat minősül az ügy érdemében meghozottnak.

4.) Felülvizsgálat a közigazgatási perben

A közigazgatási  perek  olyan  sajátos  pertípust  alkotnak,  amelyek  tárgya  a  közigazgatási
szervek által hozott jogerős hatósági határozatok bírósági felülvizsgálata. A hatósági jellegű
döntések körébe  tartoznak azok a  jogviszonyok,  amelyek a  közigazgatási  szervek azon
jogalkalmazó  tevékenysége  során  keletkeznek,  amelyekben  a  közigazgatási  szervek
közhatalom birtokában egyoldalúan döntenek a jogviszony másik oldalán álló jogalanyok
ügyeiben, jogokat, kötelezettségeket állapítanak meg, tényt vagy jogosultságot igazolnak,
hatósági  nyilvántartást  vezetnek,  vagy  hatósági  ellenőrzést  végeznek.  E  közigazgatási
jogviszonyoknak továbbra is jellemző vonása, hogy a felek a polgári jogi jogviszonyoktól
eltérően nem mellérendeltségben, hanem egymással alá-fölérendeltségi viszonyban állnak.
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Az  ennek  során  meghozott  határozatokkal  szemben  speciális  jogorvoslati  rend  és  az
általánostól részben eltérő felülvizsgálati szabályok érvényesülnek. 

Mindezek a vizsgált pertípus azon speciális jogi jellegzetességével állnak összefüggésben,
miszerint ezekben az esetekben a jogérvényesítés folyamata két egymástól jól elkülöníthető
szakaszból – egyrészt a közigazgatási hatóság alap-és jogorvoslati eljárásából, másrészt a
jogerős  hatósági  határozat  bírósági  felülvizsgálata  iránti  eljárásból  –  tevődik  össze.  Az
általános szabályok alapul vételével  ez  azt  jelentené,  hogy a közigazgatási  hatóság és a
bíróság  előtt  folyó  eljárás  teljes  vertikuma  együttesen  öt  szakaszt,  ezen  belül  három
jogorvoslati  eljárást  és  összességében  öt  határozatot  foglalna  magába.  Ennek  időigénye
azonban olyan terjedelmes volna, hogy sértené az állampolgárok jogos érdekeit, valamint
indokolatlanul  terhelné  a  közigazgatási  szerveket  és  a  bíróságokat  is.  Ezek  elkerülése
érdekében a jogalkotó úgy határozott, hogy a közigazgatási perben a bíróság ítélete ellen
főszabályként  fellebbezésnek  nincs  helye.  Ebből  okszerűen  az  következik,  hogy  a
felülvizsgálati  kérelmet  kivételesen  az  elsőfokú  közigazgatási  bíróság  ítélete  ellen  kell
előterjeszteni és az azt elbíráló Kúriának az eljárása során a jogorvoslati és a jogegységi
szempontokat egyidejűleg kell érvényesítenie. Ez a rendszer a jogorvoslathoz való joggal
kapcsolatos alkotmányossági aggályokat nem vet fel, mert mind a hatósági, mind pedig a
bírósági eljáráson belül elkülönül egy-egy jogorvoslati funkciót betöltő szakasz, amelyek a
jogorvoslathoz  való  joggal  összefüggő  alkotmányos  követelményeket  kielégítik.  A
közigazgatási perekben a felülvizsgálati kérelemnek általános jogorvoslattá válása azonban
sajátos oldalról veti fel a felülvizsgálati  kérelem korlátozhatóságának a problémáját. Egy
általános jogorvoslati  eszköz kereteinek meghatározása ugyanis más szemléletet  igényel,
mint egy rendkívüli jogorvoslaté. Ami az utóbbi esetben korlátozásként elfogadható, az nem
biztos,  hogy az  előbbiben is  ilyennek értékelhető.  Ezért  a  jogalkotónak a  közigazgatási
perben  érvényesülő  felülvizsgálati  szabályok  meghatározása  során  e  két  szempont
egyeztetésével kellett eljárnia. Ez a törekvés figyelhető meg az értékhatár-korlát általánostól
eltérő szabályozásában, valamint a Közigazgatási Szakágnak a felülvizsgálat kereteit tágító
– később megtárgyalásra kerülő – jogegységi határozataiban és kollégiumi véleményeiben
is.

A közigazgatási  perben  érvényesülő  speciális  jogorvoslati  rend  megteremtése  további
technikai feladatok elé is állította a jogalkotót. Mivel a perek e típusában a közigazgatási
bíróság elsőfokú határozata ellen nem fellebbezésnek, hanem felülvizsgálati kérelemnek van
helye, ezeket ki  kellett  emelni a Pp.  271.  § (1) bekezdésének a.) pontjában foglalt  – az
elsőfokú  határozat  elleni  felülvizsgálatot  tiltó  –  rendelkezés  hatálya  alól.  Ugyanakkor
vannak olyan közigazgatási hatósági eljárások, amelyekben az elsőfokú határozat ellen a fél
fellebbezéssel nem élhet, ehelyett azt a bíróság előtt keresettel támadhatja meg. Az ennek
eredményeként  hozott  elsőfokú  ítéletekre  a  törvény  fellebbezést  kizáró  rendelkezésének
hatálya nem terjed ki.
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5.) Az indokolást támadó felülvizsgálati kérelem problémája

A Pp. 271. § (1) bekezdés d.) pontja értelmében nincs helye felülvizsgálatnak – egyebek
mellett – a jogerős határozatnak csupán az indokolása ellen. A törvény e rendelkezésének
megalkotása során a jogalkotót az a szándék vezette, miszerint a jogerős ítéletnek a felek
jogviszonyára  gyakorolt  hatását általában  annak  rendelkező  része  fejti  ki.  Ebből
következően a felek jogi helyzetére kiható és harmadfokú orvoslásra szoruló jogsérelmet
elsősorban a határozat rendelkező része tartalmazhat. Amennyiben a felülvizsgálati kérelem
kizárólag  a  jogerős  ítélet  indokolása  ellen  irányulna,  a  rendelkező  részben  foglalt
jogkövetkezmények változatlanok maradnának és a perorvoslat a felek jogi helyzetére még
annak alapossága esetén sem hatna ki. Ez a körülmény pedig a jogerős határozatnak csupán
az indokolása ellen irányuló felülvizsgálati kérelmet öncélúvá tenné, amely indokolatlanul
venné  igénybe  a  harmadfokú  fórumot.  Mindezekért  azt  a  jogalkotó  megtiltotta,  a  tiltó
rendelkezést a bírói gyakorlat következetesen alkalmazza. [BH2011. 198.]

Ugyanakkor  aligha  tehető  vitássá,  hogy  a  jogerős  határozat  indokolása igen  szoros
kapcsolatban áll a rendelkező résszel és annak a felek jogviszonyára gyakorolt hatásával.
E kapcsolat szorossága az anyagi jogi jogviszonyok különböző típusaiban eltérő lehet és
előfordulhatnak olyan esetek, amikor a kettő csak elméletben választható el egymástól. Egy
anyagi jogi jogviszonynak a minősítése általában meghatározza az abból származó jogvita
elbírálására irányadó jogszabályok körét és ezáltal behatárolja az annak során alkalmazható
lehetséges  jogkövetkezményeket.  Ilyen  helyzet  állhat  elő  különösen  az  érvénytelenségi
perekben, amelyekben az érvénytelenség kimondása mellett a felek számára nem feltétlenül
közömbös az érvénytelenségnek a bíróság által elfogadott oka sem, mert az kihatással lehet
az alkalmazott jogkövetkezményekre. 

A Gazdasági Szakágban szintén előfordulhat, hogy a  vagylagosan előterjesztett  kereseti
kérelmek közül a bíróság a második alapján állapítja  meg az érvénytelenséget és annak
jogkövetkezményeit, míg az első kereseti kérelem alapossága esetén más jogkövetkezmény
levonására nyílhatott volna lehetőség. 

Hasonló  megállapítás  tehető  a  munkaviszony  jogellenes  megszüntetése iránti  perekkel
kapcsolatban,  ahol  a  felmondás  jogellenességét  a  bíróság  a  rendelkező részben állapítja
meg, azonban az indokolásból derül ki, hogy ennek mi volt az oka. A törvény pedig külön
felsorolja, hogy mely estekben van lehetőség a munkaviszony helyreállítására (2012. évi I.
törvény  83.  §  (1)  bekezdés).  Ebből  okszerűen  az  következik,  hogy  a  felmondás
jogellenességének  az  indokolásban  rögzített  oka  közvetlenül  meghatározza  az  abból
levonható  jogkövetkezmények  körét.  Ezért  ezekben  az  esetekben  az  indokolásban
megjelenő esetleges jogsérelem közvetlen kihatással lehet az abból származó és az ítélet
rendelkező részében  meghatározott jogkövetkezményekre is. Különösen ilyen helyzet áll
elő, ha a bíróság először közbenső ítélettel csak a felmondás jogellenességét állapítja meg és
ennek kizárólag indokolás tartalmazza a okát, amely viszont meghatározza az alkalmazható
jogkövetkezményt is. 

A Közigazgatási  Szakágban  a  Pp.  339.  §  (2)  bekezdése  részletesen  és  taxatív  módon
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felsorolja  azokat  az  eseteket,  amelyekben  a  közigazgatási  határozat  bírósági
felülvizsgálatának  keretében  a  bíróság  a  közigazgatási  határozatot  megváltoztathatja.
Minden más esetben,  az  ügy érdemére kiható jogszabálysértést  észlelve a  közigazgatási
határozatot hatályon kívül helyezi és az azt hozó közigazgatási szervet új eljárásra kötelezi.
Ezért ezekben az esetekben az indokolás szintén meghatározza a bíróság által levonható
jogkövetkezményeket.  Az  ennek  során  felmerülő  jogalkalmazási  kérdések  tették
szükségessé a Közigazgatási-Munkaügyi Szakágban a 3/2013.(IX.23.) KMK véleménynek a
megalkotását,  amelyben  az  indokolás  elleni  felülvizsgálat  tilalmának  megszorító
értelmezése,  valamint  a  határozat  rendelkező  részének  és  indokolásának  átfogó
szemlélete figyelhető meg. A vélemény abból indul ki, miszerint a közigazgatási perben
sem kérhető csupán a jogerős ítélet indokolásának felülvizsgálata. Érvelése szerint azonban
a közigazgatási perekben a Kúria határozatának indokolása is köti a közigazgatási szervet,
és  amennyiben új  eljárás elrendelésére kerül sor,  azt  az abban kifejtettek szerint  köteles
lefolytatni. A közigazgatási perben ugyanis a Kúria ítéletének indokolása határozza meg a
lefolytatandó új  eljárás tartalmát,  irányát,  illetőleg magát az érdemi döntést  is.  Emiatt  a
felülvizsgálati kérelmek nagy része tartalmilag a jogerős ítélet indokolását is támadják. Az
ítélet rendelkező részében foglalt bírósági döntés az indokolással együtt határozza meg a
jogerős határozat érdemét, így a felülvizsgálati eljárás lefolytathatósága szempontjából az
ítélet egészéből, tehát a rendelkező részből és indokolásból együttesen kell kiindulni. Ezért a
most  vizsgált  felülvizsgálati  eljárást  kizáró  körülmény fennállását  a  perben hozott  ítélet
rendelkező része  és  indokolása  együttes  vizsgálatával  lehet  megállapítani.  Nem minősül
csupán  a  jogerős  ítélet  indokolása  ellen  benyújtott  felülvizsgálati  kérelemnek  az  olyan
felülvizsgálati  kérelem,  amely  a  jogerős  ítélet  indokolásának  az  ügy  érdemére  kiható
megváltoztatására irányul.

A jogkövetkezményekkel  összefüggő  eltérő  lehetőségek  mellett  alapul  szolgálhatnak  az
indokolás ellen irányuló felülvizsgálati kérelem előterjesztéséhez a feleknek a per közvetlen
tárgyán túlmutató,  következményi perekkel kapcsolatos gazdasági érdekei is. Ezekben az
esetekben nem lehetnek számukra közömbösek a jogerős ítélet rendelkező részében nem
szereplő, de az indokolásában megjelenő megállapítások vagy jogi következtetések, mert
ezek akár egy újabb per kimenetelét is meghatározhatják. 

Mindezek indokolhatják, hogy a fent leírt esetekben a bírói gyakorlat lazítson a jelenlegi
szigorúságon  és  a  rendelkező  rész  ellen  irányulónak  tekintsen  olyan  felülvizsgálati
kérelmeket,  amelyek  formálisan  az  indokolásban  elhelyezkedő,  tartalmilag  azonban  az
alkalmazott  jogkövetkezményre  nagymértékben  kiható  kérdést  támadnak.  Ez  általában
olyan esetekben állapítható meg, amikor az indokolásban kifejtett, de a rendelkező részben
meg nem jelenő jogi álláspont vagy jogi okfejtés közvetlenül meghatározza vagy kizárja
egyes  jogkövetkezmények  alkalmazását,  illetőleg  közvetlen  kihatással  lehet  valamelyik
félnek a per tárgyával összefüggő, de más perben megjelenő jogi érdekeivel.

6.) Az értékhatár-korlát a Szakágak jogalkalmazásában

Az  értékhatár-korlát  az  a  jogintézmény,  amelynek  alkalmazásával  a  jogalkotó  a
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felülvizsgálati  kérelemben  vitatott  érték  alapul  vételével  meghatározza  azt  az  összeget,
amely alatt a  rendkívüli perorvoslat igénybe vételére nincs lehetőség, illetőleg amelyet
meghaladó  esetben  a  rendkívüli  perorvoslathoz  való  jogosultság  gyakorolható.  Az
értékhatár-korlát  bevezetése  során  a  jogalkotót  az  a  szándék  vezette,  hogy  biztosítsa,
miszerint  a  bíróságok  hierarchiájának  csúcsán  álló  Kúria  (Legfelsőbb  Bíróság)  mint
harmadfokú  fórum  elé  csak  olyan  ügyek  kerüljenek,  amelyek  vagy  a  peres  felek
életviszonyaira  gyakorolt  hatásuk,  vagy  a  jogegység  megvalósítása  szempontjából
jelentősek. 

Az  intézményt,  mint  felülvizsgálati  korlátot  már  az  1893.  évi  XVIII.  tcz.  101.  §-a  is
ismerte.  Alkalmazása  pedig  a  korabeli  szakirodalomban  is  vitákat  váltott  ki,  melyek
napjainkhoz hasonlóan – egyebek mellett – az egy keresetben érvényesített több követelés
egybeszámításával,  vagy  a  pertárgy-érték,  felülvizsgálati  érték  fogalmainak
megkülönböztetésével  álltak  összefüggésben.  [Dr.  König  Vilmos:  A  felülvizsgálat
értékhatára;  valamint  Dr.  Hexner  Gyula:  A  felülvizsgálat  értékhatára;  Jogtudományi
Közlöny 1893. évi 32. és 34. száma]

Az  értékhatár-korlát  bevezetése,  valamint  összegszerűségének  alakulása  az  ár-és
értékviszonyok függvényében történetileg változó. A felülvizsgálati kérelem 1993. január
1. napjával történő bevezetésekor ilyen értékhatártól függő korlátozás még nem érvényesült,
majd azt a jogalkotó 1998. január 1-től 200.000 Ft-ban, 2000. január 1-től 500.000 Ft-ban,
2006.  január 1-től  1.000.000 Ft-ban,  majd 2012.  szeptember 1-től  a jelenleg is  hatályos
3.000.000 Ft-ban határozta meg. 

Az  Alkotmánybíróság több  alkalommal  és  több  szempont  alapul  vételével  vizsgálta  a
felülvizsgálati  kérelem  előterjesztésének  lehetőségét  meghatározott  felülvizsgálati  érték
eléréséhez  kötő  törvényi  rendelkezések  alkotmányosságát,  amelynek  eredményeként
minden esetben arra  a  következtetésre  jutott,  miszerint  az  nem vet  fel  alkotmányossági
aggályokat. Rámutatott, hogy a felülvizsgálat a jogerős ítélet (határozat) ellen törvény által
megszabott  körben  igénybe  vehető  rendkívüli  jogorvoslat.  E  rendkívüli  jogorvoslat  az
Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdésében  foglalt  jogorvoslathoz  való  alkotmányos  alapjogon
túlmutató többletlehetőség, így annak szabályozásakor a törvényalkotó nagy szabadsággal
rendelkezik. A jogvita tárgyának értékétől függő felülvizsgálati  lehetőség egy különleges
korlátozás,  mely  „az  Alkotmány  által  lehetővé  tett,  a  törvényhozói  mérlegelésre  tartozó
szabályozás, így nem ellentétes az Alkotmány 8. § (2) bekezdésében előírt  alapvető jog
lényeges  tartalmának korlátozását  tiltó  szabállyal  sem”.  [663/D/2000.  AB határozat]  Az
alkotmánybíróság álláspontja szerint e korlátozó rendelkezés nem ütközik sem a hátrányos
megkülönböztetés  tilalmába,  sem  a  bíróság  előtti  egyenlőség  követelményeibe  és  nem
valósítja meg a tulajdonhoz való jog sérelmét sem.

Az értékhatár-korlát alapvetően vagyoni jellegű intézmény, amely értelemszerűen azokban
az ügyekben alkalmazható, amelyek tárgya vagyoni értékkel rendelkezik és mérhető. Ezzel
a  tulajdonsággal  a  polgári-gazdasági  jogviszonyok  széles  köre  rendelkezik,  amelyekben
ezért  a  korlátozó  rendelkezés  széles  körben  értelmezhető.  Ugyanerre  a  közigazgatási-
munkaügyi  jogviszonyokban  szűkebb  körben  nyílhat  lehetőség.  A  közigazgatási



- 67 -

eljárásokban ugyanis – a különböző jogcímeken történő pénz fizetésére kötelező szankciók
mellett – általánosan elterjedt az engedélyezés, tiltás, valamint a különböző cselekményekre
kötelezés,  amelyek adekvát  vagyoni  értékkel  nem rendelkeznek és  emiatt  az  értékhatár-
korláttal nem hozhatók összefüggésbe. A munkaügyi perekben a felülvizsgálati kérelemmel
támadott  jogerős  ítéletekben – a  pénz fizetésére  kötelező ítéleti  rendelkezések mellett  –
gyakoriak  a  munkaviszony  keletkezésével,  fennállásával,  módosításával,  vagy
megszűnésével összefüggő jogalakító rendelkezések, amelyek az értékhatár-korláttal szintén
nem  állnak  összefüggésben.  Ennek  alapján  megállapítható,  hogy  az  értékhatár-korlát
értelemszerűen csak azon jogviszonyokban érvényesülhet, amelyek tárgya mérhető vagyoni
értékkel  rendelkezik.  A  polgári-gazdasági  jogviszonyoknak  egy  szűkebb  köre,  míg  a
közigazgatási és munkaügyi jogviszonyoknak egy viszonylag szélesebb köre azonban ezzel
a  jogi  jellemzővel  nem  rendelkezik,  ezért  ezekben  az  értékhatár-korlát  felülvizsgálatot
korlátozó funkciót nem tölt be. 

Ahol az értékhatár-korlát alkalmazható, ott jellemző vonása, hogy összegét a jogalkotó a
különböző  jogviszonyokban  differenciált  módon,  szakterületenként  eltérő  mértékben
határozta meg. Ennek eredményeként vagyonjogi ügyekben a felülvizsgálati érték határát a
3.000.000  Ft-ot  meghaladó,  közigazgatási  ügyekben  1.000.000.  Ft-ot  meghaladó,  míg
munkaügyi perekben a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb havi munkabér
ötszörösét  meghaladó összegben állapította  meg.  Ennek során  figyelemmel  volt  a  peres
feleknek  a  per  tárgyához  fűződő  érdekeire,  valamint  a  rendkívüli  perorvoslat  ezzel
összefüggő  indokoltságára.  Ennek  eredményeként  vagyonjogi  perekben  az  ár-  és
értékviszonyok tekinthetők fő meghatározó tényezőnek. 

A  közigazgatási  perekben a  jogalkotó  az  adóhatóságnál  fennálló,  valamint  az  adók
módjára behajtható köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettségeket, a bírságot kiszabó
határozatokat,  valamint  a  kisajátítási  ügyekben  megállapított  kártalanítási  összegeket
értékelte vagyoni mércével mérhetőnek és ezáltal az értékhatár-korláttal befolyásolhatónak.
Ezek  közös  jellemzője,  hogy  az  értékhatár-korlátnak  a  túllépése  szempontjából  nem
pertárgy-értéket  és  nem is  a  felülvizsgálati  értéket,  hanem a  felülvizsgált  közigazgatási
határozatban  megállapított  fizetési  kötelezettséget  kell  alapul  venni.  Amennyiben  az
adóhatóságnál fennálló fizetési kötelezettség több jogcímből ered, ezeket a felülvizsgálati
értékhatár szempontjából össze kell adni. Kisajátítási perekben pedig a felülvizsgálati érték
szempontjából  az  ügyfél  részére  megállapított  kisajátítási  kártalanításnak  a  törvényes
kamatok nélküli összegét kell figyelembe venni. Közigazgatási perek egyesítése esetén a
felülvizsgálati értéket külön-külön kell kiszámítani és nincs lehetőség azok összeadására.
[3/2013.(IX.23.) KMK vélemény]

A munkaügyi perekben érvényesülő értékhatár-korlát meghatározásánál a jogalkotó arra
volt  figyelemmel,  miszerint  e  jogviszonyok  alapvető  funkciója,  a  munkavállalónak  és
családjának a megélhetése és létfenntartása biztosítása, ezért az ebből származó jogok és
kötelezettségek érvényesítése fokozott jogi védelmet igényel. Ennek érvényesítése céljából,
a munkaviszony fennállásához és a foglalkoztatottak körének bővítéséhez fűződő egyéni és
társadalmi  érdekekre  figyelemmel,  a  munkaviszony  keletkezésének,  módosulásának  és
megszűnésének jogszerűségét, valamint a kártérítési és sérelemdíj iránti igényeket, továbbá
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a munkaviszonyból  származó vétkes  kötelezettségszegésnek,  valamint  a  fegyelmi vétség
jogkövetkezményeinek levonása iránti ügyeket az értékhatár-korlát alól kiemelte és ezzel a
felülvizsgálat igénybe vételét korlátozás nélkül lehetővé tette.

A Legfelsőbb Bíróság/Kúria maga is több alkalommal foglalkozott a  felülvizsgálati érték
meghatározásának problematikájával.  E  tárgykörben  kiemelten  fontos  a  jogalkalmazás
egységének biztosítása, mert a rendkívüli jogorvoslathoz való jogosultság eltérő értelmezése
a  jogbiztonság  követelményeivel  összeegyeztethetetlen.  Ennek  során  a  Kúria  a
felülvizsgálati érték számításának alapvető szabályai mellett számos speciális helyzetet is
megvizsgált. Ezek között kifejtette, miszerint a Pp. 271. § (2) bekezdésének „hárommillió
forintot nem haladja meg” szóhasználatából az következik, hogy nincs helye felülvizsgálati
eljárás  lefolytatásának,  ha  a  felülvizsgálati  kérelemben vitatott  érték,  vagyonjogi  perben
csupán  eléri,  de  nem  lépi  túl a  vizsgálat  idején  még  egymillió,  jelenleg  hárommillió
forintot. [BH2010. 15.] A dolog értékének az eljárás tartama alatt történő megváltozásával
kapcsolatban pedig azt fejtette ki, miszerint a rendkívüli perorvoslatra való jogosultsághoz a
dolog  értékének  a  jogerős  ítélet  meghozatala  idején  kell  túllépnie  a  felülvizsgálati
értékhatárt, a dolog értékének megváltozása pedig nem jelenti egyben a pertárgy értékének,
vagy a felülvizsgálati értéknek a megváltozását. [BH2013. 155.] Más esetben azt elemezte,
hogy  a  felülvizsgálati  eljárásban  a  Legfelsőbb  Bíróságot  is  megilleti-e  a  pertárgyérték
vizsgálatának joga és úgy foglalt állást, miszerint nincs annak akadálya, hogy a Legfelsőbb
Bíróság a felülvizsgálati eljárásban a másodfokú bíróság döntésétől eltérően állapíthassa
meg  a  per  tárgyának  értékét  és  ennek  eredményeként  hivatalból  elutasíthassa  a
felülvizsgálati  kérelmet,  ha  az a felülvizsgálati  érétekhatárt  nem haladja meg.  [BH2009.
273.] Emellett foglalkozott a Legfelsőbb Bíróság/Kúria a felülvizsgálati érték számításával a
közös tulajdon megszüntetése iránti perekben [1/2008. (V.19) PK vélemény f) pont],  a
tartási, életjáradéki, illetve öröklési szerződés teljesítése, módosítása, átalakítása, valamint
megszüntetése  iránti  perekben  [4/2008.  Polgári  jogegységi  határozat],  továbbá  az
örökhagyónak  nyújtott  tartási  jellegű  szolgáltatásokra  alapított  hagyatéki  hitelezői
igényekkel,  melyekkel  kapcsolatban  rámutatott,  hogy  azok  nem  minősíthetők  sem
ingatlanból  eredő jogviszonynak,  sem pedig tartási,  élelmezési  vagy egyéb létfenntartást
szolgáló  járadék  iránti  jogviszonynak,  ezért  nem  értékelhetők  az  értékhatár-korlát  alóli
kivételeknek  sem.  [BH2014.  309.  és  BH2012.  65.]  Útmutatása  szerint  a  szerződés
érvénytelenségének,  vagy  hatálytalanságának megállapítására  irányuló  perben,  a
felülvizsgálati  kérelemben  vitatott  értékként  a  szerződésben  kikötött  ellenszolgáltatás
értékét  kell  figyelembe  venni  és  az  értékhatár-korláttal  összevetni.  [BH2009.  332.]   A
szolgalom megszerzésének megállapítása  iránti  per  pedig  nem  minősíthető  olyannak,
amelynek  vagyoni  értéke  ne  volna  meghatározható,  ezért  az  értékhatár-korlát  itt  is
vizsgálandó. [BH2008. 67]

7.) A felülvizsgálati korlátok érvényesülése a jogerős ítélet több rendelkezése elleni
felülvizsgálati támadás esetén

Az előző bekezdésben vizsgált  értékhatár-korlátot  a  Pp.  271.  §  (2)  bekezdése  állítja  fel
annak kimondásával, miszerint nincs helye felülvizsgálatnak olyan vagyonjogi ügyekben,
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amelyben a felülvizsgálati kérelemben vitatott érték a  hárommillió forintot nem haladja
meg. A törvény e rendelkezése a gyakorlatban számos probléma forrásává vált azáltal, hogy
ezt  az  első  ránézésre  egyszerű  szabályt  gyakran  olyan  életviszonyokra  kell  alkalmazni,
melyek már nem tekinthetők egyszerűnek. Jellemző vonása, hogy a különböző szakágak
megoldásai  sem feltétlenül esnek egybe.  A vitás  kérdések általában akkor merülnek fel,
amikor a  perben több kereseti  kérelem kerül  előterjesztésre  és  a  felülvizsgálati  kérelem
támadja a jogerős ítélet ezek mindegyikére vonatkozó rendelkezését. Ebben a helyzetben a
Kúriának  az  egyes  felülvizsgálati  támadásokat  a  felülvizsgálati  korlátok  oldaláról  kell
értékelnie és abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy melyek azok a kérelmek, amelyek
a rendkívüli perorvoslati eljárásban befogadhatók és melyek azok, amelyek esetleg nem. 

A Pp.  271.  §  (2)  bekezdésének  megfogalmazása  során  maga  a  jogalkotó  is  érzékelte  a
felülvizsgálati  érték  számításával  és  a  különböző  kérelmek  befogadhatóságával
kapcsolatban  várható  problémákat,  amelyeknek  a  Pp.  24.  §,  valamint  25.  §  (3)  és  (4)
bekezdéseinek, továbbá a 25. § (3) bekezdésének a segítségül hívásával próbált elébe menni.
Ennek következtében a 3.000.000 Ft-os értékhatár-korlát  alapjául szolgáló felülvizsgálati
érték számítása során is megfelelően alkalmazni kell a pertárgy értékének a számítására
vonatkozó általános szabályokat.  Ez magába foglalja  a keresettel  érvényesített  követelés
vagy jog értékére vonatkozó szabálynak, a különböző speciális pertárgyaknak a jogalkotó
által előre meghatározott speciális számítására irányadó rendelkezéseknek, valamint a több
követelés összeadásáról és a kamat, költség vagy egyéb járulék figyelmen kívül hagyásáról
szóló  előírásoknak az  alkalmazását.  Ezek az  eseteknek egy jelentős  részében megfelelő
eligazítást nyújtanak. Fennmarad azonban a kérdés, hogy mi a teendő, ha a jogerős ítéletben
elbírált  és  felülvizsgálattal  támadott  egyes  kérelmekre  a  felülvizsgálati  korlátok
valamelyikét alkalmazni kell, míg mások tekintetében azok nem érvényesülnek.

Több  kérelem  egymással  való  találkozásának  legegyszerűbb  változata  a  Pp.  25.  §  (3)
bekezdésének már említett rendelkezése által szabályozott keresethalmazat esete, amikor a
felülvizsgálati  kérelemben  támadott  különböző  követeléseket  össze  kell  adni  és  ezek
együttes  értékét  kell  egybevetni  a  törvénynek  az  értékhatár-korlátot  tartalmazó
rendelkezésével.  Ezzel kapcsolatban ki  kell  emelni,  hogy 2006.  január  1-től  –  az  egyéb
feltételek  fennállása  esetén  –  a  felek  maguk  is  előterjeszthetnek  a  perek  egyesítésére
irányuló  kérelmet,  sőt  az  esetlegesen  azt  elutasító  végzést  önálló  fellebbezéssel
megtámadhatják. [Pp. 149. § (4) bekezdése] A felülvizsgálati eljárás szempontjából ennek
az a jelentősége, hogy a perek egyesítésére irányuló kérelem előterjesztése útján a felek
maguk is előállíthatnak olyan helyzetet, amelyben az értékhatár-korlátot külön-külön el nem
érő  kérelmek  az  egyesítés  folytán  válnak  felülvizsgálati  kérelemmel  támadhatóvá.  A
közigazgatási perekben megfigyelhető ennek ellenkezője is, amikor a közigazgatási hatóság
bár hozhatna a felülvizsgálati értékhatárt túllépő egybefoglalt határozatot is, a döntéseknek a
felülvizsgálati értékhatár alatt tartása érdekében még is több különálló határozatot hoz.

A  jogerős  ítéletet  érő  több  felülvizsgálati  támadás  esetén,  a  jogorvoslati  kérelem
befogadhatóságát  illetően  a  Polgári  Szakágban  szigorú  szemlélet  érvényesül.  Ennek
lényege,  hogy  a  felülvizsgálati  korlátok  esetleges  fennállásának  vizsgálata  –  az  előző
bekezdésben írt eseteket kivéve – kérelmenként külön-külön történik és érdemben csak az
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a  kérelem  vizsgálható,  amellyel  kapcsolatban  semmilyen  korlátozó  rendelkezés  nem
érvényesül.  A befogadhatóságot  illetően  pedig  egyik  kérelem  sem  hat  ki  a  másikra.  A
felülvizsgálati  korláttal  érintett  kérelmet  tehát  nem  teszi  befogadhatóvá  és  érdemben
vizsgálhatóvá az a körülmény, hogy azt esetlegesen a korlátozás alóli valamely törvényi
kivétel  hatálya alá tartozó kérelemmel együtt  terjesztették elő.  Ezért  viszonylag gyakori,
hogy a Kúria a felülvizsgálati kérelemnek valamely felülvizsgálati korláttal érintett részét
hivatalból elutasítja, míg a fennmaradó, el nem utasított részt érdemben elbírálja. Meg kell
jegyezni,  hogy  ezek  a  részleges  elutasítások  ügyviteli  szempontból  nem minősülnek  az
eljárás  befejezésének,  mert  az  eljárást  a  Kúria  az  elutasítással  nem  érintett  kérelmek
tekintetében  ugyanazon  az  ügyszámon  folytatja  le.  [kiemelten  Pfv.III.20.750/2014.;
különösen  Pfv.V.21.010/2015.;  Pfv.V.21.523/2015.]  A  probléma  kétséget  kizáróan
leggyakoribb esete, amikor a keresetlevél ingatlant érintő kérelmet (is) tartalmaz, majd a
felülvizsgálati  kérelem ingatlannal  összefüggő  és  ilyennek  nem minősülő  felülvizsgálati
támadást is magába foglal.

Az érintett jogviszonyok sajátosságaihoz igazodó, átfogó szemlélet érvényesül ugyanezzel a
kérdéssel kapcsolatban a Közigazgatási-Munkaügyi Szakágban. A 3/2015. Közigazgatási-
Munkaügyi Jogegységi Határozat a közigazgatási perekben irányadó és a Pp. 340/A. § (2)
bekezdés  b.)  pontja  által  meghatározott  1.000.000 Ft  összegű értékhatár  alkalmazásának
egyes  kérdéseit  vizsgálta.  Abból  indult  ki,  miszerint  előfordulnak  olyan  esetek,  amikor
azonos jogalapból származó, többes kötelezésre kerül sor akként, hogy a közigazgatási
hatóság határozatában egyrészt bírság kiszabásáról, másrészt egyéb szankció alkalmazásáról
is  rendelkezik.  A  törvény  idézett  rendelkezése  által  meghatározott  értékhatár-korlát
mechanikus  érvényesítése  esetén  az  egyéb  szankciók  tekintetében  semmilyen
felülvizsgálatot  korlátozó rendelkezés  nem érvényesülne,  míg az  adó,  bírság,  kisajátítási
kártalanítás fizetésére kötelező rendelkezés csak akkor volna felülvizsgálattal támadható és
érdemben felülbírálható, ha annak összege az 1.000.000 Ft-ot meghaladja. Ez pedig azzal a
hátrányos következménnyel járna, miszerint ezekben az esetekben a jogorvoslattal szemben
támasztott  alkotmányos követelmények csak részlegesen valósulnának meg azáltal,  hogy
egyes ítéleti rendelkezésekkel szemben érvényesülnének, míg másikkal kapcsolatban nem.
Ezt a hátrányos helyzetet a jogegységi határozat akként küszöbölte ki, miszerint rögzítette,
hogy  az  említett  értékhatár-korlát  csak  a  tisztán  bírságot  kiszabó  határozatokkal
kapcsolatban  értelmezhető  és  érvényesíthető.  Az  azonos  jogalapból  származó  bírság  és
egyéb szankció felülbírálata  azonban egymástól  nem választható szét  és  ilyen esetben a
felülvizsgálat  befogadhatósága  szempontjából  az  egyéb  szankció  kiszabása  minősül
domináns  tényállási  elemnek,  amely  a  bírságra  is  kiható  módon  lehetővé  teszi  a
felülvizsgálati kérelem teljes egészében történő érdemi elbírálását.

A kizárólag bírságok kiszabását tartalmazó határozat ellen indult felülvizsgálati eljárásban
azonban  a  Közigazgatási  Szakágban  is  érvényesül  a  kérelmek  külön-külön történő
vizsgálatának elve. Adott esetben a közigazgatási szerv három különböző összegű bírságot
kiszabó határozatát  a  jogerős  ítélet  megváltoztatta  és  két  bírság tekintetében a  keresetet
elutasította,  a  harmadikat  azonban fenntartotta.  Ennek összege  azonban a  felülvizsgálati
értékhatárt nem érte el, ezért az ellene irányuló felülvizsgálati kérelmet a Kúria hivatalból
elutasította. [Kfv.II.37.578/2014/4.]
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8.) Az ingatlanra vonatkozó jogviszony problémája

A felülvizsgálati  korlátok  körében a  bírói  gyakorlat  bizonytalansága  és  a  felülvizsgálati
kérelmek  befogadásának  szóródása  figyelhető  meg  –  a  jogalkotó  által  a  kivétel  alóli
kivételként megfogalmazott – ingatlanra vonatkozó jogviszony kérdésével kapcsolatban. A
törvény ugyanis a vagyonjogi perekben 3.000.000 Ft értékhatár alatt  általában nem teszi
lehetővé a felülvizsgálati kérelem előterjesztését. Nem érvényesül azonban e tiltó szabály és
nincs akadálya a felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálásának, ha a 3.000.000 Ft értékhatárt
el nem érő per „ingatlan tulajdonára, ingatlant terhelő jogra vonatkozik,  vagy ingatlanra
vonatkozó jogviszonyból ered”. A törvény e rendelkezésével kapcsolatban a nehézséget az
okozza,  hogy  az  ingatlannal  összefüggő  peres  eljárások  halmazán  belül  igen  nehéz
elhatárolni a perek azon körét, amelyekre az idézett rendelkezések vonatkoznak, azoktól
amelyekre nem irányadók. A szabály legegyszerűbb nyelvtani értelmezése ugyanis olyan
szélsőséges  helyzethez  vezetne,  amelynek  előidézése  a  jogalkotónak  nyilvánvalóan nem
állhatott a szándékában, mivel az a jogi szabályozás számos ismert céljával ellentétben áll.
Az „ingatlanra vonatkozó jogviszony” ugyanis olyan tág fogalom, amelybe elvileg bármely
per beletartozhat, amelyben az ingatlan valamilyen módon, vagy összefüggésben felmerül.
Emellett a tulajdonnak (helyesen tulajdonjognak) és a használat jogának a külön nevesítése
szükségtelen,  mert  ezek értelemszerűen ingatlanra  vonatkozó jogviszonynak minősülnek,
így az előbbibe szükségképpen beletartoznak. A problémát az okozza, hogy az ingatlanra
vonatkozó jogviszony terminológiájának az alkalmazása indokolatlanul szélesre nyitja azt a
kaput, amellyel kapcsolatban a jogalkotó szándéka éppen annak bezárására irányult. Ennek
eredményeként  pedig  beszivárognak  a  Kúria  előtt  folyó  felülvizsgálati  eljárások  körébe
olyan ügyek is, amelyeknek sem a tárgyi súlya, sem a felmerült jogkérdés jelentősége, sem
pedig  a  jogegységhez  fűződő  érdekek  nem  indokolják  a  rendkívüli  perorvoslati  eljárás
lefolytatását. Ez konkrétan azt eredményezi, hogy a Kúriának nagy számban kell tárgyalnia
például üdülőhasználati díjjal vagy közös költséggel kapcsolatos, mindössze néhány tízezer
forint  megfizetésére  irányuló  pereket,  amelyekben  a  gyakorlati  tapasztalatok  szerint  a
felülvizsgálati kérelmet előterjesztők nagy számban kérik tárgyalás tartását is.

E szabály alkalmazásával kapcsolatban a Kúrián kétféle gyakorlat alakult ki. Az egyik a
rendelkezés  egyszerű nyelvtani  jelentéséből,  valamint  abból  indult  ki,  hogy a rendkívüli
jogorvoslathoz  való  jog  gyakorlására  vonatkozó  törvényi  előírás  bírói  jogértelmezéssel
nem  szűkíthető.  Ezért  korlátlanul  befogad  minden  olyan  ügyet,  amelyben  az  ingatlan
bármilyen  formában  vagy  viszonylatban  egyáltalán  felmerül.  Ennek  hátránya,  hogy
mértéktelenül  gyarapodik  azoknak  a  pereknek  a  száma,  amelyekkel  kapcsolatban,  azok
csekély jelentősége miatt teljes mértékben indokolatlan a Kúria eljárása.

A másik és ma már többséginek tekinthető megoldás megpróbálta az ingatlanra vonatkozó
jogviszony  fogalmát  az  ingatlan  tulajdonjogára,  vagy  használatára vonatkozóakra
szűkíteni.  A törekvés,  valamint  annak  eredménye  helyeselhető,  legitimitása  azonban  a
törvény  most  vizsgált  rendelkezésének  a  tükrében  megkérdőjelezhető.  A  megoldást
nagymértékben segítené, ha a Kúria egyes tanácsai helyett a Kollégiumainak ülése, vagy
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Teljes ülése mondana a vizsgált kérdésről elvi véleményt, amelyet transzparens módon, az
alkotmányos garanciákkal összhangban, a jogkereső közönség számára is hozzáférhetővé
tenne.

Az előző bekezdésben írt törekvések jól követhetők a Kúria közzétett és közzétételre nem
került határozatainak alakulásában. Ennek során a Kúria nem fogadta el ingatlanra vonatozó
jogviszonynak  és  ez  okból  a  3.000.000  Ft  értékhatárt  figyelmen  kívül  hagyhatónak  az
örökhagyó tartására  alapított  hagyatéki  hitelezői  igény [BH2014.  309.;  BH2012.  65.],  a
kötelesrész  pénzben  történő  kiadására  irányuló  követelés  [BH2015.  19.],  a
birtokháborítással  okozott  károk  megtérítése  iránti  igényt  [BH2015.  161.],  valamint  a
lakáshasználati  jog  ellenértékének  kizárólag  az  összegszerűsége  tárgyában  keletkezett
jogvita  [BH2014.  259.]  eseteit.  Más  alkalommal  kimondta,  hogy  a  szolgalmi  jog
megszerzése iránti perben a pertárgy értéke nem minősíthető meghatározhatatlannak, ezért a
3 M Ft értékhatár erre is irányadó. [BH2008. 67.]

A Polgári Szakág összefoglaló anyagában szereplő és a Pp. 35. § (1) bekezdésében foglalt,
az ingatlanokra vonatkozó perekre  speciális illetékességi szabályt tartalmazó rendelkezés
analógia útján történő segítségül hívása két nagyon fontos előnyt foglal magába. Egyrészt a
Pp.  hatályos  szabályain  nyugszik,  másrészt  nagyon  logikus  következtetést  tartalmaz.
Felmerül  azonban  a  kérdés,  hogy  mennyiben  állítható  párhuzamba  egy  speciális
illetékességi  szabály  a  felülvizsgálati  korlát  alóli  kivételt  megfogalmazó  rendelkezéssel.
Vélhetően  ennek  a  távolságnak  az  áthidalására  is  a  Kúria  valamely  testületének  a
véleménye volna alkalmas.

Az ingatlan-pereknek az értékhatár-korlát hatálya alól történő kiemelése akként értékelhető,
miszerint ennek során a  jogalkotónak differenciált módon indokolt eljárnia és célszerű
tartózkodnia  mindkét  szélsőségtől.  Az  ingatlan  tulajdonjoga,  vagy  használati  joga  olyan
szoros összefüggésben áll az állampolgárok létfenntartásával, lakhatásával, vagy alapvető
vagyoni  viszonyaival,  hogy az  ezekkel  közvetlen kapcsolatban álló  perekben indokolt  a
rendkívüli perorvoslat lehetőségének fenntartása. Ugyanakkor az előbbiekhez csak közvetett
módon  kapcsolódó  –  különösen  az  annak  használata  során  felmerült  költségekkel
összefüggő  –  esetekben  célszerű  lehet  a  kivétel  szűkítése  és  a  felülvizsgálati  korlát
fenntartása.  Megfontolást  igényelhet  azonban,  hogy  az  ingatlannak  valamely  jogcímen
történő  biztosítékul  adása  esetén  az  ingatlan  jogi  értelemben  a  biztosított  jogviszonyon
keresztül, tehát közvetett módon jelenik meg, ugyanakkor a biztosítékként történő igénybe
vétel közvetlenül kihat annak tulajdonjogára.

Az ingatlanperek differenciált módon való kezeléséhez elhatároló szempontként merülhet
fel  az ingatlanra vonatkozó  dologi és nem dologi jogosultságok szétválasztása,  vagy az
ingatlannyilvántartásba  bejegyezhető  és  be  nem  jegyezhető jogok  közötti
megkülönböztetés  is.  Az  sem  hagyható  figyelmen  kívül,  miszerint  a  3.000.000  Ft
értékhatár alatti  ingatlanok száma folyamatosan csökken,  amely  megkérdőjelezheti  az
ingatlanokra  vonatkozó kivétel  szükségességét.  Ezzel  szembeni  ellenérvként  hozható  fel
azonban, hogy a kivétel mellett szóló érvek hatványozottan jelentkeznek annál a társadalmi
rétegnél,  akik  3.000.000  Ft  értéket  el  nem  érő  ingatlannal  rendelkeznek  és  emiatt  a
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rendkívüli  perorvoslat  lehetőségéből  kimaradnának.  Nem  volna  szerencsés,  ha  őket  a
jogalkotó magukra hagyná.

9.) A kötelező jogi képviselet kérdései

A kötelező jogi képviselet  jogintézménye úgy kapcsolódik a felülvizsgálat  korlátainak a
problematikájához, hogy a törvény a jogi képviselő meghatalmazását a felülvizsgálat egyik
előfeltételeként határozza meg, amelynek hiánya megakadályozza a felülvizsgálati kérelem
érdemi elbírálását és elvezethet annak hivatalból történő elutasításához. A jogalkotó az erre
irányadó szabályokat a jogi szabályozás olyan rendszerébe illesztette be, amelyben a Pp.
67.  §  (4)  bekezdése  főszabályként  rögzíti,  miszerint  –  a  törvény eltérő rendelkezésének
hiányában  –  a  polgári  perben  a  jogi  képviselet  általában  nem  kötelező.  Ehhez  képest
kivételként jelentkezik a Pp. 73/A. § (1) bekezdése, amely felsorolja azokat az eseteket,
amelyekben  a  fél  jogi  képviselővel  köteles  eljárni.  Ennek  során  a  jogalkotó  azt  a
szerkesztési  megoldást  választotta,  hogy  a  Polgári  perrendtartás  képviseletről  szóló  V.
fejezetében, egy helyre gyűjtötte az általa szabályozott mindazon eljárásokat és perszakokat,
amelyekben  a  feleket,  vagy  azok  valamelyikét  a  jogi  képviselő  meghatalmazásának
kötelezettsége  terheli.  Ugyanezen  a  helyen,  valamennyi  esetre  nézve  egységesen
szabályozta az ennek elmaradásából származó jogkövetkezményeket is. A Pp. 73/A. § (1)
bekezdésében foglalt  felsorolás  a.)  pontja  kimondja,  hogy a  felülvizsgálati  eljárásban,  a
felülvizsgálatot  előterjesztő  fél  számára  kötelező  a  jogi  képviselet.  Mindezek
eredményeként a felülvizsgálati eljárásban is érvényesülő kötelező jogi képviselet előírására
vonatkozó rendelkezéseket  és  az  elmulasztásából  származó jogkövetkezményeket  nem a
Polgári perrendtartásnak a felülvizsgálati kérelemről szóló XIV. fejezete, hanem a perbeli
képviseletről szóló V. fejezete tartalmazza. Ugyanakkor a felülvizsgálatról szóló szabályok
között, a Pp. 272. § (4) bekezdésében, a felülvizsgálati kérelem egyik formai kellékeként is
megjelenik a jogi képviselő megbízásának kötelezettsége akként,  hogy az erről  kiállított
meghatalmazást a kérelemhez csatolni kell.

A felülvizsgálatot kérő fél számára kötelező jogi képviselet előírása során a jogalkotót az a
cél vezette, hogy a rendkívüli jogorvoslathoz való jog ne csak formálisan érvényesüljön,
hanem  alkalmas  legyen  arra,  hogy  érdemben  biztosítsa  a  felek  érdekeinek  hatékony
védelmét és támogassa őket jogaik érvényre juttatásában. A jogintézmény további funkciója
a  szakszerűség  biztosítása  a  jogorvoslati  jog  gyakorlásával  és  a  perbeli  nyilatkozatok
megtételével összefüggő döntések meghozatala során. Ez elsődlegesen azt szolgálja, hogy
csak a valóban indokolt esetekben induljon felülvizsgálati eljárás, amelynek során a fél az őt
megillető  jogokat  teljes  terjedelemében  gyakorolhassa,  valamint  az  őt  terhelő
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tehessen. Ennek megvalósítása pedig elősegíti a
felülvizsgálati eljárás koncentrált és hatékony lefolytatását, ezen keresztül közvetett módon
támogatja a Kúria munkáját is.

A kötelező jogi képviselet jogintézményének alkalmazása, valamint a hiányából származó
jogkövetkezményének  levonása  szempontjából  kiemelkedő  jelentőségű,  hogy  milyen
tartalmi követelmények érvényesülnek a jogi képviselet e formájának megvalósulásával
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kapcsolatban és  mikor  állapítható  meg,  hogy a  fél  e  kötelezettségének eleget  tett,  vagy
mikor  mutatható  ki  a  terhére  mulasztás.  Ennek  során  abból  kell  kiindulni,  miszerint  a
meghatalmazás elvileg akár a per vitelére, akár egyes perbeli cselekményekre is szólhat.
[Pp.  70.  §  (1)  bekezdése]  A  törvény  azonban  vélelmezi,  hogy  a  meghatalmazás
korlátozásoktól  mentes  és  kimondja,  hogy  a  képviseleti  jog  korlátozása  csak  annyiban
hatályos, amennyiben az magából a meghatalmazásból kitűnik. [Pp. 70. § (4) bekezdése] A
meghatalmazás  visszavonással,  felmondással  vagy a fél  halálával  szűnhet  meg,  amely  a
bírósággal szemben a bejelentéstől hatályos. [Pp. 71. §. ]

A per vitelére szóló meghatalmazás a peres eljárás teljes tartamán túlmenően, a per jogerős
befejezését követően sem veszti hatályát és – a rendes és rendkívüli perorvoslati, valamint a
végrehajtási  eljárást  is  magába  foglalóan  –  kiterjed a  perrel  kapcsolatos  minden
jognyilatkozat és eljárási cselekmény megtételére. [Pp. 70. § (2) bekezdése; BH2000. 211.;
BDT2011. 2584.]

Ezeknek  a  törvényi  rendelkezéseknek  a  megfelelő  alkalmazásával  a  bírói  gyakorlat  a
felülvizsgálati  eljárásra  szóló,  kötelezően  előírt  képviseletre  jogosító  meghatalmazással
szemben azt a követelményt támasztja, hogy az a felülvizsgálati kérelem előterjesztésekor
már  fennálljon,  továbbá  minden  korlátozástól  mentesen  a  jogorvoslati  eljárás  teljes
tartamára szóljon  és  az  a  felülvizsgálati  eljárás  érdemi  befejezése  előtt  ténylegesen se
szűnjön meg. [BH.1994. 376.]

A kötelező jogi  képviselet  hiányából  származó jogkövetkezmények  alkalmazása során
abból kell kiindulni, miszerint a Pp. 72. § értelmében a bíróságot olyan kötelezettség terheli,
hogy  a  meghatalmazott  képviseleti  jogosultságát  a  peres  eljárás  minden  szakaszában
hivatalból  vizsgálja  és  szükség  esetén  intézkedjen  az  esetleges  hiányából  származó
jogkövetkezmény  levonása  iránt.  A  felülvizsgálati  eljárásra  szóló  szabályszerű
meghatalmazás nem alapulhat feltételezéseken és magából az első- vagy másodfokú bíróság
eljárásból  sem következtethető  ki.  Helyesen  erről  maga  a  Kúria  köteles  közvetlenül  és
ténylegesen meggyőződni, míg a felülvizsgálatot ellenjegyző, illetve a fél helyett jelentkező
képviselő köteles  e  minőségét  felhívásra  igazolni.  A Pp.  270.  §  (1)  bekezdésének utaló
szabálya folytán azonban a felülvizsgálati eljárásban megfelelően alkalmazni kell a Polgári
perrendtartás  általános  szabályait  is.  Mivel  a  jogi  képviselő  meghatalmazása  a
felülvizsgálati  kérelem  alaki  kelléke,  a  meghatalmazás  hiányából  származó
jogkövetkezmények  levonása  előtt  alkalmazni  kell  az  általános  szabályoknak  a
hiánypótlásra vonatkozó rendelkezéseit.  Ebből következően a levonásukra csak abban az
esetben  nyílhat  lehetőség,  ha  a  felülvizsgálatot  előterjesztő  fél  a  jogi  képviselő
meghatalmazásával  összefüggő  kötelezettségének,  a  Kúria  jogkövetkezményekre  való
figyelmeztetést is tartalmazó hiánypótlásra történő felhívása ellenére sem tesz eleget. [Pp.
73/B. § (4) bekezdése]

Ha  a  fél  a  kötelező  jogi  képviselet  ellenére  jogi  képviselő  nélkül  jár  el,  ennek
jogkövetkezményét a Pp.  73/B. § (1) bekezdése akként határozza meg, hogy e hiányosság
következtében a fél perbeli cselekménye és nyilatkozata hatálytalan. Ennek megfelelően,
amennyiben a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő félnek nincs jogi képviselője, vagy annak
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meghatalmazása  a  felülvizsgálati  kérelem  benyújtására  nem  terjed  ki,  a  felülvizsgálati
kérelmet, mint hatálytalan jognyilatkozatot el kell utasítani. [KGD2012. 80.] Kivételként
jelentkezik ez alól és a jogi képviselővel nem rendelkező fél által benyújtott felülvizsgálati
kérelem nem tekinthető hatálytalannak, ha a fél pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése
iránti kérelmet terjesztett elő. Ha azonban a bíróság által kirendelt pártfogó ügyvédet a fél
nem veszi igénybe, az emiatt jogi képviselő ellenjegyzése nélkül benyújtott felülvizsgálati
kérelem hatálytalan és azt a bíróság hivatalból elutasítja [BH2000. 361]

A kötelező jogi  képviselet  intézményének bevezetése  során  a  jogalkotónak figyelemmel
kellett lennie arra is, miszerint e kötelezettség teljesítése az állampolgárokra anyagi terhet
ró. Ez pedig azzal a következménnyel járhat, hogy távolodik tőlük az igazságszolgáltatás
igénybe vételének lehetősége, amely a jogállamiság követelményeivel nehezen egyeztethető
össze.  Ezért  a  jogalkotónak  az  ebből  származó  hátrányok  kiegyenlítésére  szolgáló
jogintézményeket  is  biztosítania  kellett  azok  számára,  akik  anyagi  eszközök  hiányában,
külső  segítség  nélkül  el  lennének zárva  az  igényérvényesítés  –  ezen  belül  a  rendkívüli
perorvoslat – lehetőségétől. Ezt a célt szolgálja, miszerint a kötelező jogi képviselet csak a
felülvizsgálati kérelmet előterjesztő felet terheli, míg a jogorvoslati kérelemmel nem élő fél
számára ilyen anyagi teherrel járó kötelezettséget a törvény nem ír elő. Emellett a pártfogó
ügyvéd  intézményével  az  állam  megfelelően  gondoskodik  azok  ingyenes  jogi
képviseletéről,  akiket  anyagi  teherbírásuk  egyébként  elzárna  attól,  hogy  a  rendkívüli
perorvoslathoz való jogukat gyakorolhassák. [1995. évi LX tv. 7. §-hoz fűzött indokolás]

10.) A felülvizsgálati kérelem tartalmi kellékei

A felülvizsgálati kérelem tartalmi kellékeire vonatkozó, jelenleg hatályos rendelkezéseket a
felülvizsgálati eljárás szabályait átfogó módon korszerűsítő 2012. évi CXII. törvény 9. § (2)
bekezdése iktatta a Polgári perrendtartásba. Ennek során az az elvi  megfontolás vezette,
miszerint  a  felülvizsgálati  kérelem  hiánypótlás  elrendelése  nélkül,  hivatalból  történő
elutasításának eseteit a törvénynek a jogbiztonság érdekében egyértelműen, előre látható és
kiszámítható módon meg kell jelölnie. Ezek között felsorolja azokat az alapvető adatokat,
amelyeket  a  felülvizsgálati  kérelemnek  elengedhetetlenül  tartalmaznia  kell.  Ezek  olyan
tartalmi elemek, amelyek a felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálásához nélkülözhetetlenek.

A Pp. 272. § (2) bekezdése a  felülvizsgálati kérelem tartalmi kellékeit akként határozza
meg, hogy annak tartalmaznia kell

– a támadott határozat megjelölését,
– a Kúria döntésére irányuló határozott kérelmet,
– a megsértett jogszabályhely megjelölését és a jogszabálysértés körülírását,
– a jogorvoslati kérelem indokainak ismertetését.

A  támadott  határozat jellemző  módon  a  határozatot  hozó  bíróság  és  az  ügyszám
alkalmazásával írható körül egyértelműen. Kötelező alkalmazást igénylő jogszabályi előírás
hiányában  elfogadható  azonban  minden  olyan  adat,  mely  a  fél  által  orvosolni  kért
határozatot kétséget kizáró módon azonosíthatóvá teszi.
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A Kúria döntésére irányuló határozott kérelemnek dogmatikai okok miatt két részből kell
állnia. A felülvizsgálati kérelem tárgya ugyanis olyan határozat, amely a felek jogviszonyát
véglegesen meghatározó, azaz jogerős döntést tartalmaz. Ennek eredményeként abból olyan
jogok és kötelezettségek származnak, amelyekre nézve főszabályként még a felülvizsgálati
kérelem előterjesztése sem halasztó hatályú. Ezért a felülvizsgálati kérelemnek elsődlegesen
arra kell irányulnia, hogy a Kúria a jogerős határozatot ettől a minőségétől fossza meg, azaz
helyezze hatályon kívül. Önmagában ettől azonban olyan perjogi helyzet keletkezne, amely
egy  olyan  elsőfokú  ítélettel  jellemezhető,  melyet  a  felek  részben  vagy  egészben
fellebbezéssel támadtak meg és ez okból nem jogerős és nem is végrehajtható, tehát a felek
jogviszonyának rendezésére alkalmatlan. Ezért a felülvizsgálati kérelemnek a hatályon kívül
helyezés mellett, a hatályon kívül helyezettnek részben vagy egészben a helyébe lépő, újabb
jogerős ítélet meghozatalára kell irányulnia és ennek keretében szakszerűen körül kell írnia,
hogy a Kúriától milyen tartalmú másodfokú döntés meghozatalát kéri. A döntésre irányuló
határozott  kérelem  hiánya  a  Kúria  gyakorlatában  kellő  alapul  szolgál  a  felülvizsgálati
kérelem hivatalból történő elutasításához. [BH2014. 119.]

A Pp. 272. § (2) bekezdésének eltérést nem engedő, tehát kogens szabálya szerint a félnek a
döntésre irányuló határozott kérelemben azt kell megjelölnie, hogy amennyiben a Kúria a
jogorvoslati  kérelmet  alaposnak  találja,  a  másodfokú  bíróság  helyébe  lépve,  az  ügy
érdemében milyen tartalmú jogerős határozatot hozzon. Ha a felülvizsgálati kérelem csak
hatályon kívül helyezésre irányul, nem állapítható meg, hogy van-e a másodfokú ítéletnek
felülvizsgálattal  nem támadott  rendelkezése,  mely  azért  is  fontos,  mert  meghatározza  a
Kúria által hozható jogerős ítéleti  rendelkezések eljárásjogi kereteit.  Ezért amennyiben a
felülvizsgálatot előterjesztő fél nem jelöli meg, hogy a Kúriától érdemben milyen tartalmú
határozat meghozatalát kívánja, ez a jogorvoslati kérelmét érdemi elbírálásra alkalmatlanná
teszi,  amely  ez  okból  hivatalból  elutasítandó.  Ha  azonban  az  esetleges  szakszerűtlen
megfogalmazás  ellenére  az  elérni  kívánt  érdemi  határozat  tartalma  megállapítható,  a
felülvizsgálati kérelmet elutasítani nem lehet.

A felülvizsgálati  kérelem  indokolása általában annak az  érvrendszernek az  ismertetését
jelenti,  amelynek eredményeként  a  fél  arra  a  következtetésre  jutott,  miszerint  a  jogerős
határozat jogszabályt sért. A Kúria elvárása szerint a félnek a jogorvoslati kérelem indokait
magában a kérelemben kell megjelölnie. [BH2009. 122.]

A felülvizsgálati  kérelemben a jogerős ítélet csak olyan kérdésben támadható, amelyet a
jogerős ítélet is vizsgált és amelyben állást is foglalt. Ezért nincs helye új tény állításának
vagy  új  bizonyítékra történő  hivatkozásnak,  valamint  új  jogcímre hivatkozásnak  sem.
[BH2002. 490.; BH2002. 447.; BH2002. 283.; BH2001. 222.; BH2001. 172.]

A felülvizsgálati kérelemnek a törvényben meghatározott és fent röviden ismertetett tartalmi
elemeivel  kapcsolatban  az  a  követelmény  érvényesül,  hogy  valamennyit,  teljes
terjedelmében, magának a felülvizsgálati kérelemnek kell tartalmaznia és nem fogadható el
joghatályosan előterjesztettnek mindaz, mely abban csak utalásként, vagy más beadványra
történő  hivatkozásként szerepel.  Ennek megfelelően a  Kúria  nem látta  elfogadhatónak,
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amikor a felülvizsgálati kérelem az orvosolni kért jogszabálysértést illetően akár a Pp. X. és
XII. fejezetére, akár a fellebbezésre utalt vissza. [BH2015. 203.; BH2009. 122.]

11.) A jogszabálysértés, mint kötelező tartalmi kellék

A felülvizsgálati  kérelem  nélkülözhetetlen  része  és  egyben  fogalmi  eleme az  alapul
szolgáló  jogszabálysértés  körülírása  és  a  hivatkozott  jogszabályhely  megjelölése.  A
felülvizsgálati  kérelemnek  ez  a  tartalmi  eleme  foglalja  magába  a  félnek  a  rendkívüli
perorvoslati eljárás keretében orvosolni kért jogsérelmét. Ez irányulhat a másodfokú bíróság
által  alkalmazott  anyagi,  vagy  eljárási  szabály  megsértésére  is.  Figyelemmel  kell  lenni
azonban arra, hogy a Kúria a másodfokú határozat felülbírálata során főszabályként revíziós
jogkört  gyakorol  és  azt  a  jogerős  ítéletben  megállapított  tényállás  alapul  vételével,
jogkérdésben  bírálja  felül.  Az  eljárási  szabályok  megsértése  a  felülvizsgálati  kérelem
szempontjából általában akkor releváns, ha az a jogvita érdemi elbírálására kihatással volt.
A tényállás  esetleges  téves  megállapítása  pedig  általában csak  azon kivételes  esetekben
szolgálhat  alapul  a  felülvizsgálathoz,  ha  az  iratellenes,  okszerűtlen,  vagy  logikai
ellentmondást tartalmaz.

Különösen összetett szerkezetű és emiatt átfogó szemléletet igénylő eljárási jogviszonyok
figyelhetők meg a közigazgatási perekben. Ez arra a korábban már említett jogi jellemzőre
vezethető vissza, miszerint a peres eljárások e típusában a Kúria felülvizsgálati  eljárását
megelőzi  a  közigazgatási  szerv  alap-  és  fellebbezési  eljárása,  valamint  a  közigazgatási
bíróság elsőfokú eljárása. Ebben a helyzetben lényegesen komplexebb feladatot jelent annak
megjelölése, hogy a Kúriát megelőző eljárások melyikében mutatható ki és milyen típusú
jogszabálysértés  szolgálhat  alapul  a  felülvizsgálathoz.  Ennek  részleteivel  foglalkozott  a
Kúria  Közigazgatási  Kollégiumának  –  a  közigazgatási  szervek  határozatai
felülvizsgálatának  egyes  kérdéseiről  szóló  –  1/2011.  (V.9.)  KK  számú  Kollégiumi
Véleménye. Útmutatása szerint ezekben a perekben a bíróság elsősorban azt vizsgálja: a
közigazgatási  határozat  megfelel-e  az  anyagi  jogszabályoknak.  Önmagában  eljárási
jogszabálysértés  miatt  pedig akkor van helye hatályon kívül  helyezésnek,  ha  az  eljárási
jogszabálysértés  a  döntés  érdemére  is  kihatott.  Ennek elbírálása  során  figyelemmel  kell
lenni  azonban  arra,  hogy  a  közigazgatási  határozatok  bírósági  felülvizsgálatának  tárgya
rendszerint a másodfokú közigazgatási szerv határozata, amely ennek meghozatala során, a
reá irányadó eljárási szabályok szerint, fellebbezési korlátok nélkül vizsgálhatja a megelőző
eljárás teljes tartalmát. Ezért a közigazgatási perben, megfelelő tartalmú kereseti kérelem
esetén,  nem  csak  a  másodfokú  közigazgatási  hatósági  eljárásában  kimutatható  eljárási
szabálysértések  vizsgálhatók. Az  ügy  érdeméhez  ugyanis  hozzátartoznak  az  eljárásban
érintetteknek  az  ügy  tárgyával  összefüggő  konkrét  jogai  és  jogos  érdekei  is.  Az  ügy
tárgyához  szorosan  kapcsolódó  és  az  ügy  érdeméhez  tartozó  ügyféli  jogosultságok
figyelembe  vételére,  valamint  az  eljárásban  való  részvételre  vonatkozó  eljárási
szabályoknak a másodfokú eljárásban történő megsértése az ügy érdemére kiható eljárási
szabálysértéshez vezethet. Ennek az ügy érdemére való kihatását és a másodfokú eljárásban
történő  figyelmen  kívül  hagyását  a  közigazgatási  perben  a  felperesnek  kell  állítania  és
megfelelő módon bizonyítania, melynek fennállását az eljáró bíróság a per adatai alapján
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értékeli és mérlegeli.

Ennek megfelelően a közigazgatási perben a jogszabálysértés megjelölésének hiánya miatt,
a felülvizsgálati kérelem hivatalból történő elutasításához általában az vezethet, ha a fél a
felülvizsgálati kérelmében nem hivatkozik arra, hogy a hatósági eljárásra irányadó anyagi és
eljárási  szabályokat a  bíróság is  tévesen értelmezte vagy alkalmazta.  A Kúria ugyanis a
felülvizsgálati eljárásban nem az alperes, hanem a  bíróság esetleges jogszabálysértéseit
vizsgálja és bírálja el. Elvárható ezért a felülvizsgálati kérelemben annak kifejtése, hogy a
jogorvoslati eljárás tárgyát képező közigazgatási eljárás szabályainak megsértése a bírósági
eljárásban  miként  értékelendő  és  ez  milyen  ok  miatt  és  mennyiben  eredményezheti  a
támadott a bírósági határozat megváltoztatását. (pl. helytelen jogszabály alkalmazása, vagy
annak  téves  értelmezése)  Nem fogadható  el  az  sem,  ha  a  felülvizsgálati  kérelemben  a
közigazgatási szerv alperes jogszabálysértései összeolvadnak a bírósági felülvizsgálat során
kimutatható esetleges jogsértésekkel akként, hogy valamennyit a bírósági eljárás terhére kéri
figyelembe venni.

A  jogszabálysértésnek felülvizsgálati  kérelemben  foglalt  megjelölése általában  akkor
vehető figyelembe, ha a fél azt is előadja, hogy jogorvoslati kérelmet konkrét módon melyik
jogszabályhely  megsértésére  alapítja.  A megsértett  jogszabályhely  konkrét  megjelölése
nélkül,  kizárólag  annak  tartalmi  körülírása  alapján  nem  kerülhet  sor  a  felülvizsgálati
kérelem  érdemi  elbírálására.  A felülvizsgálati  kérelemben  foglalt  és  tartalmilag  helyes
hivatkozás  mellett  a  jogszabályhely  téves  megjelölése  viszont  nem  szolgálhat  alapul  a
felülvizsgálati  kérelem  elutasításához.  A  bírói  gyakorlat  a  jogszabálysértést  illetően
megköveteli,  hogy  a  felülvizsgálati  kérelem  konkrét  módon,  jogszabályhelyre  utalással
tartalmazza  a  jogerős  határozattal  megsértett  jogszabály  megjelölését.  [BH2015.  203.;
BH2013. 281.; BH2001. 46.; EBH2006. 1527.]

Sajátos  helyzet  keletkezik,  ha  a  fél  a  jogerős  ítéletet  a  felülvizsgálati  kérelmében  több
önálló  jogszabálysértésre hivatkozással  támadja.  Ebben  az  esetben  valamennyi
felülvizsgálati támadásnak külön-külön rendelkeznie kell a Pp. 272. § (2) bekezdése által
meghatározott tartalmi követelményekkel, azaz a hivatkozott jogszabálysértésenként külön-
külön  meg  kell  jelölni  a  megsértettnek  állított  jogszabályhelyet  és  körül  kell  írni  a
jogszabálysértés  indokait.  Érdemben  csak  azok  a  hivatkozások  vizsgálhatók,  amelyek
esetében  a  törvény  hivatkozott  rendelkezése  által  előírt  tartalmi  követelmények
maradéktalanul teljesültek. [BH2015. 307.]

12.) A Kúria hiánypótlási és elutasítási gyakorlata

A hiánypótlási kötelezettségnek a  polgári per valamennyi szakaszára – így az alap- és
jogorvoslati eljárások mellett a különleges és nemperes eljárásokra – irányadó alapvető és
valamennyi beadványra vonatkozó szabályát a Pp. 95. § (2) bekezdése tartalmazza, amely
szerint,  hiánypótlásnak  akkor  van  helye,  ha  a  beadvány  nem  felel  meg  a  törvény
előírásainak, vagy más okból kiegészítésre szorul. Erre rendszerint akkor van szükség, ha a
hiányosság jellegének és az ügyre való kihatásának a vizsgálata alapján az állapítható meg,
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hogy a felmerült hiányosság a beadvány érdemi elintézését akadályozza. [Nagykommentár a
Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhez szerk: Kiss Daisy/Németh János]
Egyes szabályok kifejezetten visszautalnak a hiánypótlásnak a Pp. 95. § által meghatározott
előírásaira  [keresetlevélnél  a  Pp.  124.  §  (1)  bekezdése,  fellebbezésnél  a  Pp.  235.  §  (2)
bekezdése] más esetekben a törvény csak nevesíti  a perbeli beadványnak azt a  speciális
típusát,  amelyre  a  Pp.  95.  §  rendelkezései  megfelelően alkalmazandók.  [Pp.  270.  §  (2)
bekezdés szerinti felülvizsgálati kérelem]

A Pp. 95. § (2) bekezdése értelmében a hiánypótlás szabályait akkor kell alkalmazni, amikor
valamely beadvány nem felel meg a törvény előírásainak. Ez az általános megfogalmazás
utal arra,  hogy a Polgári  perrendtartás a perbeli  beadványok számtalan típusát ismeri  és
azokkal kapcsolatban általában különböző alaki és tartalmi követelményeket határoz meg.
Így van ez a jogorvoslati eljárásokat megindító beadványokkal, azaz a fellebbezéssel és a
felülvizsgálati kérelemmel kapcsolatban is.

A felülvizsgálati  kérelem  érdemi  elbírálásának,  illetve  hivatalból  történő  elutasításának
gyakorlata jelentős eltéréseket mutat a fellebbezéshez képest. Ez a lényegét tekintve abból
ered,  hogy  a  fellebbezés  rendes  jogorvoslat,  melyhez  a  jogállamiság  oldaláról  másfajta
érdekek és garanciák fűződnek, mint az ehhez képest többletként jelentkező felülvizsgálati
kérelemhez. A fellebbezést csupán egyfokú eljárás előzte meg, annak tárgya az elsőfokú
ítélet,  amely nem jogerős és végrehajtására a fellebbezés előterjesztése halasztó hatályú.
Ezért a másodfokú eljárásban elsődleges cél jogpolitikai szempont, hogy az elsőfokú ítélet
érdemi felülbírálata  a lehető legtöbb esetben megtörténhessen.  Ez kifejezésre  jut  többek
között abban a gyakorlatban is, miszerint az eljárásnak ebben a szakaszában a hiánypótlásra
felhívás  szélesebb  körben  érvényesül  és  csak  olyan  hiányosság  szolgálhat  alapul  az
elutasításhoz, amely a jogorvoslati eljárás érdemi lefolytatását megakadályozza.  Minden
más esetben a másodfokú bíróság a rendelkezésre álló adatok és akár a hiányos tartalom
alapul  vételével  is  köteles  meghozni  érdemi  döntését.  [BH2011.  341.  BH1986.  279.]
Általában szükségtelen a hiánypótlásra felhívás, ha a fél határozott fellebbezési kérelmet
terjeszt elő és annak okát is megjelöli. [BH1983. 160.] Hasonló a helyzet, ha a fellebbezés
részletes  indokolást  nem  tartalmaz,  hanem  ahelyett  az  elsőfokú  eljárásban  kifejtettekre
hivatkozik.

A  Kúria  hiánypótlási  és  elutasítási  gyakorlatában  a  felülvizsgálati  kérelem  20  évet
meghaladó története során – a felülvizsgálati kérelem tartalmi kellékeivel, valamint az azok
hiányából  származó jogkövetkezményekkel  kapcsolatban –  fokozatos  fejlődés  figyelhető
meg. Ennek jellemző vonása, hogy a folyamat során, a bírói gyakorlatban több alkalommal
is  kikristályosodtak  olyan tételek,  amelyeket  a  jogalkotó  azóta  jogi  normává  emelt.  Ide
sorolhatók különösen a Pp. 272. § (2) bekezdésében felsorolt esetek, amelyekben a Kúria az
eljárásának bármely szakaszában hivatalból elutasíthatja a felülvizsgálati kérelmet, ha annak
nincs helye, nem az arra jogosult terjesztette elő, vagy a kérelmet előterjesztő fél a megadott
lakóhelyéről  nem idézhető.  További  sajátossága a jogi megítélésnek az alaki  és  tartalmi
kérdésekben történő elkülönülés és differenciálódás. Kezdetben a Legfelsőbb Bíróság nem
látta  akadályát  a  tartalmi  kérdésekben  történő  hiánypótlásra  felhívásnak,  köztük  a
jogszabálysértés  megjelölésére  kötelezésnek  sem.  [BH1994.  389.  vagy  BH2001.  46.]  A
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későbbiekben  a  felülvizsgálati  kérelem  alaki  és  tartalmi  kellékeinek  megkülönböztetése
élesebbé  vált,  amely  megmutatkozott  a  hiánypótlási  gyakorlat  alakulásában  is.  Ennek
eredményeként  tartalmi  kérdésekben az  a  gyakorlat  került  előtérbe,  miszerint  az
előterjesztésre  nyitva  álló  60  napos  határidő  lejártakor  a  felülvizsgálati  kérelemnek  az
összes törvényben meghatározott tartalmi kellékkel rendelkeznie kell. A 60 nap lejárta után
a felülvizsgálati kérelem tartalmi kellékei nem pótolhatók sem a bíróság felhívására, sem az
előterjesztő  saját  elhatározásából.  A  tartalmi  hiányosság  jogkövetkezménye  pedig  a
felülvizsgálati  kérelem  hivatalból  történő  elutasítása.  [BH2014.  119.;  BH2013.  281.;
BH2011.  259.]  Ezt  a  tételt  vette  át  a  Pp.  273.  §  (1)  bekezdésének  jelenleg  hatályos
rendelkezése  is.  Ennek  indoka  abban  jelölhető  meg,  hogy  a  felülvizsgálattal  támadott
határozatnak,  valamint  az  ehhez  alapul  szolgáló  jogszabálysértésnek  a  megjelölése  és
indokolása a felülvizsgálati kérelemnek nem csak tartalmi kellékei, hanem egyben fogalmi
elemei  is.  Ezek  emelik  az  általános  perbeli  beadványt  a  rendkívüli  perorvoslati  eljárás
kezdeményezésére  alkalmas  felülvizsgálati  kérelemmé.  Ezért  hiányukban  felülvizsgálati
kérelemről nem beszélhetünk. Ennek következtében, amennyiben a 60 nap úgy jár le, hogy
valamely  törvényben  meghatározott  tartalmi  elem  hiányzik,  nincs  joghatályosan
előterjesztett  felülvizsgálati  kérelem  és  a  60  nap  lejárta  miatt  a  továbbiakban  annak
pótlására sincs jogi lehetőség.

A Pp.  273.  §  (1)  bekezdése  a  Munkaügyi  Szakág  értelmezésében is  egyértelműen
rendelkezik arról, hogy abban az esetben, ha a felülvizsgálati kérelem nem rendelkezik a
kérelem 272. § (2) bekezdésében előírt tartalmi követelményekkel, vagy ha ennek megfelelő
kiegészítése a kérelem benyújtására biztosított törvényes határidőn belül nem történt meg, a
felülvizsgálati  kérelmet  hivatalból  el  kell  utasítani.  A  felülvizsgálati  határidő  elteltét
követően tehát kérelme tartalmi hiányosságait a felülvizsgálati kérelem előterjesztője még
önkéntesen sem pótolhatja.  Ennek megfelelően a hiányok pótlására való felhívására sem
kerülhet sor; a hiányos felülvizsgálati kérelmet a Kúriának hivatalból el kell utasítania.

Az előző bekezdésekben kifejtettek következtében a felülvizsgálati eljárásban a hiánypótlás
az  alaki  kellékek esetleges  hiányára  korlátozódik.  Ide  tartozik  a  felülvizsgálati  eljárási
illeték  lerovása,  a  jogi  képviselő  meghatalmazásának  csatolása,  valamint  a  beadvány
törvényben  előírt  példányszámának  biztosítása.  Az  alaki  hiányosságok  pótlása  során
figyelemmel  kell  lenni  arra,  hogy  ameddig  a  hiánypótlásra  kötelezett  a  felhívásban
foglaltaknak nem tesz eleget, a felülvizsgálati kérelem joghatályosan előterjesztettnek nem
tekinthető és azzal kapcsolatban a hiánypótlást meghaladóan egyéb intézkedés nem tehető.
A felülvizsgálati  eljárás  rendkívüli  perorvoslati  jellegére  tekintettel,  a  pernek  ebben  a
szakaszában  nem  érvényesül  az  első-és  másodfokú  hiánypótlási  eljárásban,  a  bírói
gyakorlatban kialakult jogelv, amely szerint a hiánypótlásra engedélyezett határidő lejárta
után, de az elutasító végzés meghozatala előtt a hiány még joghatályosan pótolható.

Ennek megfelelően sajátosan alakul a hiánypótlás lehetősége a kötelező jogi képviselettel
kapcsolatban. Amennyiben a felülvizsgálati kérelmet a fél jogi képviselő nélkül terjesztette
elő  és  pártfogó  ügyvéd  kirendelésére  irányuló  kérelmet  sem  tartalmaz,  a  beadvány
hatálytalan  és  a  felülvizsgálati  eljárás  megindítására  alkalmatlan.  Ezért  az  a  60  nap
elteltével, hiánypótlásra felhívás nélkül, hivatalból elutasítandó. Nincs akadálya azonban a
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hiánypótlásnak, ha a felülvizsgálati kérelmet a fél jogi képviselő útján terjesztette elő, aki
azt megfelelően ellenjegyezte, csupán annak meghatalmazását a Pp. 272. § (4) bekezdése
ellenére a kérelemhez nem csatolta. Helye van hiánypótlásnak továbbá akkor is, ha a csatolt
meghatalmazás  csak  valamely  előre  meghatározott  eljárási  cselekmény  foganatosítására,
vagy meghatározott bíróság előtti eljárásra vonatkozik.

13.) Összefoglalás

– A.) köztudomású tény, hogy napjainkban nagy erővel folyik az új Polgári perrendtartás
kodifikációja, amely a felülvizsgálati eljárásban is jelentős változtatások bevezetését tervezi.
Ennek ellenére legalább két érv hozható fel a Kúria nem érdemi határozatainak a jelenleg
hatályos szabályok szerinti részletes vizsgálata mellett. Egyrészt a hatálybalépés 2018. évre
tervezett  ideje miatt,  2016.  és  2017.  években még bizonyosan az 1952.  évi  III.  törvény
rendelkezéseit  kell  alkalmazni,  melynek  során  elengedhetetlen  a  felülvizsgálati  kérelem
elutasítására vonatkozó szabályok egységes értelmezése és alkalmazása, valamint minderről
a jogkereső közönség megfelelő tájékoztatása. Másrészt a felülvizsgálatot várhatóan az új
Polgári perrendtartás is rendkívüli perorvoslatként szabályozza, tehát az a jövőben sem lesz
sem  lesz  korlátok  nélküli  jogintézmény,  ezért  azok  megalkotása  céljából  is  indokolt  a
korábban hatályos szabályok jogalkalmazási tapasztalatainak összegzése és elemzése.

–  B.) a  Kúria  nem  érdemi  határozatainak  problematikája  szoros  összefüggésben  áll  a
jogorvoslathoz való jog és a jogbiztonság alapjogi kérdéseivel, amelyeket negatív oldalról
közelít meg és arra a kérdésre keresi a választ, hogy a felülvizsgálathoz, mint rendkívüli
perorvoslathoz való jog mely esetekben és milyen mértékben korlátozható, azaz melyek a
kérelem hivatalból történő elutasításának feltételei.

– C.) a felülvizsgálatot korlátozó rendelkezések a Pp. felülvizsgálatról szóló XIV. fejezete
mellett a Pp. különleges eljárásról szóló Negyedik részében, valamint a különböző nemperes
eljárásokról szóló, Polgári perrendtartáson kívüli törvényekben helyezkednek el.

–  D.) a  felülvizsgálati  korlátok  egy  része  az  eljárásjog  alapelvi  szintű  rendelkezésinek
hatókörében érvényesül és a felülvizsgálati  eljárásnak abból a sajátosságából ered,  hogy
annak  tárgya  a  polgári  első-  és  másodfokú  peres  eljárás  lefolytatásának  eredményeként
meghozott  jogerős  ítélet.  Ezért  a  pernek ebben a szakaszában a felek rendelkezési  joga
korlátozottan,  a  rendkívüli  perorvoslati  eljárás  szabályaihoz  igazodó  sajátosságokkal
érvényesül,  amelynek során sem új  tényre,  sem új  bizonyítékra,  sem pedig új  jogcímre
hivatkozni már nem lehet.

–  E.) a  hatályos  szabályok  kizárják,  hogy  a  fél  a  jogerős  határozatnak  kizárólag  az
indokolása  ellen terjesszen elő felülvizsgálati  kérelmet.  A jogalap és  az  abból  származó
jogkövetkezmények speciális  együtt-állása azonban bizonyos esetekben indokolttá  teheti,
hogy a bírói gyakorlat ezen lazítson és a rendelkező rész ellen irányulónak tekintsen olyan
felülvizsgálati  kérelmeket,  amelyek formálisan az indokolásban elhelyezkedő, tartalmilag
azonban az  alkalmazott  jogkövetkezményre nagymértékben kiható kérdést  támadnak.  Ez
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általában olyan esetekben állapítható meg, amikor az indokolásban kifejtett, de a rendelkező
részben  szó  szerint  nem  megjelenő  jogi  álláspont  vagy  jogi  okfejtés  közvetlenül
meghatározza,  vagy  kizárja  egyes  jogkövetkezmények  alkalmazását,  illetőleg  közvetlen
kihatással lehet valamelyik félnek a per tárgyával összefüggő, de más perben megjelenő jogi
érdekeivel.

– F.) az értékhatár-korlát alapvetően vagyoni jellegű intézmény, amely azokban az ügyekben
érvényesül, amelyek tárgya vagyoni értékkel rendelkezik és mérhető. Ezzel a tulajdonsággal
a polgári-gazdasági jogviszonyok széles köre rendelkezik, míg ugyanezzel a közigazgatási-
munkaügyi jogviszonyoknak szűkebb köre jellemezhető. A jogalkotó az értékhatár-korlát
összegét a különböző jogviszonyok tárgyához fűződő gazdasági és jogi érdekek figyelembe
vételével, differenciált módon, szakterületenként eltérő mértékben határozta meg.

–  G.) az  értékhatár-korlát  alapjául  szolgáló  felülvizsgálati  érték  egységes  számítása  a
jogbiztonsággal szoros összefüggésben álló  garanciális  kérdés.  Ennek során megfelelően
alkalmazni  kell  a  pertárgy  értékének  a  számítására  vonatkozó  általános  szabályokat.
Keresethalmazat  esetén  a  felülvizsgálati  kérelemben  támadott  különböző  követeléseket
össze kell adni és ezek együttes értékét kell egybevetni a törvénynek az értékhatár-korlátot
tartalmazó rendelkezésével. Több kérelem esetén a felülvizsgálati korlátokat kérelmenként
külön-külön  kell  megvizsgálni  és  érdemben  csak  az  a  kérelem  bírálható  el,  amellyel
kapcsolatban semmilyen korlátozó rendelkezés nem érvényesül. A befogadhatóságot illetően
pedig egyik kérelem sem hat ki a másikra. A felülvizsgálati korláttal érintett kérelmet nem
teszi érdemben vizsgálhatóvá, ha azt a korlátozás alóli valamely törvényi kivétel hatálya alá
tartozó más kérelemmel együtt terjesztették elő.

– H.) Az  értékhatár-korlát  alakulása  szempontjából  jelentős,  2006.  január  1-től  hatályos
változás, hogy a felek maguk is előterjeszthetnek a perek egyesítésére irányuló kérelmet, sőt
az azt elutasító végzést önálló fellebbezéssel megtámadhatják. Ezzel maguk is előállíthatnak
olyan  helyzetet,  amelyben  az  értékhatár-korlátot  külön-külön  el  nem  érő  kérelmek  az
egyesítés  folytán  válnak az  értékhatár-korlátot  túllépő és  ez  okból  érdemben elbírálható
felülvizsgálati kérelmekké. A közigazgatási perekben megfigyelhető ennek ellenkezője is,
amikor  a  közigazgatási  hatóság  bár  hozhatna  a  felülvizsgálati  értékhatárt  túllépő,
egybefoglalt határozatot is, a döntéseknek a felülvizsgálati értékhatár alatt tartása érdekében
még is több különálló határozatot hoz. 

– I.) az „ingatlanra vonatkozó jogviszony” terminológiának az alkalmazásával a jogalkotó
indokolatlanul széles körben tesz befogadhatóvá olyan felülvizsgálati kérelmeket, amelyek
sem tárgyi súlyuk, sem a felmerült jogkérdés alapul vételével nem igénylik a Kúria eljárását.
A Kúrián jelenleg többségi álláspont szerint azok a perek tekinthetők ingatlanra vonatkozó
jogviszonynak,  amelyek  közvetlenül  és  nem  áttételesen,  nem  egy  másik  jogviszony
közvetítésével kapcsolódnak az ingatlanhoz. 

– J.) a bírói gyakorlat a felülvizsgálati eljárásra szóló, kötelező jogi képviseletre jogosító
meghatalmazással szemben azt a követelményt támasztja, hogy az a felülvizsgálati kérelem
előterjesztésekor  már  fennálljon,  továbbá  minden  korlátozástól  mentesen,  a  jogorvoslati
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eljárás teljes tartamára szóljon, valamint az a felülvizsgálati eljárás érdemi befejezése előtt
ne  szűnjön meg.  A képviseleti  jogosultság fennállásáról  a  Kúria  a felülvizsgálati  eljárás
tartama  alatt  bármikor  jogosult  közvetlenül  és  ténylegesen  meggyőződni,  míg  a
felülvizsgálatot  ellenjegyző,  illetve  a  fél  helyett  jelentkező  jogi  képviselő  köteles  e
minőségét  felhívásra  igazolni  és  meghatalmazását  a  felülvizsgálati  kérelemhez  csatolni.
Mivel  e  meghatalmazás  a  felülvizsgálati  kérelem  alaki  kelléke,  a  hiányából  származó
jogkövetkezmények  levonása  előtt  alkalmazni  kell  hiánypótlásra  vonatkozó
rendelkezéseket.  Amennyiben ennek a felülvizsgálatot  előterjesztő fél  nem tesz eleget,  a
felülvizsgálati kérelmet el kell utasítani. 

– K.) a felülvizsgálati kérelem mellőzhetetlen tartalmi kelléke és egyben fogalmi eleme a
jogerős  ítéletben  feltételezett  jogszabálysértésnek  a  tartalmi  körülírása  és  a  megsértett
jogszabályhely  konkrét  megjelölése.  Több  jogszabálysértésre  alapított  felülvizsgálati
támadás esetén valamennyinek külön-külön rendelkeznie kell a törvényben meghatározott
követelményekkel. A tartalmi kellékek bármelyikének hiánya a fél beadványát megfosztja
felülvizsgálati  kérelemmé  minősítő  fogalmi  elemektől  és  alkalmatlanná  teszi  a
felülvizsgálati eljárás megindítására, amelynek jogkövetkezménye annak elutasítása.

14.) Megvitatásra és elvi állásfoglalásra javasolt kérdések

I.

A  jogerős  ítélet  több  rendelkezése  ellen  irányuló  felülvizsgálati  kérelem  esetén  a
felülvizsgálati kérelem tartalmi kellékeinek hiánytalan meglétét és valamely felülvizsgálati
korlátnak  a  hiányát,  támadott  rendelkezésenként  külön-külön  kell  vizsgálni.  Ha  a  fél  a
felülvizsgálati kérelmében az értékhatár-korlát hatálya alá tartozó, valamint az alól kivételt
jelentő  kérelmeket  egyaránt  előterjeszt,  közülük  érdemben  csak  azok  bírálhatók  el,
amelyekkel szemben a korlátozó rendelkezés nem érvényesül.

II.

A felülvizsgálati kérelem kötelező tartalmi kelléke a megsértett jogszabályhely konkrét és
kifejezett megjelölése, valamint annak körülírása. Tartalmi hiány miatt hiánypótlásra nem
kerülhet sor és amennyiben a hiányosság az előterjesztésre nyitva álló 60 nap eltelte után is
fennáll, a továbbiakban azt a fél saját elhatározása alapján sem pótolhatja, a Kúria pedig az
ilyen  felülvizsgálati  kérelmet  hivatalból  elutasítja.  Tartalmi  hiányosság  állapítható  meg
abban az esetben, ha a fél a jogszabálysértését nem a jogerős ítélettel összefüggésben állítja.
A felülvizsgálati kérelem alaki kellékeinek hiánya esetén nincs akadálya a fél hiánypótlásra
történő felhívásának, az arra engedélyezett határidő eredménytelen eltelte azonban szintén a
felülvizsgálati kérelem elutasítását eredményezi.

III.

A Kúria az ingatlan tulajdonjogára, valamint használatára vonatkozó ügyek mellett azokat
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fogadja el az „ingatlanra vonatkozó jogviszonyból eredőknek” és ezáltal az értékhatár-korlát
alóli kivételeknek, amelyek közvetlenül ingatlanra vonatkozó jogviszonyból erednek és nem
valamely másik jogviszony közvetítésével, áttételesen kapcsolódnak az ingatlanhoz.

Dr. Molnár Ambrus
     a Joggyakorlat-Elemző Csoport Vezetője
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Mellékletek

1. számú melléklet

dr. Soltész Ilona Rita

A felülvizsgálati kérelem befogadhatóságának bírósági gyakorlata

Polgári szakág

BH száma Befogadható Nem befogadható Csoportosítás

2014.216.

A  Pp.  157/A.  §
rendelkezései  alapján
jogerősen  megszüntetett
peres  eljárásban  nincs
helye  felülvizsgálati
kérelem
előterjesztésének,  mert
erre  a  Pp.  tételes
rendelkezései  nem adnak
lehetőséget.

Nem érdemi végzés

2013.191.

Amennyiben a másodfokú
bíróság  téves  jogi
álláspontja  folytán  a
felperes  fellebbezését
részben  nem  bírálja  el,  e
vonatkozásban - az érdemi
döntés  hiánya  miatt  -  a
jogerős  részítélet
felülvizsgálata  sem
lehetséges. 

Nem érdemi végzés

2013.23.

I.  Az  elsőfokú  bíróság
határozatát  hatályon kívül
helyező  jogerős
másodfokú  végzés  nem
minősül az ügy érdemében
hozott  végzésnek,  s  így
felülvizsgálati kérelemmel
nem  támadható.  II.  A
felülvizsgálati  kérelem
hivatalból  történő
elutasítása  esetén  az

eljárás  nem

illetékmentes.      

Nem érdemi végzés
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2011.170.

A bejegyzési  kérelmet  az
egyesülési  jogról  szóló
1989. évi II. törvény 15. §
(3)  bekezdése  alapján
elutasító  jogerős  végzés
ellen  felülvizsgálatnak
nincs helye. 

Nem érdemi végzés

2008.334.

EBH2008.1876.

2000.257.

Nem  támadható
felülvizsgálati kérelemmel
a  jogerős  részítéletnek  az
elsőfokú  ítélet  részbeni
hatályon kívül helyezésére
vonatkozó rendelkezése.

Nem érdemi végzés

2007.383.

Nincs  helye
felülvizsgálatnak  a
másodfokú  bíróság
jogerős  végzése  ellen,
amellyel  megtagadja
annak kimondását, hogy a
külföldi  határozat
Magyarországon  nem
ismerhető el.

Nem érdemi végzés

2008.302.

2007.236.

Az  ítélet  kiegészítése
iránti  kérelmet  végzéssel
kell  elutasítani;  e  végzést
helybenhagyó  másodfokú
végzés  felülvizsgálattal
nem támadható.

Nem érdemi végzés

2007.190.

EBH2006.1516.

A  bíróság  letéti
számlájára  kifizetett
összeg  teljesítési
letétként  való
elfogadását  megtagadó
jogerős  végzés
felülvizsgálattal
támadható.

Érdemi végzés

2006.368.

Nincs  helye
felülvizsgálatnak  a
fellebbezést  hivatalból
elutasító  elsőfokú végzést
helybenhagyó  másodfokú
határozat ellen. 

Nem érdemi végzés

2005.361.

1997.104.

1996.566.

1993.438.
1994.292.
1994.402.

EBH2005.1223.

Nincs  helye
felülvizsgálatnak  a
perújítási kérelmet érdemi
tárgyalásra  való
alkalmatlansága  miatt
elutasító  jogerős  végzés
ellen. 

Nem érdemi végzés
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2005.360.

1994.435.

1994.258.

A  per  tárgyalását
felfüggesztő  végzés  nem
tekinthető  az  ügy
érdemében  hozott
végzésnek,  ezért  ellene
nincs  helye
felülvizsgálatnak. 

Nem érdemi végzés

2005.325.

Nincs helye felülvizsgálati
kérelemnek  a  per
megindításának  az
ingatlan-nyilvántartásba
történő  feljegyzése  iránti
kérelmet  elbíráló  jogerős
végzés ellen akkor sem, ha
a végzésben a másodfokú
bíróság  olyan  jogi
álláspontot  foglalt  el,
amelyből  az  ingatlan
tulajdonjogára  vonatkozó
kereset
megalapozatlansága  is
kitűnik.

Nem érdemi végzés

2004.513.

Nincs  helye
felülvizsgálatnak  a
keresetlevelet  (fizetési
meghagyást)  idézés
kibocsátása  nélkül
elutasító  végzés  és  a  pert
megszüntető  jogerős
végzés  ellen,  ha  a
felülvizsgálati kérelemmel
megtámadott  jogerős
végzést  a  másodfokú
bíróság  2003.  június  30.
napját  követően  hozta
meg. 

Nem érdemi végzés

2001.534.

A kifogás  alapján  hozott
határozat  ellen  további
jogorvoslatnak  nincs
helye.

 Nem érdemi végzés

2000.505.

A  bírósági  meghagyással
szembeni  szabályos
ellentmondás  hiányában  -
pl. az illetéklerovás hiánya

esetén  - nem  a
keresetlevél  idézés

kibocsátása  nélküli
elutasításának,  illetőleg  a

per megszüntetésének,
hanem  a  Pp.  95.  §-a  (2)
bekezdése alkalmazásának
van helye.

Nem érdemi végzés
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2000.362.

A  per  felfüggesztését
elrendelő elsőfokú döntést
megváltoztató  -  új  eljárás
lefolytatását  elrendelő  -
jogerős  másodfokú
határozat  ellen
felülvizsgálatnak  nincs
helye.

Nem érdemi végzés

2000.263.

1996.42.

A  fellebbezést  hivatalból
elutasító  másodfokú
végzés  elleni
felülvizsgálat lehetősége. 

Nem érdemi végzés

1999.317.

A  végrehajtási  kifogást
elkésettség  okából
elutasító  végzés
felülvizsgálati kérelemmel
nem támadható meg.

Nem érdemi végzés

1999.316.

Az  adósnak  a  becsérték
megállapításával
kapcsolatos  kifogását
elutasító  végzés
felülvizsgálati kérelemmel
nem támadható meg.

Nem érdemi végzés

1999.315.

Végrehajtási  záradék
törlése  iránti  kérelmet
elutasító  végzés
felülvizsgálati kérelemmel
nem támadható meg.

Nem érdemi végzés

1999.177.

Felülvizsgálati
eljárásban  hozott
határozattal  elrendelt
újratárgyalás
eredményeként
született  újabb  jogerős
bírósági határozat ellen
is  helye  van  -  akár  a
korábban
felülvizsgálattal  élő  fél
részéről  is  -
felülvizsgálati  kérelem
előterjesztésének.

Érdemi végzés

1998.551.

Az  üzletrészre  vezetett
végrehajtás  esetén  a
jogerős  másodfokú
határozat  ellen

Nem érdemi végzés
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felülvizsgálatnak  nincs
helye.

1998.305.

A  perek  egyesítése,
illetőleg  egyes  kereseti
kérelmek  elbírálásának
elkülönítése  miatt  nem
nyújtható  be
felülvizsgálati kérelem.

Nem érdemi végzés

1998.135.

A  végrehajtási  záradék
törlésére,  illetőleg
jogutódlás megállapítására
irányuló kérelmet elutasító
végzést  helybenhagyó
másodfokú  végzés  ellen
felülvizsgálati  kérelemnek
nincs helye.

Nem érdemi végzés

1997.597.

A  bíróságokon  kezelt
letétek  tárgyában  hozott
jogerős  végzések  ellen
felülvizsgálati  kérelemnek
nincs helye.

Nem érdemi végzés

1997.350.

Az  adósok  terhére
kiszabott  pénzbírság
mellőzésére  vonatkozó
másodfokú  végzés  ellen
felülvizsgálati  kérelemnek
nincs helye.

Nem érdemi végzés

1997.344.

Az  illetékfeljegyzési  jog
folytán le nem rótt illeték
megfizetésére  kötelező
jogerős  végzés  ellen
felülvizsgálatnak  nincs
helye.

Nem érdemi végzés

1997.343.

A jogutódlást  megállapító
jogerős  végzés  ellen
felülvizsgálatnak  nincs
helye.

Nem érdemi végzés

1997.342.

EBH2000.215.

Nincs  helye
felülvizsgálatnak  az
ideiglenes  intézkedést
elrendelő,  illetőleg  az
ideiglenes  intézkedés
elrendelését  megtagadó
végzés ellen.

Nem érdemi végzés

1997.305.

A  bírósági  végrehajtás
során  hozott,
felülvizsgálati
kérelemmel
megtámadható  jogerős
bírósági  határozatok
köre.

Érdemi végzés

1997.130. A másodfokú eljárás során Nem érdemi végzés
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visszavont  fellebbezési
kérelemmel  érintett  igény
tárgyában
felülvizsgálatnak  nincs
helye.

1996.322.

A végrehajtó  intézkedését
sérelmező  végrehajtási
kifogás  tárgyában  hozott
jogerős másodfokú végzés
ellen  nincs  helye
felülvizsgálati
kérelemnek.

Nem érdemi végzés

1996.44.

Áttételt  elrendelő  jogerős
végzés  ellen
felülvizsgálatnak  nincs
helye.

Nem érdemi végzés

1996.43.

Nincs  helye
felülvizsgálatnak  a
másodfokú  bíróság
hatályon kívül helyezésről
rendelkező végzése ellen.

Nem érdemi végzés

1995.491.

A  gyülekezési  jog
gyakorlásával
kapcsolatban  hozott
bírósági végzés ellen nincs
helye  felülvizsgálati
kérelemnek .

Nem érdemi végzés

1995.236.

Ha  a  bíróság  nem  külön
végzéssel határoz az egyes
-  elkülöníthető  -  kereseti
igények  újratárgyalásáról,
hanem az érdemi döntését
is  tartalmazó  részítéletbe
foglalja  a  hatályon  kívül
helyező  részrendelkezését
is,  az  ilyen  rendelkezés
ellen  felülvizsgálati
kérelem  nem  terjeszthető
elő.

Nem érdemi végzés

1995.188.

Választási  ügyben  hozott
végzés  ellen  a  törvény  a
további  jogorvoslatot
kizárja,  ezért  a  végzés
ellen  felülvizsgálati
kérelem  benyújtására
nincs lehetőség.

Nem érdemi végzés

1995.167.

A viszontkeresetet  érdemi
vizsgálat  nélkül  elutasító
jogerős végzés ellen nincs
helye  felülvizsgálati
kérelemnek.

Nem érdemi végzés

1995.104. Felülvizsgálati
kérelemnek  akkor  is

Érdemi végzés
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helye van, ha a bíróság
az  illeték  lerovásának
elmulasztása  miatt
szünteti meg a pert.

1994.562.

Nincs  helye
felülvizsgálatnak a fizetési
meghagyás  ellen
előterjesztett
ellentmondást  elutasító
jogerős végzés ellen.

Nem érdemi végzés

1995.165.
1994.561.

A  pénzbírságot  kiszabó
végzés  nem  az  ügy
érdemben  hozott,  hanem
pervezető  végzésnek
minősül,  amely  ellen  -
felülvizsgálati  kérelem
nem terjeszthető elő.

Nem érdemi végzés

1994.496.

A  hagyatékátadó  végzés
elleni  fellebbezést
elkésettség  címén
elutasított  másodfokú
végzés  ellen
felülvizsgálati  kérelem
előterjesztésének  nincs
helye.

Nem érdemi végzés

1994.421.

A  végrehajtás  módjára
vonatkozó  jogerős  végzés
ellen  felülvizsgálatnak
nincs helye.

Nem érdemi végzés

1994.420.

Végrehajtás felfüggesztése
tárgyában  hozott  jogerős
végzés  ellen  nincs  helye
felülvizsgálatnak.

Nem érdemi végzés

1994.419.

Pénzbírságot  kiszabó,
valamint  szakértői  díj
megállapítására vonatkozó
jogerős  végzés  ellen
felülvizsgálatnak  nincs
helye.

Nem érdemi végzés

1994.324.

Az  ítélet  kiegészítése
iránti  kérelmének
részben  vagy  egészben
helytadó  -  kiegészítő
ítélet  helyett  tévesen
végzésnek  nevezett  -
határozat  ellen  a
felülvizsgálat
megengedett.

Érdemi végzés

1994.197.

Meghatározott
cselekmény  elvégzésére
kötelező  ítélet  nem
teljesítése  miatt  elrendelt
végrehajtás módjáról és az

Nem érdemi végzés
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ezzel  kapcsolatos
költségek  viseléséről
rendelkező jogerős végzés
felülvizsgálati kérelemmel
nem támadható.

1994.194.

A  keresettől  való
elálláshoz  kapcsolódó,  az
illeték  viseléséről
rendelkező  jogerős
határozat  felülvizsgálati
kérelemmel  nem
támadható.

Nem érdemi végzés

1994.87.

Ellentmondást és igazolási
kérelmet  elutasító  jogerős
végzés  ellen  a
felülvizsgálat kizárt.

Nem érdemi végzés

1993.746.

A  költségmentesség
tárgyában  hozott  jogerős
végzés  felülvizsgálati
kérelemmel  nem
támadható.

 Nem érdemi végzés

1993.626.

A végrehajtási  eljárásban,
a  foganatosító  bírósághoz
benyújtott  felosztási  terv
jóváhagyása  tárgyában
hozott  jogerős  végzés
ellen  nincs  helye
felülvizsgálatnak.

Nem érdemi végzés

1993.625.
1995.133.
1996.43.

Az  elsőfokú  ítéletet
hatályon  kívül  helyező
másodfokú  végzés  ellen
nincs helye felülvizsgálati
kérelemnek.

Nem érdemi végzés

1994.274.
1993.623.

Az egyezség jóváhagyását
megtagadó jogerős végzés
ellen  felülvizsgálati
kérelemnek nincs helye.

Nem érdemi végzés

1993.622.

Az  ítélet  kijavítása  iránti
kérelmet  jogerősen
elutasító  másodfokú
végzés  felülvizsgálati
kérelemmel  nem
támadható.

Nem érdemi végzés

1993.621.

A  korábbi  jogi
szabályozás  alapján
meghozott  törvényességi
határozat  ellen
felülvizsgálati  kérelemnek
nincs helye.

Nem érdemi végzés

1993.510.
A  végrehajtási  eljárás
során  hozott,  a  becsérték
megállapításával  és  az

Nem érdemi végzés
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ingó  értékesítésével
kapcsolatos  jogerős
végzés  ellen  nincs  helye
felülvizsgálatnak.

2013.155.

A  perben  vitás  dolog
értékének  megváltozása
nem  jelenti  egyben  a
pertárgy  értékének
változását,  ezért  nincs
helye  felülvizsgálatnak
olyan vagyonjogi ügyben,
amelyben a per tárgyának
értéke  a  jogerős  ítélet
meghozatalakor  nem
haladja  meg az  egymillió
forintot.

Pertárgyérték

2012.65.

Az örökhagyónak nyújtott
tartási  jellegű
szolgáltatásokra
alapítottan  érvényesített
hagyatéki  hitelezői  igény
nem tartozik abba a körbe,
amelyben  értékhatártól
függetlenül  helye  van  a
felülvizsgálatnak.

Pertárgyérték

2010.15.

Nincs helye felülvizsgálati
eljárás  lefolytatásának,  ha
felülvizsgálati  kérelemben
vitatott  érték,  vagyonjogi
perben  eléri,  de  nem
haladja  meg  az  1  millió
forintot.

Pertárgyérték

2009.332.

A  szerződés
érvénytelenségének,
hatálytalanságának
megállapítására  irányuló
perben  a  felülvizsgálati
kérelemben  vitatott
értékként  a  szerződésben
kikötött  ellenszolgáltatás
értékét  kell  figyelembe
venni; ha ez az érték nem
éri el az egymillió forintot,
a  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból el kell utasítani.

Pertárgyérték

2009.273.
EBH2009.1965.

Nincs  annak  akadálya,
hogy  a  Legfelsőbb
Bíróság  a  felülvizsgálati
eljárásban  -  a  másodfokú
bíróság döntésétől eltérően
-  megállapítsa  a  per
tárgyának  értékét  és
hivatalból  elutasítsa  a
felülvizsgálati  kérelmet,

Pertárgyérték
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ha  a  per  tárgyává  tett
szolgalom  mint  vagyoni
értékű jog ellenértéke nem
haladja  meg az  egymillió
forintot.

2009.51.

A személyhez  fűződő jog
megsértése  miatt  indult
perben  kizárt  a
felülvizsgálat,  ha  a
felperes  olyan  tényállítás
miatt kéri a felülvizsgálati
kérelmében  az  objektív
szankciók  alkalmazását,
amelyre  vonatkozóan  az
elsőfokú  bíróság  a
keresetet elutasította és azt
a  felperes  fellebbezéssel
nem támadta.
Értékhatárra  tekintettel
kizárt  a  felülvizsgálati
kérelem  abban  a
tekintetben is, hogy a 600
000  forint  nem  vagyoni
kártérítés iránti keresetét a
jogerős ítélet elutasította.

 Pertárgyérték

2008.67.

A  szolgalom
megszerzésének
megállapítása  iránti  per
tárgyánál  fogva  nem
minősíthető  olyannak,
amelynek  vagyoni  értéke
nem  határozható  meg,
ezért  elutasítandó  az  a
felülvizsgálati  kérelem,
amelyben  a  vitatott
szolgalmi  jog  értékét  a
felperes  egymillió  forint
alatti értékben jelölte meg.

Pertárgyérték

2014.309.

Ha  a  felülvizsgálati
kérelem  kizárólag  a
jogerős  ítéletnek  az
örökhagyó  tartásával,
gondozásával  összefüggő
hagyatéki  hitelezői  igény
elbírálásával  kapcsolatos
rendelkezésének  a
felülvizsgálatára  irányul,
akkor  az  ügy  nem
tekinthető  olyannak,
amelyik  ingatlanra
vonatkozó  jogviszonyból
ered.

 Nem minősül ingatlant
érintőnek

2013.247.
A  felülvizsgálati  kérelem
benyújtására  nyitva  álló
határidőt  nem érinti,  ha a

Elkésett
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felperes  a  rész-  és
közbenső  ítélet
meghozatala  után
folytatódó  eljárásban
emeli fel a keresetét olyan
összegre,  amelyre  a
kiemelt  jelentőségű
ügyekre  vonatkozó
különleges  eljárás
szabályai az irányadók. Az
általános szabályok szerint
meghozott jogerős rész- és

közbenső ítélet ellen a 60.
előterjesztett
felülvizsgálati  kérelem
elkésettség  okán
hivatalból  nem  utasítható
el.

2012.203.

A  kiemelt  jelentőségű
perben  az  elkésetten
benyújtott,  igazolási
kérelmet  nem  tartalmazó
felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból el kell utasítani.

Elkésett

2009.190.

A  bíróság  az  elkésetten
előterjesztett
felülvizsgálati  kérelmet
elutasítja;  az,  hogy  az
igazgatóság  a  jogerős
ítélet  kézhezvétele  után
hat  hónappal  határozott  a
felülvizsgálat  felől,  a
kimentést  nem  alapozza
meg. 

Elkésett

2006.372.

A  jogerős  másodfokú
határozat  közlését  követő
68.  napon  benyújtott
felülvizsgálati  kérelem
indokolás nem felel meg a
törvénynek.

Elkésett

2001.281.

A  felülvizsgálati
kérelemnek  nem  a
törvényben  megjelölt
bíróságnál  történt
benyújtása  miatti
elkésettsége  igazolási
kérelemmel  való
orvosolhatósága.

Elkésett

EBH2000.345.

A  felülvizsgálati  kérelem
benyújtására  engedett  60
napos  határidő
elmulasztásának
kimentésére nem alkalmas
a  jogi  képviselő  rövid

Elkésett
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ideig (néhány napig) tartó
betegsége.

EBH1999.105.

A  szabályszerűen  közölt
másodfokú  határozat
ismételt kézbesítése esetén
is,  a  határozat  első
közlésétől kell számítani a
felülvizsgálati  kérelem
előterjesztésének  hatvan
napos határidejét. 

Elkésett

1996.437.

Nem  alapozza  meg  a
felülvizsgálati  kérelem
előterjesztésére  előírt
hatvannapos  határidő
elmulasztásának
vétlenségét  az,  ha  a
késedelem  annak  a
következménye,  hogy  a
jogi képviselővel eljáró fél
a  kérelmet  nem  az
elsőfokú  határozatot  hozó
bíróságnál nyújtotta be. 

Elkésett

1994.325.

A  felülvizsgálati
kérelemnek  az  elsőfokú
határozatot  hozó
bíróságnál  való
benyújtására  nyitva  álló
határidő  elmulasztása
miatt  előterjesztett
igazolási  kérelem

elbírálásának szempontjai.

Elkésett

2001.381.

A felülvizsgálati  kérelmet
el  kell  utasítani,  ha  az  a
hiánypótlásra  felhívó
végzésben  foglaltak  nem
megfelelő teljesítése miatt
alkalmatlan  az  érdemi
elbírálásra. 

HP, kötelezettség
elmulasztása

2001.46.

A  felülvizsgálati
kérelemben pontosan meg
kell  jelölni  azt  a
jogszabályt,  illetve  annak
rendelkezését,  amelyet  a
jogerős ítélet sért .

HP, kötelezettség
elmulasztása

1994.389.

A  Legfelsőbb  Bíróság  a
felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból  elutasítja,  ha  a
kérelmet  előterjesztő  a
hiánypótlásra való felhívás
ellenére  nem  jelöli  meg
azt a jogszabályt, illetőleg
rendelkezést,  amelynek
alapján  a  bíróság  jogerős

HP, kötelezettség
elmulasztása
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határozatát
jogszabálysértőnek tartja.

2015.241.

Ha a fél a keresetlevelében
foglaltakat  ismétli  meg,
úgy a kérelem lényegében
alkalmatlan a  Kúria előtti
eljárásra,  mivel  az  nem
tartalmazhatja  az  arra
vonatkozó érvelést, hogy a
jogerős  bírósági  döntés
miért jogszabálysértő.

Tartalmi hiányosság

2015.203.

Felülvizsgálati
kérelemben
jogszabálysértés
megjelöléseként  az  1952.
évi  III.  tv.  X.  és  XII.
fejezetére hivatkozás nem
felel  meg  a  törvény
előírásainak.  Nem
értékelhető  érdemben  a
felülvizsgálati kérelem, ha
a  fél  a  megsértett
jogszabályt  megjelöli,  de
ahhoz  nem  fűz  jogi
érvelést.

Tartalmi hiányosság

2015.46.

A  kereseti  indokokat
megismétlő  kérelem
nyomán  nem  állapítható

meg  az  1952.  évi  III.  tv.
206.  §  (1)  bekezdésének
sérelme.

Tartalmi hiányosság

2014.119.

Felülvizsgálati  kérelem
hivatalból  történő
elutasításának  van  helye,
ha a kérelmet előterjesztő
fél  nem jelöli  meg,  hogy
milyen  tartalmú  határozat
meghozatalát kívánja.

Tartalmi hiányosság

2013.281.
EBH2006.1527.
2001.46.

Ha  a  felülvizsgálati
kérelem  a  megsértett
jogszabályhelyet  nem
tartalmazza,  hivatalból  el
kell utasítani.

Tartalmi hiányosság

2011.259.

Hivatalból el kell utasítani
a kérelmet, ha a törvényes
határidőben  benyújtott
felülvizsgálati  kérelemből
nem  állapítható  meg  a
jogszabálysértés  oka  és  a
fél  csak  a  60  napos
határidő  lejárta  után
nyújtja  be  kérelmének
indokolását,  amelyből

Tartalmi hiányosság
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kitűnik,  hogy  a
törvénysértést milyen okra
alapítja.

2009.122.

A  felülvizsgálati
kérelemben  megjelölt
jogszabálysértés  indokait
magában  a  kérelemben
kell megjelölni.

Tartalmi hiányosság

2008.312.

A  más  ügyben
előterjesztett beadványban
foglalt  indokolásra
hivatkozó  felülvizsgálati
kérelmet  hivatalból  kell
elutasítani.

Tartalmi hiányosság

2005.290.

Ha a jogi képviselő által a
törvényes  határidőn  belül
előterjesztett
felülvizsgálati  kérelemből
hiányzik  a
jogszabálysértés
megjelölése,  illetőleg  a
jogerős  ítélet
megváltoztatására
irányuló  határozott  és
indokolt  kérelem,  a
felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból el kell utasítani,
kivéve  ha  a  törvényes
határidőn belül az említett
hiányosságok  pótlása
megtörtént.

 

EBH2002.764.

A felülvizsgálati  kérelmet
az egyesbíró, mint érdemi
vizsgálatra  alkalmatlant
hiánypótlási  felhívás
nélkül  hivatalból
elutasíthatja,  ha  abban  a
kérelmező  nem  jelölte
meg  azokat  a  tényeket,
amelyek  a  felülvizsgálat
Pp.  270.  §-ában
meghatározott  együttes
feltételeinek  a  fennálltát
megalapozzák.

Tartalmi hiányosság

2002.164.

A  megalapozatlanságra
hivatkozás  önmagában
nem  alkalmas  a
sérelmezett ítélet hatályon
kívül  helyezésére  a
felülvizsgálati  eljárásban,
mert  a  felülvizsgálati
kérelemben pontosan meg
kell  jelölni  a
jogszabálysértést.

Tartalmi hiányosság
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1998.558.

A  Legfelsőbb  Bíróság
mellőzi  a  felülvizsgálati
kérelem  érdemi
vizsgálatát,  ha az - a jogi
álláspont kifejtése nélkül -
csak a fellebbezésre utal.

Tartalmi hiányosság

1998.401.

1996.346.

A  jogerős  ítélet
felülvizsgálatát
jogszabálysértés  miatt
lehet kérni, az anyagi és az
eljárási  szabályok
megsértése  egyaránt
alapot ad a felülvizsgálati
kérelem  előterjesztésére.
Ha a  bíróság  ítéletének  a
megállapított  tényállása
iratellenes,  okszerűtlen
vagy  logikai
ellentmondást tartalmaz, a
jogszabálysértés
megállapítható.  Nem
állapítható meg azonban a
jogszabálysértés,  ha  a
kérelem  a  bizonyítékok
okszerű  mérlegelését
támadja.

Tartalmi hiányosság

1993.774.

A  módosított  Polgári
perrendtartás  szerint  a
felülvizsgálati  kérelemben
meg kell jelölni, hogy a fél
a  határozat
megváltoztatását
mennyiben  és  milyen
okból kívánja.

Tartalmi hiányosság

2013.186.

Nincs  helye
felülvizsgálatnak  a  közös
tulajdonban  álló  dolog
használatával  kapcsolatos
-  így  közös  tulajdonú
ingatlan  használatának
szabályozása,
többlethasználati  díj
megfizetése iránt indított -
perben,  ha  az  elsőfokú
bíróság  ítéletét  a
másodfokú  bíróság
helybenhagyta.

Törvény előírása kizárja

2011.198.

A  jogerős  határozat
indokolása ellen nem élhet
csatlakozó  felülvizsgálati
kérelemmel  az  a  fél,  aki
azért  nem  volt  jogosult
felülvizsgálatot  kérni,
mert  az  elsőfokú  ítélet
ellen kizárólag a másik fél

Törvény előírása kizárja
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élt  fellebbezéssel  és  a
másodfokú  bíróság
helybenhagyta az elsőfokú
bíróság határozatát.

2008.69.

Ha a jogerős végzés ellen
nincs  helye
felülvizsgálatnak,  akkor
annak  a  perköltségre
vonatkozó  rendelkezése
sem támadható.

Törvény előírása kizárja

2007.302.

Nincs  helye
felülvizsgálatnak,  ha  a
másodfokú  bíróság  az
elsőfokú  bíróság  ítéletét
helybenhagyta  és  a  per
birtokháborítás  miatt  volt
folyamatban.

Törvény előírása kizárja

2005.297.

A  kamatfizetésre
vonatkozó
jogszabálysértés  nem
tekinthető  az  ügy  érdemi
elbírálására  kihatónak,
ezért  e  jogszabálysértés
miatt  a  felülvizsgálati
eljárás  akkor  sem
rendelhető  el,  ha  a
kamatveszteség  a
tőkekövetelés többszöröse.

Törvény előírása kizárja

2004.375.

1996.45.

1993.624.

Nem  terjeszthető  elő
felülvizsgálati  kérelem  a
marasztaló  határozat
jogerőre  emelkedése  után
előterjesztett
részletfizetési  kérelem
tárgyában  hozott  jogerős
végzés ellen.

Törvény előírása kizárja

2004.283.

Nem  tekinthető  az  ügy
érdemi  elbírálására
kihatónak  az  a
jogszabálysértés,  amely  a
jogerős  határozatnak  a
meg  nem  fizetett  illeték
vagy  az  állam  által
előlegezett  költség
megfizetésére  kötelező
részének  meghozatala
során történt.

Törvény előírása kizárja

2000.251.

Nincs  helye
felülvizsgálatnak  az
apaság vélelmét megdöntő
ítélet  ellen,  ha  a  vélelem
megdöntését  követően  a
gyermeket  valamely
személy teljes hatályú apai

Törvény előírása kizárja
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elismeréssel  magáénak
ismerte el

2013.280.
2000.426.
1999.462.
1997.120.
1995.494.
1994.38.

Az  elsőfokú  bíróság  -
fellebbezés  hiányában  -
jogerőre  emelkedett
rendelkezései  ellen
felülvizsgálati  kérelemnek
nincs helye.

I. fokon jogerőre emelkedett

1994.257.
1994.273.

Nincs  helye
felülvizsgálatnak  az
elsőfokon  jogerőre
emelkedett  ítélet,  az
igazolási  kérelmet  és  a
fellebbezést  elutasító
jogerős végzés ellen.

I. fokon jogerőre emelkedett

1993.504.

Fellebbezéssel  nem
támadott  egyezséget
jóváhagyó  jogerős  végzés
ellen  nincs  helye
felülvizsgálatnak.

I. fokon jogerőre emelkedett

1995.166.

Nincs  helye
felülvizsgálatnak  a
fellebbezés hivatalból való
elutasítása  folytán
elsőfokon  jogerőre
emelkedett  egyezséget
jóváhagyó végzés ellen.

Egyezséget jóváhagyó
végzés ellen

2000.456.

Nincs olyan jogszabályi
rendelkezés,  amely  a
jogerős  ítélet
indokolása  elleni
felülvizsgálat
lehetőségét  kizárná,
ezért  az  ilyen
felülvizsgálati  kérelem
érdemben bírálandó el.

Indokolást támad

1995.47.

A  felperes  részéről
akkor  is  lehetőség  van
felülvizsgálati  kérelem
előterjesztésére,  ha  az
elsőfokú  bíróság
határozata ellen nem élt
fellebbezéssel,  de  a
másodfokú  bíróság  az
elsőfokú  bíróság
határozatát  akként
változtatta  meg,  hogy
az  alperesek
egyetemleges
marasztalását  mellőzve
csak  az  alperesek
egyikét  kötelezte  a
felperes  által  követelt

Rendes jogorvoslattal nem
élt
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összeg  és  kamatai
megfizetésére.

2002.283.

2001.172.

A  jogerős  ítélet  nem
támadható
felülvizsgálattal  olyan
kérdésben, amely nem volt
sem  az  első-,  sem  a
másodfokú eljárás tárgya. 

Új körülményre alapítja

2001.222.
A jogerős ítélet csak a per
tárgyát  érintő  körben
vizsgálható felül. 

Új körülményre alapítja

2002.63.
A végrehajtó nem jogosult
felülvizsgálati  kérelem
előterjesztésére.

Kérelmező alanyi kör

1998.32.

Nem élhet a felülvizsgálati
kérelem jogával  az  a  fél,
akivel  szemben  az
elsőfokú  bíróság  ítélete
jogerőre emelkedett.

Kérelmező alanyi kör

1996.41.

A  jogerős  ítélet
felülvizsgálatát  a  fél,  a
beavatkozó  és  az
kérheti,  akire  a
határozat  rendelkezést
tartalmaz.

Kérelmező alanyi kör

1995.361.

Az  ún.  közérdekű
keresettel  indított  perben
részt  nem  vevő
természetes személy - pl. a
tisztességtelen  piaci
magatartás  miatt  károsult
személy - a perben hozott
jogerős  határozat  ellen
felülvizsgálati kérelemmel
nem élhet.

Kérelmező alanyi kör

1993.620.

Az  apaság  megállapítása
iránti perben az anya - aki
beavatkozóként  nem  vett
részt  felülvizsgálati
kérelem benyújtására nem
jogosult.

Kérelmező alanyi kör
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Közigazgatási- és munkaügyi szakág

BH száma Befogadható Nem befogadható Csoportosítás

2013.354.

A  Ket.  23.  §-a  alapján
hatásköri  vita  miatt  eljáró
hatóságot  kijelölő  végzés
ellen  nincs  helye
felülvizsgálati kérelemnek.

Nem érdemi végzés

1999.229.

Az  1997.  január  1.  napja
előtt  indult  felszámolási
eljárásokban  hozott,  a
fellebbezést  jogerősen
elutasító végzések ellen sem
felülvizsgálatnak,  sem
kifogásnak nincs helye.

Nem érdemi végzés

1998.502.

A felszámolási  eljárásban a
felszámoló  részéről  tett
intézkedés  vagy  mulasztás
miatt  a  hitelezők  által
előterjesztett  kifogások
tárgyában  hozott  bírósági
határozat  ellen

fellebbezésnek van helye. A
Cstv. 56.  §-ának  (2)
bekezdésében
meghatározott,  speciális
kifogással  kapcsolatos
bírósági  intézkedés  ellen
azonban  fellebbezésre  csak
az  ügy  érdemében  döntő
határozat  elleni
fellebbezésben  van

lehetőség. Az  ennek
elbírálása  során  a  kifogás
tárgyában  hozott  határozat
ellen felülvizsgálati kérelem
nem terjeszthető elő. 

Nem érdemi végzés

1998.205.    

A  közbeszerzési  ügyet
eldöntő  közigazgatási
határozat  tárgyában  hozott
jogerős bírósági döntés ellen
felülvizsgálati  kérelemnek
nincs helye.

Nem érdemi végzés

2014.344. A  felülvizsgálati
kérelemben  lévő  -
nyilvánvaló  elírásból
származó  -  téves

Tartalmi hiányosság
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jogszabály-megjelölés  a
kérelem  érdemi
elbírálásának  nem  lehet
akadálya.

EBH2013.M.15.

Amennyiben  a  másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság
által megállapított tényállást
kiegészíti  és  eltérő
jogszabályi  rendelkezések
alkalmazásával,  eltérő
jogkövetkeztetést von le, az
a  felülvizsgálati  érvelés,
amely  csupán  az  elsőfokú
bírósággal  egyező  jogi
álláspontot  jelöl  meg,
annak, és a másodfokú ítélet
jogszabálysértő  voltára
vonatkozó  indokai  nélkül  -
nem felel meg a törvénynek.

Tartalmi hiányosság

EBH2000.371.

A  felülvizsgálati  kérelem
nem  jelölhet  meg  olyan  új
közigazgatási  határozatot,
amelyre  vonatkozó  kereseti
kérelmet  a  felperes  nem
terjesztett elő.

Új körülményre alapítja
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Gazdasági szakág

BH száma Befogadható Nem befogadható Csoportosítás

2013.312.

A  csődeljárásban
előterjesztett kifogás érdemi
elbírálását  tartalmazó
végzés  ellen
felülvizsgálatnak  nincs
helye

Nem érdemi végzés

2012.97.

Az 1994. évi LXXI. törvény
8.  §  (1)  bekezdése  alapján
hozott  permegszüntető
jogerős  végzés  ellen  nincs
helye felülvizsgálatnak.

Nem érdemi végzés

2010.156.

A másodlagos  felszámolási
eljárást megszüntető jogerős
végzés  felülvizsgálati
kérelemmel támadható.

Érdemi végzés

2009.363.

A másodfokú  bíróságnak  a
felszámoló  felmentésére
irányuló  kérelmet  elutasító
elsőfokú  végzést
megváltoztató  és  a
felszámolót  e  tisztségéből
felmentő  végzés  ellen
fellebbezésnek  nem,  csak
felülvizsgálati  kérelemnek
van helye.

Érdemi végzés

EBH2000.345.

 A  választottbírósági  ítélet
érvénytelenítése  iránt  1999.
január  1.  napja  után  indult
perekben hozott  ítélet  ellen
fellebbezésnek  nincs  helye,
azonban  a  jogosult
felülvizsgálati  kérelemmel
élhet.

Érdemi végzés

1999.327. A  felszámoló  intézkedése
elleni  kifogást  idézés
kibocsátása  nélkül  elutasító
jogerős  végzés  ellen
felülvizsgálati  kérelem

Érdemi végzés
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terjeszthető elő.

1998.553.

A felszámolási eljárásban az
elsőfokú  bíróságot  újabb
eljárás  lefolytatására  és
újabb  határozat  hozatalára
utasító  másodfokú  végzés
ellen felülvizsgálatnak nincs
helye.

Nem érdemi végzés

1996.168.

A  cégbíróság  által
törvényességi  felügyeleti
eljárás  keretében  hozott
jogerős  másodfokú
határozat  ellen  is
előterjeszthető
felülvizsgálati kérelem.

Érdemi végzés

2007.194.

A felszámolási  eljárásban a
követelés  besorolására
vonatkozó  jogvita  nem
minősül vagyonjogi ügynek,
ezért  az  e  tárgyban  hozott
jogerős  végzés  a  besorolni
kért  követelés  értékétől
függetlenül  felülvizsgálattal
támadható. 

Pertárgyérték

2015.285. A cég szervei határozatának
bírósági  felülvizsgálatára
irányuló  perben  a
felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból  el  kell  utasítani,
ha  a  másodfokú bíróság  az
elsőfokú  bírósággal  egyező
okokra  hivatkozva  hagyja
helyben az elsőfokú bíróság
ítéletét,  de  azt  további
indokokra  hivatkozva  még
alaposabban alátámasztja.

Törvény előírása
kizárja

2003.338.

A  választottbírósági  ítélet
érvénytelenítése  iránti
perekben  hozott  ítélet  első
fokon  jogerőre  emelkedik,
és az ellen - 2002. január 1.
napjától  kezdődően  -  a
külön  törvény  nem  teszi
lehetővé  a  felülvizsgálatot,
ezért  a  felülvizsgálati
kérelmet  hivatalból  el  kell
utasítani.

Törvény előírása
kizárja

2014.281.
A  felszámolási  eljárásban
jogerősen  jóváhagyott
kényszeregyezség  elleni
felülvizsgálat  kizárása
megakadályozza azt is, hogy
a  felszámolási  eljárás
hivatalból  történt

Egyezséget jóváhagyó
végzés ellen
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megindítására  alapul
szolgáló  csődeljárást
megszüntető jogerős végzés
elleni  felülvizsgálati
kérelmet a Kúria elbírálja.

2004.514.

Az  egyezséget  jóváhagyó
végzés  ellen  nincs  helye
felülvizsgálatnak,  ezért  a
végzés  részét  képező,  a
felszámoló díjára vonatkozó
rendelkezés  sem  támadható
felülvizsgálati kérelemmel.

Egyezséget jóváhagyó
végzés ellen

2007.345. Az 1991. évi XLIX. törvény
51.  §-ának  (4)  bekezdése  a
kifogást  elbíráló  végzés
elleni  rendes  jogorvoslatra
jogosultak  körét  az  1952.
évi  III.  törvény  általános
szabályaitól  eltérően
határozza  meg,  s  a
fellebbezés jogát csak a két
ellenérdekű  félnek  -  a
felszámolónak és a kifogást
benyújtó  félnek  -  biztosítja
-.  Abból  a  szabályozásból,
amely  szerint  a  Pp.
rendelkezéseit  a
felszámolási  eljárásban  a
polgári  nemperes  eljárás
sajátosságaiból  eredő
eltérésekkel kell alkalmazni,
jelen esetben az következik,
hogy  érdekelt  harmadik
személy  felülvizsgálati
kérelmet  sem nyújthat  be a
kifogást  elbíráló  jogerős
végzés ellen. 

Kérelmet benyújtó

alanyi kör
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2. számú melléklet – Ügylista- büntető szakág

T
a
n
á
c
s

Ügysz
ám

Felülvi
zsgálat

i
indítvá

ny
benyúj

tója

Indítvá
nyban

megjelö
lt

jogszab
ályhely

Felülvizsgálat
indokai

Kúria
határo

zata
Elvi megállapítás

Egyéb
rendkívüli

jogorvoslat,
vagy

különleges
eljárásban
orvosolható

2
1540/
2013

terhelt nincs
büntetéskiszabás

támadása

nem
felülvizsgá

lati ok

A büntetéskiszabás
önmagában nem

képezheti
felülvizsgálat tárgyát
akkor sem, ha annak

során a Btk. 37.§-
ának, vagy 83.§-ának

az előírásait nem
vették figyelembe.

nem

1
1512/
2013

terhelt nincs

bizonyítási indítvány
elutasítását,

bizonyítékok
értékelését támadta

nem
felülvizsgá

lati ok

Felülvizsgálati
eljárásban a

bizonyításra, a
tényállás alapjául

szolgáló bizonyítékok
eltérő értékelésére

nem kerülhet sor, és
ez okból a

megtámadott
határozat hatályon

kívül helyezése sem
lehetséges.

perújítás [Be.
408. (1) bek.,

1a) pont]

3
1511/
2013

terhelt nincs tényállást támad
nem

felülvizsgá
lati ok

Felülvizsgálati
eljárásban a jogerős

határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
és az a felülvizsgálati

indítványban sem
közvetlenül, sem

közvetve, a
bizonyítékok
mérlegelésén
keresztül nem

támadható. A jogerős
bírósági határozatban

megállapított
tényállás téves volta,

esetleges
felderítetlensége,

ennek következtében
megalapozatlansága
még valósága esetén

sem képezheti
felülvizsgálat alapját.

nem
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3
1502/
2013

terhelt nincs
tényállást támad,
bizonyítékok nem

megfelelő értékelése

nem
felülvizsgá

lati ok

Felülvizsgálati
eljárásban a jogerős

határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
és az a felülvizsgálati

indítványban sem
közvetlenül, sem

közvetve, a
bizonyítékok
mérlegelésén
keresztül nem

támadható. A jogerős
bírósági határozatban

megállapított
tényállás téves volta,

esetleges
felderítetlensége,

ennek következtében
megalapozatlansága
még valósága esetén

sem képezheti
felülvizsgálat alapját.

nem

3
1483/
2013

terhelt
védője

nincs

büntetéskiszabás
támadása, indokolási

kötelezettség
megsértése

nem
felülvizsgá

lati ok

Az előzetes
mentesítés

alkalmazásának
mellőzése az
indokolási

kötelezettség keretein
kívül eső kérdés, így
a bírósági álláspont

részletezésének
hiánya nem képez
sem abszolút, sem

relatív eljárási
szabálysértést, vagyis

a Be. 416. § (1)
bekezdés c) pontja

szerinti felülvizsgálati
okot sem valósíthat

meg.

nem

1
1481/
2013

terhelt
védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s b)
pont

törvénysértő
minősítés, kétséget

kizáróan nem
bizonyított tények
értékelése a terhelt
terhére, indokolási

kötelezettség
megsértése

nem
felülvizsgá

lati ok

Érdemi
felülvizsgálatot
eredményező

indítványnak az
tekinthető, amikor a

jogkérdések
vitatására az ítélet

tényállásában
rögzítettek

alapulvétele mellett
kerül sor.

nem
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3
1480/
2013

terhelt

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s b)
pont

tényállást támad
nem

felülvizsgá
lati ok

A Be. 423. §-ának (1)
bekezdéséből

kitűnően ugyanis a
felülvizsgálati

eljárásban a jogerős
ügydöntő

határozatban rögzített
tényállás

támadhatatlan, ehhez
képest eltérő

tényekből kiindulva
vagy az ítélet

megalapozatlanságáv
al, a bizonyítékok

értékelésének téves
voltával érvelve sem

a bűnösség
megállapításának,

sem a jogi
minősítésnek a
helyessége nem

vitatható.

nem

2
1479/
2013

terhelt nincs tényállást támad
ismételt

indítvány

A Be. 418.§ (3)
bekezdése értelmében
minden jogosult csak
egy ízben nyújthat be

felülvizsgálati
indítványt. Ebből

következően a
rendkívüli jogorvoslat

kizárt akkor is, ha
más okra

hivatkozással
ismételten indítványt
terjeszt elő a jogosult,
valamint akkor is, ha
a korábbival azonos
tartalommal ismétli
meg felülvizsgálati

indítványát.

nem

3
1477/
2013

terhelt
védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s a)
pont

téves tényállást
állapítottak meg, és

abból téves
következtetést vontak

le, bizonyítékok
figyelmen kívül

hagyása

nem
felülvizsgá

lati ok

A Be. 423. § (1)
bekezdésében írtak

szerint a
felülvizsgálati

eljárásban a jogerős
határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
és az a felülvizsgálati

indítványban sem
közvetlenül, sem

közvetve, a
bizonyítékok
mérlegelésén
keresztül nem

támadható.

nem
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1
1475/
2013

terhelt
és

terhelt
védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s és (1)
bekezdé

s a)
pont

bizonyítékok
mérlegelése,

bizonyítékok téves
értékelése miatt téves

következtetés a
bűnösségre

nem
felülvizsgá

lati ok

A Be. 423. §-ának (1)
bekezdése előírja

ugyanakkor, hogy a
felülvizsgálati
indítványban a

jogerős határozatban
megállapított

tényállás támadása
tilalmazott. Ez

egyben azt is jelenti,
hogy a tényállás

alapjául elfogadott
bizonyítékok, így a

bíróság
bizonyítékokat

értékelő tevékenysége
nem vitatható.

nem

1
1445/
2013

terhelt nincs megalapozatlan ítélet, bizonyítékok téves
értékelése

nem
felülvizsgá

lati ok

A Be.423.§ (1)
bekezdés értelmében

a felülvizsgálati
eljárásban a jogerős

határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
a felülvizsgálati
indítványban a

jogerős határozat által
megállapított
tényállás nem

támadható.

nem

3
1444/
2013

terhelt
védője

Be. 416.
§-a (1)

bekezdé
sének c)
pontját

indokolási
kötelezettség
megsértése,

bizonyítékok
törvénysértő
beszerzése

formailag
felülvizsgá
lati ok, de
tartalmát
tekintve
nem az

A védő a
felülvizsgálati

indítványban valós –
a Be. 373. §-a (1)

bekezdésének III/a)
pontjában írt –

felülvizsgálati okra
hivatkozott ugyan, de

valójában a
bizonyítékok
beszerzésének

törvényessége iránti
kételyeit vetette fel, s

a bizonyítékok
körének

megváltoztatásával és
újraértékelésével

igényelte a terheltre
kedvező ügydöntő

határozat
meghozatalát.

A felülvizsgálati
indítvány ilyen
módon tehát a

tényállást támadja,
amely viszont a

törvényben kizárt.

nem
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1
1433/
2013

terhelt
védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s b)

pont II.
fordulat

tényállást támad
nem

felülvizsgá
lati ok

A Be. 423. § (1)
bekezdése

ugyanakkor
kötelezően előírja,

hogy a felülvizsgálati
eljárásban a jogerős

határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
annak támadása
tilalmazott. Ez

egyben azt jelenti,
hogy a tényállás

alapjául elfogadott
bizonyítékok,

valamint a bíróság
bizonyítékokat

értékelő tevékenysége
nem vitatható.

nem

3
1429/
2013

pótmag
ánvádló

nincs
vádindítvány
elutasítását
kifogásolja

nem
ügydöntő
határozat,

a nem
jogosulttól
származik

a pótmagánvádló
vádindítványát - a Be.
231. § (2) bekezdése

alapján - elutasító
határozat nem

ügydöntő,
felülvizsgálata

törvényben kizárt
(EBH 1016.), a
pótmagánvádló

kizárólag felmentés
vagy eljárás

megszüntetés – és
nem pedig

vádindítványának
elutasítása - esetén

jogosult
felülvizsgálati

indítvány
benyújtására.

nem

1
1424/
2013

terhelt nincs tényállást támad
nem

felülvizsgá
lati ok

A felülvizsgálati
eljárás alapvető

szabályát határozza
meg a Be. 423. § (1)
bekezdése, amikor

előírja, hogy a
felülvizsgálati

eljárásban a jogerős
határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
felülvizsgálati
indítványban a

jogerős határozatban
megállapított
tényállás nem

támadható. Ez egyben
azt jelenti, hogy a
tényállás alapjául

elfogadott
bizonyítékok,

valamint a bíróság
bizonyítékokat

értékelő tevékenysége
nem vitatható.

nem
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1
1418/
2013

terhelt nincs megalapozatlanság
nem

felülvizsgá
lati ok

jogerős határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
amely az

indítványban nem is
támadható. Ez egyben
azt is jelenti, hogy a
vitatott jogkérdések

kizárólag az
alapeljárásban
megállapított

tényállás alapján
bírálhatók el. A
felülvizsgálati
eljárásban a

bizonyítékok eltérő
értékelésére, a

jogerős határozatban
megállapított

tényállástól eltérő
tényállás

megállapítására nem
kerülhet sor.

nem

1
1412/
2013

terhelt nincs megalapozatlanság
nem

felülvizsgá
lati ok

a Be. 423. § (1)
bekezdése szerint a

felülvizsgálati
eljárásban a jogerős

határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
és a felülvizsgálati

eljárásban ez a
tényállás nem

támadható.

Erre figyelemmel a
Kúria a megállapított

tényálláshoz még
annak esetleges

megalapozatlansága
esetén is kötve van,
és a felülvizsgálat

során a vitatott
jogkérdések kizárólag

az alapeljárásban
megállapított

tényállás alapján
bírálhatók el.

nem
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1
1404/
2013

terhelt

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s b)
pont

tényállást támad
nem

felülvizsgá
lati ok

A Be. 423. § (1)
bekezdésének
megfelelően a
felülvizsgálati

eljárásban a jogerős
határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
amely az

indítványban nem
támadható. Ebből

következően csak e
tényállás alapján
vizsgálható, hogy
valamely terhelt

tekintetében a büntető
anyagi jogi szabályok

megsértésére sor
került-e. Eltérő

tényállást helyesnek
tartva, a

felülvizsgálati érveket
ezen eltérő

tényállásra alapozva
felülvizsgálat

eredményesen nem
kezdeményezhető.

nem

2
1401/
2013

terhelt
védője

nincs

előzetes fogvatartás
utólagos

beszámításáról
rendelkező végzéssel
szemben benyújtott

felülvizsgálat

nem
felülvizsgá

lati ok,
nem

ügydöntő
határozat

a Be.416.§ (4)
bekezdésének c)

pontja kifejezetten
kizárja a

felülvizsgálat
lehetőségét, ha a

törvénysértés
különleges eljárás

(XXIX. fejezet, I-II.
Cím) lefolytatásával

orvosolható.

Be. 576. §
Előzetes

fogvatartás
utólagos

beszámítása

3
1400/
2013

terhelt nincs
nem megfelelő az

összbüntetésbe
foglalás

nem
felülvizsgá

lati ok
nem

ügydöntő

A felülvizsgálatot a
jelen esetben a Be.

416. § (4)
bekezdésének c)
pontja is kizárja,

minthogy a Be. 575.
§-ában szabályozott
különleges eljárás

keretében mód van az
esetlegesen téves

döntés korrekciójára.

Be. 575. §
utólagos

összbüntetésbe
foglalás

1
1398/
2013

terhelt nincs tényállást támad
nem

felülvizsgá
lati ok

A felülvizsgálati
eljárásban a Be. 423.
§ (1) bekezdésének

törvényi előírása
szerint a tényálláshoz
kötöttség érvényesül.
Ebből következően a

felülvizsgálati
indítványban a

bíróság
bizonyítékokat

értékelő tevékenysége
sem vitatható.

nem
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2 terhelt nincs

orvosszakértői
vélemény nem

megfelelő

nem
felülvizsgá

lati ok
nem

ügydöntő

Mindezekre
figyelemmel a terhelt

által támadott
büntetés-végrehajtási
ügyben a közérdekű
munka átváltoztatása

tárgyában hozott
határozatok nem

ügydöntő
határozatok, így

ellenük a
felülvizsgálat nem

megengedett.

X 1392 terhelt nincs

nyomozás elrendelése
nem történt meg,

ezért törvénysértő az
eljárás

ismételt
indítvány

A Be. 418. § (3)
bekezdése értelmében
minden jogosult csak
egy ízben nyújthat be

felülvizsgálati
indítványt. Ebből

következően a
rendkívüli jogorvoslat

kizárt akkor is, ha
más okra

hivatkozással
ismételten indítványt
terjeszt elő a jogosult,
valamint akkor is, ha
a korábbival azonos
tartalommal ismétli
meg felülvizsgálati

indítványát.

nem

3
1388/
2013

terhelt
védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s a)
pont

bűnösség és büntetés
kiszabás sérelmezése

ismételt
indítvány

A Be. 418. § (3)
bekezdése szerint
ugyanis minden

jogosult csak egy
ízben nyújthat be

felülvizsgálati
indítványt, kivéve, ha

az újabb
felülvizsgálati

indítvány benyújtása
a 416. § (1)

bekezdésének e) vagy
g) pontján alapul.

Ismételtnek
tekintendő a más

jogosult által, de az
előzővel azonos

tartalommal
előterjesztett

indítvány is [Be. 421.
§ (3) bek.].

nem
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3
1382/
2013

terhelt nincs
felderítetlenség,

aránytalanul súlyos
büntetés

tényállást
támad

Be. 423. §-ának (1)
bekezdéséből

kitűnően ugyanis a
felülvizsgálati

eljárásban a jogerős
ügydöntő

határozatban rögzített
tényállás

támadhatatlan, az
ítélet

megalapozatlanságáv
al, így a tényállás

felderítetlenségével, a
bizonyítékok

értékelésének téves
voltával érvelve sem

a bűnösség
megállapításának,
sem a cselekmény
jogi minősítésének

helyessége nem
vitatható.

nem

3
1376/
2013

terhelt
védője
útján

nincs

tényállást helytelen
megállapítása,

felderítetlenség,
törvénysértő vád,

törvénytelenül
beszerzett

bizonyítékok,
iratellenes, tényből

tényre helytelen
következtetés

tényállást
támad

Összességében
megállapítható, hogy

a vád
törvényességének
hiánya, illetve az

indokolási
kötelezettség

megsértése címén a
felülvizsgálati

indítvány valójában a
tényállás

megalapozatlanságát,
iratellenességét, a

felderítés
hiányosságait

sérelmezve, és a
bizonyítékok
értékelését

kifogásolva vitatta a
bűnösség alapját
képező tényállás

helyességét.

A Be. 423. § (1)
bekezdése értelmében

azonban a
felülvizsgálati

eljárásban - a jogerős
határozatban -
megállapított

tényállás az irányadó,
annak

megalapozottsága
nem vizsgálható, és
az sem közvetlenül,

sem közvetve, a
bizonyítékok
mérlegelésén
keresztül nem

támadható.

nem



- 117 -

1
1369/
2013

terhelt
és

védője
nincs

megalapozatlanság,
felértetlenség,

törvényi
figyelmeztetések nem

voltak megfelelőek

tényállást
támad

A terhelt és védője a
határozatok

megalapozatlanságára
, illetőleg az
indokolási

kötelezettség nem
megfelelő

teljesítésére
hivatkozva

ténylegesen a
bíróságok

bizonyítékokat
értékelő

tevékenységét,
egyben a

megállapított
tényállást vitatta.
Eltérő, a terhelt a
bíróságok által

elvetett
védekezésének

megfelelő tényállás
megállapítása

érdekében kívánta
elérni a felülvizsgálati

hatályon kívül
helyezést, illetőleg az

új eljárás
elrendelését.

nem

2
1366/
2013

pótmag
ánvádló

jogi
képvise

lője
útján

nincs
hatályon kívül

helyezést
indítványozta

nem
ügydöntő
határozat

a pótmagánvádló
vádindítványát - a Be.
231. § (2) bekezdése

alapján - elutasító
határozat nem

ügydöntő,
felülvizsgálata

törvényben kizárt
(EBH 1016.).a
pótmagánvádló

kizárólag felmentés
vagy eljárás

megszüntetés – és
nem pedig

vádindítványának
elutasítása - esetén

jogosult
felülvizsgálati

indítvány
benyújtására.

nem

1
1356/
2013

terhelt nincs

feltételezések alapján
ítélték el, a

sérelmezett határozat
megalapozatlan

tényállást
támad

A Be. 423. § (1)
bekezdése szerint a

felülvizsgálati
eljárásban a jogerős

határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
és a felülvizsgálati

indítványban a
tényállás nem

támadható.

nem
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1
1362/
2013

terhelt nincs

nem volt
iratismertetés a

nyomozás végén,
bizonyítási

indítványairól a
bíróság nem döntött,
illetve azokat nem
vette figyelembe, a
büntetés kiszabása
során nem értékelte

kellő súllyal az
enyhítő

körülményeket.
Hatályon kívül

helyezést és
elfogulatlan bíró új
eljárásra utasítását

indítványozta

tényállást
támad és

nem
jelölte

meg, hogy
mely bírót
és milyen

okból
tartotta

elfogultna
k

A büntetés neme és
mértéke, azaz a

büntetés
törvényessége a

felülvizsgálati eljárás
keretében akkor

vizsgálható, ha annak
alkalmazására
törvénysértő

minősítés vagy a
büntető anyagi jog
más szabályának

megsértésével került
sor.

A támadott
határozatokban ilyen

anyagi
jogszabálysértés nem

állapítható meg; a
kiszabott

börtönbüntetés neme
törvényes, és mértéke
is a törvényi keretek

közötti. Így a
törvényes büntetés

konkrét mértéke - és a
büntetés kiszabása

során irányadó
körülmények

mérlegelése - a
felülvizsgálati
eljárásban nem

vizsgálható.

nem

1
1357/
2013

terhelt nincs

perújítási
indítványával azonos

tartalommal
hivatkozik a

bizonyítékok téves
értékelésér

tényállást
támad

A felülvizsgálati
eljárás alapvető

szabályát határozza
meg a Be. 423. § (1)
bekezdése, amikor

előírja, hogy a
felülvizsgálati

eljárásban a jogerős
határozatban
megállapított

tényállás az irányadó.
E rendkívüli

jogorvoslat ennek
megfelelően

kizárólag a jogerős
határozat

tényállásában
rögzített tények
alapul vételével

biztosítja az érdemi
felülvizsgálatot, a

jogkérdések
vitatására az ítélet

tényállásában
rögzítettek alapul

vétele mellett
kerülhet sor.

nem
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2
1355/
2013

terhelt

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s a)
pont

nem követhette el a
bűncselekményt, mert

az elkövetés
időpontjában Bv.
intézetben volt.

tényállást
támad

Mindez azt jelenti,
hogy

felülvizsgálatban a
tényállás

megalapozottsága, a
bizonyítékok

mérlegelése sem
külön-külön, sem

pedig egymás
viszonyában nem
vizsgálható. Nincs
lehetőség a bíróság

bizonyítékokat
értékelő

tevékenységének és
ezen keresztül a

bűnösség kérdésének,
valamint a –
minősítéssel

kapcsolatos, vagy
más büntető anyagi
jogi szabály sérelme

nélkül – kiszabott
büntetés, illetve

mértékének
vitatására. A

jogkövetkeztetések –
így a bűnösség és jogi

minősítés
megállapításának –

helyessége kizárólag
az irányadó tényállás

alapulvételével
vizsgálható.

nem

3
1350/
2013

Legfőb
b

Ügyész
ség

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s c)
pont

az ügyben a Be. 373.
§ (1) bekezdés II/a)

pontjában
meghatározott

feltétlen eljárási
szabálysértés valósult
meg azáltal, hogy a

Be. 547. § (5)
bekezdésében

foglaltakat figyelmen
kívül hagyva annak
ellenére a bírósági
titkár alkalmazott a
terhelttel szemben

tárgyalás
mellőzésével
büntetőjogi

intézkedést, hogy a
tárgyalás mellőzését

nem az ügyész
indítványozta.

nem
jogosulttól
származik

A Be. 417. § (1)
bekezdésében
meghatározott
felülvizsgálati

indítvány
benyújtására
vonatkozó

jogosultság az
ügyészt a Be. 416. §-
ának (1) bekezdés a)-

d) pontjában
megjelölt okokból a
Kúria 5/2013. BJE
számú jogegységi

határozatában
kifejtettekre

figyelemmel csak
akkor illeti meg, ha
az ügyben a vádat

képviselte. A Váradi
Zoltán terhelt ellen
rágalmazás vétsége

miatt indult
büntetőeljárásban a
vád képviseletét az

ügyész nem vette át,
ezért az ügy
változatlanul

magánvádas ügynek
volt tekinthető

nem
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3
1343/
2013

terhelt
és

terhelt
védője

nincs

bizonyítékok téves
értékelése, téves

tényállás
megállapítása

tényállást
támad

Felülvizsgálati indítvány azonban olyan anyagi vagy eljárásjogi okokra nem hivatkozott, amelyek a felülvizsgálat alapjául szolgálhattak
volna, mindössze a bizonyítékok - különösen a sértett tanú vallomásának - mérlegelését sérelmezve a tényállás helyességét és a bűnösség

Erre azonban nincs lehetőség, mivel a Be. 423. § (1) bekezdésében írtak szerint a felülvizsgálati eljárásban a jogerős határozatban
megállapított tényállás az irányadó, és az a felülvizsgálati indítványban sem közvetlenül, sem közvetve, a bizonyítékok mérlegelésén

keresztül nem támadható. A jogerős bírósági határozatban megállapított tényállás téves volta, esetleges megalapozatlansága még valósága

nem

2
1342/
2013

terhelt nincs
feltételes szabadság

megszüntetését
sérelmezte

nem
felülvizsgá

lati ok

A Be. 416. §-ának (4)
bekezdése korlátozó

rendelkezéseket
tartalmaz, amikor
bizonyos esetekre
nézve kifejezetten

kizárja a
felülvizsgálat

lehetőségét. A (4)
bekezdés c) pontja

értelmében a bíróság
jogerős ügydöntő

határozata ellen nincs
helye

felülvizsgálatnak, ha
a törvénysértés

különleges eljárás
[XXIX. Fejezet I-II.
CÍM] lefolytatásával

orvosolható.

Be. 557. §
feltételes

szabadságra
vonatkozó

rendelkezések
utólagos

módosítása

3
1340/
2013

terhelt
védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s a) és
b) pont

kétségtelenül nem
bizonyított tényre

alapította a bíróság a
tényállást, nem vett
igényben vegyész

szakértőt

tényállást
és a

bizonyíték
ok

értékelését
támadja

A Be. 423. § (1)
bekezdésének

második mondata
szerint a

felülvizsgálati
indítványban a

jogerős határozat által
megállapított
tényállás nem

támadható sem
közvetlenül, sem

közvetve, a
bizonyítékok
mérlegelésén

keresztül.

A jogerős bírósági
határozatban
megállapított

tényállás téves volta,
esetleges

felderítetlensége,
ennek következtében
megalapozatlansága,
még valósága esetén

sem képezheti
felülvizsgálat alapját.

nem
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1
1338/
2013

terhelt

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s a)
pont

nyomozás során
sérültek a

tanúvédelemre
vonatkozó szabályok,

ezért alaptalanul
állapították meg

büntetőjogi
felelősségét

nem
felülvizsgá

lati ok

Felülvizsgálatra csak
a Be. 416. § (1)
bekezdésében

meghatározott okok
alapján van lehetőség,
ezen belül az a) és b)
pont alapján büntető

anyagi jogi
szabálysértés, a c)

pont alapján pedig – a
Be. 373. § (1)

bekezdésének I. b)
vagy c) pontjában,

illetve a II-IV.
pontjában felsorolt -

eljárási
szabálysértések
esetén, és ezen

törvényi okok köre
nem bővíthető.

A felülvizsgálati
eljárásban

ugyanakkor a jogerős
határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
a felülvizsgálati
indítványban a

tényállás nem is
támadható [Be. 423. §

(1) bekezdés].

A felülvizsgálati
eljárás keretében így
a fentiek szerint nem

vizsgálhatóak a
terhelt által

megállapítani vélt
esetleges - a
nyomozati
szakaszban

megvalósult – eljárási
szabálysértések,

továbbá a
megállapított

tényállás kötőerejét
nem oldja fel az sem,

hogy a terheltet az
ellene más ügyben

emelt vád alól
felmentették.

nem
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3
1337/
2013

terhelt nincs
bíróság a sértett

valótlan vallomását
vette figyelembe

tényállást
és a

bizonyíték
ok

értékelését
támadja

a Be. 423. § (1)
bekezdésében írtak

szerint a
felülvizsgálati

eljárásban a jogerős
határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
és az a felülvizsgálati

indítványban sem
közvetlenül, sem

közvetve, a
bizonyítékok
mérlegelésén
keresztül nem

támadható.

nem

1
1335/
2013

terhelt nincs

büntetéskiszabás
körében az enyhítő és

súlyosító
körülmények
értékelését
kifogásolja

tényállást
és a

bizonyíték
ok

értékelését
támadja

a Kúria a
megállapított

tényálláshoz még
annak esetleges

megalapozatlansága
esetén is kötve van és
a felülvizsgálat során
a vitatott jogkérdések

kizárólag az
alapeljárásban
megállapított

tényállás alapján
bírálhatók el. Nem
eredményezheti a

rendkívüli
jogorvoslati eljárás

lefolytatását az, hogy
az eljárt bíróságok

milyen büntetés
kiszabási tényezőket
vettek figyelembe.

nem

3
1334/
2013

terhelt nincs
bizonyíték figyelmen

kívül hagyása

tényállást
és a

bizonyíték
ok

értékelését
támadja

A Be. 423. §-ának (1)
bekezdéséből

kitűnően ugyanis a
felülvizsgálati

eljárásban a jogerős
ügydöntő

határozatban rögzített
tényállás

támadhatatlan, az
ítélet

megalapozatlanságáv
al, a bizonyítás

hiányos voltával
érvelve a bűnösség
megállapításának a

helyessége nem
vitatható.

A tényállás vitatására
épülő felülvizsgálati

indítvány tehát
eredményre nem

vezethetett.

nem
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3
1331/
2013

pótmag
ánvádló

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s a)
pont

bizonyítékok
figyelmen kívül
hagyása, téves

értékelése, anyagi
jogi szabálysértés

tényállást
támad,
nem

felülvizsgá
lati ok

A felülvizsgálat tehát
olyan rendkívüli

jogorvoslat, amely
kizárólag a Be. 416.

§-ának (1)
bekezdésében

felsorolt okokra
hivatkozással vehető

igénybe. A
felülvizsgálati okok
törvényi köre nem
bővíthető. Ehhez
képest a törvényi

kereteken kívül eső
esetleges anyagi vagy

eljárásjogi
szabálysértések a

felülvizsgálat
szempontjából
közömbösek.

Felülvizsgálati
indítványában a

pótmagánvádló - bár
a cselekmény
törvénysértő
minősítésére
hivatkozik -
elsősorban a

bizonyítékok, tanúk
vallomásainak

mérlegelését, illetve
az általa becsatolt

CD-lemezek tartalmi
értékelésének
elmaradását

sérelmezve valójában
a bíróság által
megállapított

tényállást támadja.

nem

1
1329/
2013

terhelt nincs

anyagi helyzete nem
teszi lehetővé a

büntetés kifizetését,
ugyanakkor a

pénzbüntetésnek több
mint egy évi

szabadságvesztésre
való átváltoztatását

méltánytalannak
tartja

nem
felülvizsgá

lati ok

a meg nem fizetett
pénzbüntetést

szabadságvesztésre
átváltoztató – a Be.

563. § (1) bekezdése
alapján hozott -

végzés nem ügydöntő
határozat, ezért ellene

felülvizsgálati
indítványnak nincs

helye

???
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2
1318/
2013

terhelt nincs

Eljárási
szabálysértésként
kifogásolta, hogy
tudomása szerint a
2011. december 9-i
őrizetbe vételekor a

II. tényállási pontban
érintett ügyész volt az

ügyeletes ügyész,
emiatt az eljárás

jogszerűsége vitatott
lehet. Sérelmezte

továbbá a vele
szemben kiszabott

büntetést, azt
aránytalanul

súlyosnak tartotta,
ezért annak enyhítését

indítványozta.

nem
felülvizsgá

lati ok

A jogbiztonság
érdekében és a

"jogerő tiszteletének"
a jegyében a törvény
korlátozza a jogerős

ügydöntő
határozatban

megállapított büntetés
vagy intézkedés

felülvizsgálatát. Ha a
minősítés törvényes

és más anyagi
jogszabálysértés sem

történt, a büntetés
nemét vagy mértékét

meghatározó
rendelkezéseket nem

lehet megtámadni
abból az okból, hogy

eltúlzottan - vagy
akár törvénysértően -

súlyosak vagy
enyhék. A

büntetéskiszabás
önmagában nem

képezheti
felülvizsgálat tárgyát
akkor sem, ha annak

során a Btk. 37.§-
ának, vagy 83.§-ának

az előírásait nem
vették figyelembe.
[BH2005.337.] Az

eljárás
jogszerűségével

kapcsolatos terhelti
észrevétel kapcsán a
Kúria rámutat arra,

hogy az ilyen tárgyú
kifogása a

felülvizsgálat
keretébe nem

vonható, vizsgálat
tárgyát nem képezheti

a már hivatkozott
törvényhelyek

alapján.

nem
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1
1317/
2013

terhelt

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s b)
pont

arra, hivatkozik, hogy
a sértett bántalmazta
őt, ezt a körülményt

nem tárták fel
megfelelően, nem

alkalmaztak
poligráfot, nem

folytattak le
nyomozati kísérletet,

továbbá a sértett
maradandó

fogyatékossága és a
cselekmény között az

ok-okozati
összefüggés nem

állapíthat meg

tényállást
támad,
nem

felülvizsgá
lati ok

A felülvizsgálati
eljárásban a

bizonyítékok eltérő
értékelésére, a

jogerős határozatban
megállapított

tényállástól eltérő
tényállás

megállapítására nem
kerülhet sor. A

tényállás vitatásán
keresztül az

alkalmazott minősítés
és a kiszabott
büntetés sem

sérelmezhető. A
felülvizsgálati
indítványban
hivatkozott
állítólagos

megalapozatlanság –
mint a Be. 351. § (2)

bekezdése szerint
relatív eljárási
szabálysértés –

felülvizsgálatot nem
tesz lehetővé, mivel a
törvényben megjelölt

eljárási
szabálysértések köre

nem bővíthető. A
felülvizsgálat

esetleges nyomozati
szabálysértésekre

egyébként sem
terjedhet ki.

nem

3
1313/
2013

terhelt
védője

nincs

Kifogásolja, hogy az
eljárt bíróság nem

vette figyelemben a
sértett előéletét,

környezetét
veszélyeztető

életvitelét és pszichés
állapotát, és

vallomását elfogadták
a védelem

álláspontjával
szemben

tényállást
és a

bizonyíték
ok

értékelését
támadja

A védő fentebb
részletezett

indítványában a
sértetti vallomásból

levont
következtetések
vitatása útján az

irányadó tényállást,
ezen keresztül a

bíróság
mérlegelésének

helyességét támadta,
így az eredményre
nem vezethetett.

nem
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1
1311/
2013

egyéb
érdekel

t

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s b)
pont

bíróság törvénysértő
intézkedése, mivel a

III. rendű terhelt
élettársa volt, vele

közösen
gazdálkodott,

feltehető, hogy a
lefoglalt pénz az
egyéb érdekelt

tulajdonát képzi.

nem
felülvizsgá

lati ok,
nem

jogosulttól
származik

A büntetőügyben a
felülvizsgálati

indítvány
előterjesztésére

jogosultakat a Be.
417. § (1) bekezdése

határozza meg, az
egyéb érdekelt ebben
a felsorolásban nem
szerepel. Nincs tehát
„perbeli” legitimáció,

a felülvizsgálati
indítvány nem

jogosulttól származik.

Másrészt
felülvizsgálatnak csak

jogerős ügydöntő
határozat ellen van
helye. A lefoglalás
megszüntetése és a

lefoglalt dolog
kiadása tárgyában

hozott határozat nem
függ össze

semmilyen büntető
anyagi jogi kérdéssel,

mivel az eljárási és
végrehajtási jogi

kérdés.

???

1
1305/
2013

terhelt
védője
útján

nincs

bíróság tévesen
állapította meg, hogy

az eljárás tárgyát
képző okiratokat
aláírta, majd ezt

később
megsemmisítette,
ezek nem kétséget

kizáróan bizonyított
tények

tényállást
támad

A jogerős
határozatban
megállapított

tényállás a
felülvizsgálati

indítványban nem
támadható. A

tényállás részét
képezik a terhelt

tudat-tartalmára, a
célzatra vonatkozó

megállapítások is. Ez
egyben azt is jelenti,
hogy a felülvizsgálat

során vitatott
jogkérdések kizárólag

az alapeljárásban
megállapított

tényállás alapján
bírálhatók el. A
felülvizsgálati
eljárásban a

bizonyítékok eltérő
értékelésére, a

jogerős határozatban
megállapított

tényállástól eltérő
tényállás

megállapítására,
további bizonyításra

nem kerülhet sor.

nem
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3
1301/
2013

terhelt
védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s a) és
b) pont

Sérelmezte, hogy a
vádlott vallomásával
szemben a sértett és z

elfogult tanú
vallomását fogadta el

a bíróság

tényállást
támad

Be. 423. §-ának (1)
bekezdéséből

kitűnően ugyanis a
felülvizsgálati

eljárásban a jogerős
ügydöntő

határozatban rögzített
tényállás

támadhatatlan, így
eltérő tényekre

hivatkozva, vagy az
ítélet

megalapozatlanságáv
al, a bizonyítékok

értékelésének téves
voltával érvelve sem

a bűnösség
megállapításának,

sem a jogi
minősítésnek a
helyessége nem

vitatható.

nem

2
1300/
2013

terhelt
és

védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s b) és
c)  pont

tárgyalás tartásáról
nem kaptak értesítést,

nem az illetékes
bíróság járt el,

valamint a bíróság
anyagi

jogszabályként az
1994. évi XX.

törvénnyel kihirdetett
Strasbourgban, 1983.
március 23-án kelt, az

elítélt személyek
átszállításáról szóló

egyezmény 11. Cikke
1.d) pontját is

sértette, amikor a
terhelt büntetőjogi

helyzetét súlyosította
a börtönbüntetés
végrehajtásának
elrendelésével.

nem
ügydöntő
határozat,

nem
felülvizsgá

lati ok

A próbaidőre
felfüggesztett

szabadságvesztés
végrehajtásának

utólagos elrendelése
tárgyában hozott

határozat nem
ügydöntő, ennélfogva

felülvizsgálata
törvényben kizárt.

esetleges
jogorvoslására
értelemszerűen

ugyancsak a
különleges
eljárásra

vonatkozó
szabályok

alapján van
lehetőség,

függetlenül
attól, hogy azt

az eljárási
törvény külön

nevesíti-e.

2
1294/
2013

terhelt nincs

nem követte el a
cselekményt, kétséget

kizáróan nem
bizonyított tények
alapján ítélték el

tényállást
támad

Valójában az irányadó
tényállás, illetve a

bíróság
mérlegelésének

helyességét támadta,
a bizonyítékok

mikénti mérlegelését
vitatta, átértékelését
célozta, és mindezen
keresztül kifogásolta

a bűnösségének
megállapítását – ami

felülvizsgálatban
kizárt.

nem
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1
1293/
2013

terhelt nincs

indítványozott tanút
nem hallgatta meg a

bíróság, a cselekmény
elkövetését tagadta,

jogos védelmi
helyzetre hivatkozott,
utalt arra, hogy ideg-

rendellenességben
szenved, kifogásolta a

cselekmény
minősítését, illetve

arra hivatkozott, hogy
a cselekmény

elkövetésekor nem
volt beszámítható

állapotban.
Kifogásolta,. hogy az

első és másodfokú
bíróság indokolása

eltér.

tényállást
támad

A tényállás
helyessége, az ítélet
megalapozottsága, a

bizonyítékok
értékelése nem

vizsgálható, nem
bírálható felül. Ez

egyben azt is jelenti,
hogy a tényállás

alapjául elfogadott
bizonyítékok eltérő

értékelésére, a
jogerős határozatban

megállapított
tényállástól eltérő

tényállás
megállapítására nem

kerülhet sor.

Ilyen eltérő tényállás
megállapítása

érdekében a jogerős
döntés

megváltoztatására,
illetve hatályon kívül

helyezésére sincs
törvényes lehetőség.

nem

1
1288/
2013

terhelt nincs

bűncselekményt nem
követte el, vitatta a

tanúk
szavahihetőségét és a

bizonyítékok
értékelését

tényállást
támad

A felülvizsgálati
eljárásban emellett a

Be. 423. § (1)
bekezdésének

megfelelően a jogerős
határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
amely az

indítványban nem is
támadható. Ebből

következően csak e
tényállás alapján
vizsgálható, hogy
valamely terhelt
bűnösségének

megállapítására a
büntető anyagi
jogszabályok

megsértésével került-
e sor.

nem
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3
1287/
2013

terhelt nincs

bíróság figyelmen
kívül hagyta a terhelti

védekezést és a
bizonyítási

indítványokat

tényállást
támad

A fentiekből az
következik, hogy a

felülvizsgálati
eljárásban a tényállás
megalapozottsága, a

bizonyítékok
mérlegelése nem

vizsgálható, a jogerős
határozatokban
megállapított

tényállást
irányadónak kell

tekinteni. Így nincs
lehetőség a bíróság

bizonyítékokat
értékelő

tevékenységének,
ezen keresztül a

bűnösség kérdésének,
valamint a –
minősítéssel

kapcsolatos vagy más
büntető anyagi jogi

szabály sérelme
nélkül – kiszabott

büntetés nemének és
mértékének
vitatására.

nem

1
1285/
2013

terhelt nincs

Kifogásolta a
szakértői véleményt,

és a további
bizonyítékok

beszerzésének
elmaradását

tényállást
támad

A Be. 423. §-ának (1)
bekezdése szerint a

felülvizsgálati
eljárásban a jogerős

határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
és a felülvizsgálati

eljárásban ez a
tényállás nem

támadható.

Mindebből
következően a Kúria

a megállapított
tényálláshoz még
annak esetleges

megalapozatlansága
esetén is kötve van,
és a felülvizsgálat

során a vitatott
jogkérdések kizárólag

az alapeljárásban
megállapított

tényállás alapján
bírálhatók el.

nem
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3
1284/
2013

terhelt nincs

Támadta az
igazságügyi szakértői

véleményben
megállapítottakat

tényállást
támad

A Be. 423. §-ának (1)
bekezdése szerint a

felülvizsgálati
eljárásban a jogerős

határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
és a felülvizsgálati

eljárásban ez a
tényállás nem

támadható.

Mindebből
következően a Kúria

a megállapított
tényálláshoz még
annak esetleges

megalapozatlansága
esetén is kötve van,
és a felülvizsgálat

során a vitatott
jogkérdések kizárólag

az alapeljárásban
megállapított

tényállás alapján
bírálhatók el.

2
1283/
2013

terhelt nincs

Ártatlanságát
hangsúlyozta,

cselekményt nem
követte el

tényállást
támad

A Be. 423. §-ának (1)
bekezdése szerint a

felülvizsgálati
eljárásban a jogerős

határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
és a felülvizsgálati

eljárásban ez a
tényállás nem

támadható.

Mindebből
következően a Kúria

a megállapított
tényálláshoz még
annak esetleges

megalapozatlansága
esetén is kötve van,
és a felülvizsgálat

során a vitatott
jogkérdések kizárólag

az alapeljárásban
megállapított

tényállás alapján
bírálhatók el.
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1
1282/
2013

terhelt nincs

Tényállás
megalapozatlan,

felderítetlen, bíróság
helytelenül értékelte a

bizonyítékokat

tényállást
támad

A Be. 423. §-ának (1)
bekezdése szerint a

felülvizsgálati
eljárásban a jogerős

határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
és a felülvizsgálati

eljárásban ez a
tényállás nem

támadható.

Mindebből
következően a Kúria

a megállapított
tényálláshoz még
annak esetleges

megalapozatlansága
esetén is kötve van,
és a felülvizsgálat

során a vitatott
jogkérdések kizárólag

az alapeljárásban
megállapított

tényállás alapján
bírálhatók el.

3
1278/
2013

terhelt nincs

Konkrétumok
megjelölése nélkül

eljárási hibára
hivatkozik

nem
felülvizsgá

lati ok

Terhelt által
előterjesztett

indítvány nem
valamely pontosan

meghatározott
felülvizsgálati okra
hivatkozik, így az
törvényben kizárt.

3
1272/
2013

terhelt nincs
Sérelmezte, hogy a
sértett vallomását

fogadta el a bíróság

tényállást
támad

A fentiekből az
következik, hogy a

felülvizsgálati
eljárásban a tényállás
megalapozottsága, a

bizonyítékok
mérlegelése nem

vizsgálható, a jogerős
határozatokban
megállapított

tényállást
irányadónak kell

tekinteni. Így nincs
lehetőség a bíróság

bizonyítékokat
értékelő

tevékenységének,
ezen keresztül a

bűnösség kérdésének,
valamint a –
minősítéssel

kapcsolatos vagy más
büntető anyagi jogi

szabály sérelme
nélkül – kiszabott

büntetés nemének és
mértékének
vitatására.



- 132 -

2
1268/
2013

terhelt nincs

Jogerős ítélet
megalapozatlan,

marasztalás
feltételezések alapján

történt, nem volt
szemtanú.

tényállást
támad

A Be. 416. §-ánban
megjelölt jogkérdések
kizárólag azon tények

alapulvételével
vizsgálhatóak,

amelyek a jogerős
határozatban

rögzítésre kerültek. A
megállapított és

rögzített tényállás
vitássá, a tényállás
megállapításánál

értékelt bizonyítékok
bizonyító ereje

kétségessé nem tehető
és a bizonyítás

hiányos voltára sem
történhet hivatkozás.

3
1267/
2013

terhelt nincs

Nyomozás
hiányosságaira,
videofelvételek
beszerzésének
elmulasztására,

valamint bíróság
elfogultságára

hivatkozik

tényállást
támad

A Be. 423. §-ának (1)
bekezdéséből

kitűnően ugyanis a
felülvizsgálati

eljárásban a jogerős
ügydöntő

határozatban rögzített
tényállás

támadhatatlan, ehhez
képest eltérő

tényekből kiindulva
vagy az ítélet

megalapozatlanságáv
al, a bizonyítékok

értékelésének téves
voltával érvelve sem

a bűnösség
megállapításának,

sem a jogi
minősítésnek a
helyessége nem

vitatható.

2
1266/
2013

terhelt nincs

Jogerős határozat
megalapozatlan,

szakértői vélemény
ellentmondásos,

tanúmeghallgatások
hiánya

tényállást
támad

A Be. 423. §-ának (1)
bekezdéséből

kitűnően ugyanis a
felülvizsgálati

eljárásban a jogerős
ügydöntő

határozatban rögzített
tényállás

támadhatatlan, ehhez
képest eltérő

tényekből kiindulva
vagy az ítélet

megalapozatlanságáv
al, a bizonyítékok

értékelésének téves
voltával érvelve sem

a bűnösség
megállapításának,

sem a jogi
minősítésnek a
helyessége nem

vitatható.
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1
1262/
2013

terhelt nincs

Három rendbeli
lopási cselekményt

külön eljárásban
bírálta el a bíróság,
tárgyalás tartását

kérte, de mint
elkésettet a bíróság

elutasította, perújítás
folytán utolsó ítéletét

nem foglalták
összbüntetésbe.

nem
felülvizsgá

lati ok

A terhelt nem jelölt
meg olyan büntető

anyagi jogi szabályt,
amelyet az eljárt

bíróságok
megsértettek. Nem

hivatkozott arra sem,
hogy a cselekmény

törvénysértő
minősítése vagy más

anyagi jogi
törvénysértés miatt

törvénysértő büntetést
szabtak ki vele

szemben, és nem
hozott fel olyan

eljárási szabálysértést
sem, amely alapján a

a Kúriának lehetősége
lenne felülvizsgálati
eljárás lefolytatására.

2
1261/
2013

terhelt

Be. 416.
§ (1)

bek. b.)
és d.)

Bíróság nem tisztázta
az elvitt arany

ékszerek súlyát, a kár
összegét helytelenül

állapította meg,
cselekménye ezért

enyhébben minősül,
bíróság megsértette
az EEJE 6. cikkében
foglalt tisztességes
tárgyaláshoz való

jogot és a 13. cikkben
foglalt hatékony

jogorvoslathoz való
jogot.

nem
felülvizsgá

lati ok,
tényállást

támad

A felülvizsgálati
eljárásban a jogerős

határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
az semmilyen módon
nem támadható. A Be.

416. § (1) bek. g.)
pontja alapján

felülvizsgálatnak van
helye, ha a
nemzetközi
szerződéssel

létrehozott emberi
jogi szervezet

megállapította, hogy
az eljárás lefolytatása

vagy a bíróság
jogerős határozata

megsértette a
törvényben kihirdetett
nemzetközi szerződés

valamely
rendelkezését,
feltéve, hogy a

nemzetközi emberi
jogi szervezet

joghatóságának
Magyarország

alávetette magát.
Jelen ügyben

nemzetközi szervezet
nem állapított meg

jogsértést.
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3
1258/
2013

terhelt
védője

Be. 416.
§ (1)

bek. a.)

Bíróság nem
vizsgálta, hogy a
tehelt és a sértett

között milyen
hosszútávú szerződés
jött létre, és ez mire

jogosította fel a
terheltet. Terheltnek
nem volt tudomása

terhelttársa
magatartásáról.

nem
felülvizsgá

lati ok

A védő nem jelölt
meg olyan büntető

anyagi jogi szabályt,
amelyet az eljárt

bíróságok
megsértettek. Nem

hivatkozott arra sem,
hogy a cselekmény

törvénysértő
minősítése vagy más

anyagi jogi
törvénysértés miatt

törvénysértő büntetést
szabtak ki vele

szemben, és nem
hozott fel olyan

eljárási szabálysértést
sem, amely alapján a
Kúriának lehetősége
lenne felülvizsgálati
eljárás lefolytatására.

1
1253/
2013

terhelt
védője

Be. 416.
§ (1)

bek. a.)
és c.)

Tényállás hiányos,
pontatlan,

tanúvallomások
ellentmondásosak,

iratellenes, a bíróság
eljárási szabálysértést
követett el, amikor a
harmadik szakértő,
akinek személyével
szemben elfogultság

is felmerült, által
előadottakat nem a

Be. 111. § (6)
bekezdésében

foglaltak szerint,
hanem szakértői
véleményként

értékelte.

nem
felülvizsgá

lati ok,
tényállást

támad

A felülvizsgálati
eljárásban a jogerős

határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
az semmilyen módon
nem támadható. A Be.
111. § (6) bekezdés,
illetve a Be. 375. §-
ában meghatározott
szabálysértések a

felülvizsgálatot nem
teszik lehetővé, mert

azok nem szerepelnek
a Be. 416. § (1)

bekezdés c.)
pontjában

meghatározott eljárási
szabálysértések

között.

1
1250/
2013

terhelt nincs

Bíróságok
bizonyítékokat

hagytak figyelmen
kívül, vallomásait

nem pontosan
idézték.

tényállást
támad

A Be. 423. §-ának (1)
bekezdése szerint a

felülvizsgálati
eljárásban a jogerős

határozatban
megállapított

tényállás az irányadó,
és a felülvizsgálati

eljárásban ez a
tényállás nem

támadható.

3
1249/
2013

terhelt nincs Hiányos jegyzőkönyv
Nem

ügydöntő
határozat
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2
1248/
2013

terhelt nincs

ismételt
indítvány,

nem
ügydöntő
határozat

nincs

3
1246/
2013

terhelt nincs

Eljárási szabálysértést
követtek el, amiért az

ügyészség a
nyomozási határidőt

többször
meghosszabbította,
sérelmezte, hogy

utolsó ítéletét nem
foglalták

összbüntetésbe

nem
felülvizsgá

lati ok

A terhelt nem jelölt
meg olyan büntető

anyagi jogi szabályt,
amelyet az eljárt

bíróságok
megsértettek. Nem

hivatkozott arra sem,
hogy a cselekmény

törvénysértő
minősítése vagy más

anyagi jogi
törvénysértés miatt

törvénysértő büntetést
szabtak ki vele

szemben, és nem
hozott fel olyan

eljárási szabálysértést
sem, amely alapján a
Kúriának lehetősége
lenne felülvizsgálati
eljárás lefolytatására.

3
1239/
2013

terhelt nincs

Kifogásolta, hogy a
feltételes szabadságra
bocsátás időpontja a
fegyház fokozatra

vonatkozó szabályok
szerint került

megállapítására.

Nem
ügydöntő
határozat

3
1237/
2013

terhelt
védője

Be. 416.
§ (1)

bek. a.)

Vitatta a cselekmény
elkövetésének

időpontját, rendőri
jelentés

bizonyítékként való
felhasználását.

tényállást
támad
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1
1235/
2013

pótmag
ánvádló

jogi
képvise

lője
útján

nincs
vádindítvány
elutasítását
kifogásolja

nem
ügydöntő
határozat,

nem a
jogosulttól
származik

a pótmagánvádló
vádindítványát - a Be.
231. § (2) bekezdése

alapján - elutasító
határozat nem

ügydöntő,
felülvizsgálata

törvényben kizárt
(EBH 1016.), a
pótmagánvádló

kizárólag felmentés
vagy eljárás

megszüntetés – és
nem pedig

vádindítványának
elutasítása - esetén

jogosult
felülvizsgálati

indítvány
benyújtására.

nem

2
1226/
2013

terhelt nincs
Aránytalanul súlyos

pénzbüntetés.

büntetés
kiszabást

támad

A jogbiztonság
érdekében és a

"jogerő tiszteletének"
a jegyében a törvény
korlátozza a jogerős

ügydöntő
határozatban

megállapított büntetés
vagy intézkedés

felülvizsgálatát. Ha a
minősítés törvényes

és más anyagi
jogszabálysértés sem

történt, a büntetés
nemét vagy mértékét

meghatározó
rendelkezéseket nem

lehet megtámadni
abból az okból, hogy

eltúlzottan - vagy
akár törvénysértően -

súlyosak vagy
enyhék. A

büntetéskiszabás
önmagában nem

képezheti
felülvizsgálat tárgyát
akkor sem, ha annak

során a Btk. 37.§-
ának, vagy 83.§-ának

az előírásait nem
vették figyelembe.

[BH2005.337.]
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3
1224/
2013

terhelt nincs

nem kapta meg a
bírósági iratokat,

bíróság illetékesség
hiányában járt el,

ezért a
szabadságvesztés

utólagos elrendelése
is törvénysértő

nem
felülvizsgá

lati ok

Felülvizsgálati
indítványában

azonban a terhelt
olyan anyagi vagy
eljárásjogi okokra
nem hivatkozott,

amelyek a
felülvizsgálat alapjául
szolgálhattak volna,
illetve jelen ügyben
sem a hatásköri, sem

az illetékességi
szabályok

megsértésére egyik
bíróság részéről sem

került sor,
következésképpen ez

a hivatkozás
felülvizsgálat alapját

sem képezheti.

3
1223/
2013

terhelt
védője

nincs

megalapozatlanság,
kétséget kizáróan
nem bizonyított

tények értékelése a
terhelt terhére

tényállást
támad

3
1221/
2013

pótmag
ánvádló

jogi
képvise

lője
útján

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s a)
pont

vádindítvány
elutasítását
kifogásolja

nem
ügydöntő
határozat,

nem a
jogosulttól
származik

a pótmagánvádló
vádindítványát - a Be.
231. § (2) bekezdése

alapján - elutasító
határozat nem

ügydöntő,
felülvizsgálata

törvényben kizárt
(EBH 1016.).a
pótmagánvádló

kizárólag felmentés
vagy eljárás

megszüntetés – és
nem pedig

vádindítványának
elutasítása - esetén

jogosult
felülvizsgálati

indítvány
benyújtására.

nem
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2
1220/
2013

terhelt nincs

Ártatlanságát
hangsúlyozta,

nyomozás során
elkövetett eljárási
szabálysértések,

bíróság a
kamerafelvételt nem
használta fel, a tanút

ittas állapotban
hallgatta ki, egyéb

tanúk vallomásainak
figyelmen kívül

hagyása

tényállást
támad,
nem

felülvizsgá
lati ok

A tényállás
irányadósága azt

jelenti, hogy
felülvizsgálatban
nemcsak maga a
tényállás, hanem

mindaz, ami a
tényállás

megállapításához
vezetett,

támadhatatlan: ennek
megfelelően a

tényállás
megalapozottsága, a
bizonyítékok mikénti

mérlegelése sem
külön-külön, sem

pedig egymás
viszonyában nem
vizsgálható. Nincs
lehetőség a bíróság

bizonyítékokat
értékelő

tevékenységének s
ezen keresztül a

bűnösség kérdésének,
valamint a –
minősítéssel

kapcsolatos, vagy
más büntető anyagi
jogi szabály sérelme

nélkül – kiszabott
büntetés, illetve
annak mértéke
vitatására. A

jogkövetkeztetések
helyessége kizárólag
az irányadó tényállás

alapul vételével
vizsgálható. A

nyomozás során
elkövetett esetleges

eljárási
szabálysértések eleve

kívül maradnak a
felülvizsgálhatóság

körén, ami
egyértelműen kitűnik

a Be. 416. §-a (1)
bekezdésének c)
pontjában utalt

törvényhelyekből.
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1
1216/
2013

terhelt nincs

nem rendelkezik
önálló jövedelemmel,
ezért indítványozta,
hogy vele szemben
közérdekű munka

büntetést szabjon ki a
bíróság, vagy
csökkentse a

pénzbüntetés összegét

nem
felülvizsgá

lati ok

A büntetés neme és
mértéke, azaz a

büntetés
törvényessége a

felülvizsgálati eljárás
keretében akkor

vizsgálható, ha annak
alkalmazására
törvénysértő

minősítés vagy a
büntető anyagi jog
más – a büntetés

kiszabása körén kívül
eső – szabályának

megsértésével került
sor.

1
1213/
2013

terhelt

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s a)
pont

bíróság tévesen
állapította meg a
tényállást, tanúk

vallomásai eltérőek,
őket nem

szembesítették. A
nagyfokú

gondatlanság az
ügyvezetőnek róható
fel, erre azonban nem
tárták fel. Kifogásolta

a jogerős ítéletben
megállapított

összegek helyességét
is. Sérült a

védelemhez való
joga, a kirendelt védő
nem volt felkészülve.

tényállást
támad,
nem

felülvizsgá
lati ok

3
1212/
2013

terhelt

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s a) és

b)  pont

cselekményt ne
követte el, az ítéletek
megalapozatlanok,

nem ő támadt a
rendőrükre, hanem

azok bántalmazták őt

tényállást
támad

3
1206/
2013

terhelt
védője

nincs

végrehajthatóság
elévült, annak

elrendelését mellőzni
kellett volna

törvénybe
n kizárt

felülvizsgá
lati

indítvány

A Be. 416. § (4)
bekezdés c) pontja

alapján nincsen helye
felülvizsgálatnak, ha

a törvénysértés
különleges eljárás

(XXIX. Fejezet I-II.
Cím) lefolytatásával

pótolható.

Be. 572. § (6)
bekezdése

3
1203/
2013

terhelt
és

védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s b) és
c)  pont

Jogerős határozat
megalapozatlan,

megállapított
tényállás is

iratellenes, csak a
terhelő vallomásokat
vették figyelembe,

tényállást
támad
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2
1202/
2013

terhelt nincs

tényállás csak a
sértetti vallomáson
alapszik, a sértett

sérülései valójában
nyolc napon belül

gyógyultak, így nem
állapítható meg a

súlyosabb minősítés,
a bíróság csak a

terhelő tanúkat vette
figyelembe. A

tárgyaló ügyész és
nyomozóhatóság

elfogultak voltak és a
benyújtott

elfogultsági
kifogásokat a bíróság

elutasította.

tényállást
támad,

nyomozás
során

elkövetett
eljárási

szabálysért
és nem

felülvizsgá
lati ok

a kizárást megtagadó
határozat ügydöntő
határozatnak nem
tekinthető, így a

jelenlegi jogi
szabályozás szerint
felülvizsgálat tárgya

önmagában nem
lehet. A tárgyaló

ügyész
elfogulatlanságának

utólagos
megkérdőjelezése

ugyancsak nem képez
felülvizsgálati okot.

1
1201/
2013

terhelt

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s b)
pont

(tartalm
ilag d)
pont)

a jogerős ítélet nem
felel meg a Btk. 83. §

(1) bekezdésében
írtaknak, mert a vele
szemben kiszabott

büntetés nem
igazodik sem a

cselekmény, sem
személye

társadalomra
veszélyességéhez, a

bűnössége fokához és
az egyéb enyhítő és

súlyosító
körülményekhez sem.

Hivatkozik
betegségére

tényállást
támad,

büntetés
kiszabást

támad

A büntetéskiszabás
önmagában

felülvizsgálat tárgyát
nem képezheti.
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3
1200/
2013

terhelt nincs
cselekményt nem

követte le

nem
ügydöntő
határozat

Ügydöntő
határozatnak a Be.

257. §-ának (1)
bekezdése értelmében

az a határozat
tekinthető, amelyben

a bíróság a vádról
rendelkezik, tehát a

bűnösség, a minősítés
és ebből eredően a
kiszabott büntetés,

illetőleg az
alkalmazott
intézkedés

kérdésében dönt,
vagy az eljárást

megszünteti.
A bíróságoknak az a
végzése, amellyel a

perújítást a Be. 415. §
(1) bekezdésének
utolsó fordulata

alapján elutasítja,
nem ügydöntő
határozat. Ez a

határozat ugyanis
nem oldja fel az

alapügyben hozott
határozat jogerejét,

tehát a vád
tekintetében nem

rendelkezik.
A perújítás elutasítása
esetén továbbra is az
alapügyben hozott

jogerős határozat az
ügydöntő határozat.

1
1195/
2013

terhelt
védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s a)
pont

bírósági határozatok
ellentétesek

nem
ügydöntő
határozat

3
1194/
2013

terhelt nincs

ülnökök
közreműködése
nélkül járt el a

bíróság, sérelmezte a
megállapított

kárértéket, a személyi
körülményeinek –

egyébként helytelen –
rögzítését, valamint
az ügyben történt

ügyészváltást.

tényállást
támad,

ügyészvált
ás nem
eljárási

szabálysért
és

A Be. 419. § (1)
bekezdése folytán
alkalmazandó Be.

388. § (2) bekezdése
alapján a

felülvizsgálati
eljárásban nincsen

helye bizonyításnak.
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2
1193/
2013

terhelt nincs
nem

ügydöntő
határozat

1
1192/
2013

terhelt
védője
útján

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s c)
pont

indokolási
kötelezettség

megsértése miatt
felülbírálatra
alkalmatlan.

Tanúvallomások
figyelembe vételét
nem indokolta meg

kellő súllyal

tényállást
támad

Az indokolási
kötelezettség

megsértése csak
akkor eredményez
felülvizsgálatot is

megalapozó eljárási
szabálysértést, ha a

megtámadott
határozat indokolása
valamely tény vagy
jogkérdés kapcsán
olyan mértékben

hiányos, hogy abból
nem állapítható meg,

mire alapozta a
bíróság a döntését,

illetve, ha a határozat
indokolása a

rendelkező résszel
teljes mértékben

ellentétes.

3
1190/
2013

terhelt nincs

bűncselekményt nem
követett el,

mindössze családját
védte egy ismeretlen
személlyel szemben,

akiről nem tudta,
hogy rendőr, hiszen

aki a feleségét
támadta, az civil
ruhában volt, a

vasvillát csak egyszer
vette kézbe, és nem

kétszer, és ha
tudomása van arról,

hogy rendőrök
intézkednek, akkor
mindez nem esett

volna meg,
egyebekben pedig

sajnálja a történteket.
Hivatkozott az eljárt

bíróság elfogultságára
is.

tényállást
támad.

Elfogultsá
g

A felülvizsgálati
indítványban
hivatkozott

elfogultság a
felülvizsgálati eljárás

során, a
büntetőeljárás jogerős

lezárását követően
már nem, kizárólag az

alapeljárásban
érvényesíthető

eljárásjogi kifogás.
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1
1188/
2013

terhelt

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s a), b)
és c)
pont

az elsőfokú bíróság
törvényes vád

hiányában járt el, és
az indokolási

kötelezettségének
sem tett eleget,

emellett a büntetés
kiszabása során nem

megfelelő súllyal
értékelte javára a

személyi
körülményeit és az
egészségi állapotát,

nem vette kellő
nyomatékkal

figyelembe korábbi
betegségeit, valamint
azt, hogy egy kiskorú
gyermek eltartásáról

gondoskodik

tényállást
támad,

büntetéski
szabást
támad,
nem

felülvizsgá
lati ok

2
1187/
2013

terhelt nincs

bűncselekményt nem
követte el,

elfogásakor nem volt
kihallgatható
állapotban, a

kihallgatásán védő
nem volt jelen, a

bűnösségét
alátámasztó

„állítólagos kamera
felvételt” az eljárás

során soha nem
mutatták neki meg

tényállást
támad,

nyomozás
során

elkövetett
eljárási

szabálysért
és

felülvizsgá
lat során

nem
vehető

figyelemb
e

1
1186/
2013

terhelt nincs

ügyben eljárt bíróság
helytelenül értékelte a

bizonyítékokat,
amikor tagadásával
szemben a sértett

vallomását fogadta el

tényállást
támad

1
1183/
2013

terhelt

Be. 416.
§-ának

(1)
bekezdé
s a) és
b) pont

a terhére rótt
bűncselekményekben
a törvénybe ütköző

mérlegeléssel történt
megállapítását, a

mobil telefon cella
információinak téves

értékelését, ezen
túlmenően tárgyi,

illetve más bizonyíték
hiányát kifogásolta,

és ártatlanságát
hangoztatta, az

indokolási
kötelezettség

megsértésére és
helytelen ténybeli
következtetésekre

hivatkozott

tényállást
támad
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2
1181/
2013

terhelt

Be. 416.
§-ának

(1)
bekezdé
s a) és
c) pont

nem követte el a
cselekményt, a

cselekmény nem úgy
történt, ahogyan az

tényállásban szerepel,
további tanú

meghallgatását
indítványozta

tényállást
támad

2
1177/
2013

terhelt nincs

pénzbüntetés
végrehajthatósága

elévülésének
megállapítását kérte

nem
ügydöntő
határozat

1
1176/
2013

terhelt

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s g)
pont

kérte a megtámadott
végzés hatályon kívül
helyezését, jogellenes

fogva tartása
végrehajtásának
félbeszakítását

nem
ügydöntő
határozat

1
1175/
2013

terhelt

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s g)
pont

támadott végzés
hatályon kívül

helyezésére és az
eljáró bíró kizárását

kérte

nem
ügydöntő
határozat

3
1174/
2013

terhelt nincs

azt sérelmezte, hogy
– bár bűncselekmény

hiányában vele
szemben

megszüntették a
nyomozást –

pótmagánvád alapján
végül 6 hó letöltendő
szabadságvesztésre

ítélte a bíróság

nem
hivatkozot

t
felülvizsgá

lati okra

A felülvizsgálat
rendkívüli

jogorvoslat, amely
kizárólag a Be. 416.

§-ának (1)
bekezdésében

tételesen felsorolt
anyagi és eljárási

okokra hivatkozva
vehető igénybe,

önmagában a büntetés
mértéke nem
támadható.
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1
1173/
2013

terhelt nincs

bűnösségének
megállapítását

sérelmezte, mivel a
sértett sérüléseit nem
ő okozta, a sértett és a
meghallgatott tanúk
vallomása valótlan,

míg a zaklatás
bűncselekményét

nem ő, hanem éppen
a sértett követte el

tényállást
támad

1
1161/
2013

terhelt nincs

az eljárt bíróságok
törvénysértően

minősítették a terhére
rótt bűncselekményt

különös
kegyetlenséggel
elkövetettként,

ugyanis a szakértők
nem tudták

megállapítani a sértett
halálának sem az

okát, sem a pontos
idejét, ebből

következően a
bíróság döntése

csupán
feltételezéseken
alapult. Eljárási

szabálysértésként
kifogásolta a
gyanúsítotti

kihallgatása során
nem volt jelen védő,

nem került sor a
bűnjelek átadására, az
első fokon eljárt bíró

a nyomozati
szakaszban

meghosszabbította az
előzetes fogvatartását.

tényállást
támad,

nyomozás
során

elkövetett
eljárási

szabálysért
és

felülvizsgá
lat során

nem
vehető

figyelemb
e

3
1154/
2013

terhelt nincs

sérelmezte a
nyomozó hatóság

tevékenységét,
miszerint

megfosztották a
védővel való

kapcsolattartástól,
valamint előadta,
hogy a jogerős
határozatok a

fegyverszakértői
véleményben
rögzítettekkel

szemben állnak,
továbbá csak a

bűntársai vallomását
vették figyelembe.

Hangoztatta
ártatlanságát a rablás
bűncselekményében.

tényállást
támad,

nyomozás
során

elkövetett
eljárási

szabálysért
és

felülvizsgá
lat során

nem
vehető

figyelemb
e
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3
1151/
2013

terhelt
védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s c)
pont

sérelmezte a fenti
külön számon, de

azonos felek között és
azonos tényállás miatt
indult büntetőügyek

egyesítésének
mellőzését, mivel
ezáltal nem volt

lehetőség halmazati
büntetés kiszabására.

Vitatta, hogy az
előbbi eljárási hiba

kiküszöbölésére előírt
összbüntetési eljárást
az elsőfokú bíróság a

Kúria 2/2006.
Jogegységi

Határozatában
foglaltak ellenére
nem folytatta le

nem
hivatkozot

t
felülvizsgá

lati okra

A Be. 72. §-ában és a
Be. 265. § (1)

bekezdésében írt
rendelkezések az

eljáró bíró számára
nem írnak elő

kötelezettséget az
ügyek egyesítésére.

Ezt a törvény – a Be.
265. § (2)

bekezdésének a
próbára bocsátottak

ellen folyó újabb
eljárás ide nem

értendő kivételétől
eltekintve - a bíró

belátására bízza, így
jelen ügyben az eljáró

bíróságok az
egyesítés

mellőzésével nem
valósítottak meg

olyan eljárási
szabálysértést, amely

a Be. 373. § (1)
bekezdésének I. b)
vagy I. c) pontjába,

illetve II-IV.
pontjának

valamelyikébe
ütközne, sem relatív,
sem abszolút eljárási
szabálysértést nem

követtek el.

1
1149/
2013

terhelt
védője
útján

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s a) és
b) pont

A bíróság a tanú
vallomását, részben
iratellenesen idézte,

részben tévesen
értékelte azt, terhelő,

illetve bűnösségét
megalapozó

bizonyíték nem állt a
bíróság

rendelkezésére

tényállást
támad

1
1146/
2013

terhelt
védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s b)

pont II.
fordulat

első fokon eljárt
bíróság a tanúk

kihallgatása során
nem tisztázta, hogy az

adott tanúval
szemben akár relatív,

akár abszolút
vallomástételi

akadály a
cselekmény, illetve a
vallomástétel idején

fennállt-e és nem
nyilatkoztatta a kínai
anyanyelvű tanúkat

arról, hogy a
tolmácsot értik, és

elfogadják-e, a
tárgyaláson

megtekintett ipari
kamera felvételeit
nem megfelelően

értékelte,

tényállást
támad
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3
1145/
2013

terhelt nincs

bűnösségének
megállapítását

sérelmezte,
megromlott egészségi
állapota miatt nem is

lehetett abban a
helyzetben, hogy a

sértett halálát okozza,
tudomással bírt a

sértett súlyos
betegségeiről, így

érdekében sem állt a
megölése. A

védekezését az eljárt
bíróságok nem vették

figyelembe,
hazugságvizsgálatra

sem vitték. idős
életkorára,

megromlott egészségi
állapotára, a tartásra

szoruló szellemi
fogyatékos

gyermekére és
kiskorú unokájára

hivatkozással a
cselekményének
halált okozó testi

sértés bűntetteként
való értékelését és a
kiszabott büntetés

jelentősebb
mérséklését

indítványozta

tényállást
támad

A büntetéskiszabási
körülmények

értékelése ugyancsak
a bírói mérlegelés

része,
felülvizsgálatban

ekként nem
támadható és a terhelt

büntetés enyhítését
célzó indítványa sem

foghat helyt.
A hivatkozott

körülmények – úgy,
mint a családi

kötelezettségek
teljesítése, a

megromlott egészségi
állapot és betegségek

- a felülvizsgálati
eljárás során

figyelembe nem
vehető olyan

tényezők, amelyeket
az alapügyben eljárt
bíróságoknak kell a
büntetés kiszabása
során értékelniük.

1
1135/
2013

terhelt nincs

a felszámoló bírót
nem vádolta hamisan,
mivel az ténylegesen

törvénysértések
sorozatát követte el,

bűntársa érdekében, a
felülvizsgálati
indítványban a

felszámoló bírót
ismételten bűnözőnek
nevezte. Sérelmezte

az ügyészség eljárását
és az ügyében eljáró

felszámoló bírót,
valamint ügyészeket

és felszámolót
fehérgalléros

bűnszövetkezetnek
minősítette.

tényállást
támad
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1
1131/
2013

terhelt nincs

Indítványozta, hogy a
Kúria a vele szemben

elrendelt előzetes
letartóztatást

meghosszabbító
végzést hatályon

kívül, és utasítsa a
Győri Járásbíróságot
– házi őrizet egyidejű
elrendelése mellett –

a vele szemben
elrendelt előzetes

letartóztatás
megszüntetésére,

valamint
indítványozta az

ingatlanra elrendelt
zár alá vétel
feloldását.

nem
ügydöntő
határozat

2
1129/
2013

terhelt nincs
ismételt

indítvány

A Be. 418. §-ának (3)
bekezdése kimondja,
hogy minden jogosult

csak egy ízben
nyújthat be

felülvizsgálati
indítványt. Ezt

kiegészítve
rendelkezik a Be.
421. §-ának (3)

bekezdése, miszerint
az ugyanazon
jogosult által

ismételten
előterjesztett (1.

fordulat) és a
korábbival – bárki

által - azonos
tartalommal
ismételten

előterjesztett (2.
fordulat) indítvány

esetén a Kúria még az
elutasító határozat

meghozatalát is
mellőzheti.

2
1124/
2013

terhelt
testvére

nincs
nem

jogosulttól
származik

Az ismertetett
törvényi előfeltételek
hiányában a terhelt

javára felülvizsgálati
indítvány

benyújtására a
testvére nem jogosult,
még abban az esetben

sem, ha az általa
hivatkozottaknak

megfelelően, de nem
igazoltan a terhelt

törvényes képviselője
lenne.
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1
1120/
2013

terhelt
védője

a Be.
416. §

(1)
bekezdé
s a) és
b) pont

büntetőjogi
felelősségének

megállapítása, a
lízingcéget valójában
nem ő, hanem az I.

rendű terhelttel fiktív
szerződést kötő felek

ejtették tévedésbe,
így velük szemben

kellett volna a
büntetőeljárást
lefolytatni; a

másodfokú bíróság
ítéletének indokolása

hiányos

tényállást
támad

2
1118/
2013

terhelt nincs

a nemzetközi
bűnszervezet 2008.

év második felétől és
2009. évben alakult

meg, amelynek a
működésében ő már
nem vett részt, így az

általa elkövetett
bűncselekmény nem

bűnszervezetben
valósult meg

tényállást
támad

2
1106/
2013

feljelen
tő

nincs
törvényben kiárt

felülvizsgálat

A Be. 416.
§-a (1)

bekezdésé
nek a)
pontja
alapján
valóban

felülvizsgá
latnak van
helye, ha
az eljárás

megszünte
tésére a
büntető

anyagi jog
szabályain

ak
megsértése

miatt
került sor.

A
feljelentő
indítványa
azonban

nyilvánval
óan

alaptalan.
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3
1105/
2013

terhelt

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s b)
pont

másodfokú bíróság
ítéletének rendelkező
része oly mértékben

ellentétes az
indokolással, hogy

megalapozza az
ítéletek hatályon

kívül helyezését és új
eljárás elrendelését,

további eljárási
szabálysértés az is,
hogy a másodfokú
bíróság nem tett
eleget indokolási
kötelezettségének

felülvizsgá
latnak
nincs
helye,

alaptalan
indítvány

Az indokolási
kötelezettség

megsértése kizárólag
akkor eredményez
feltétlen hatályon

kívül helyezést - és
felülvizsgálatot is

megalapozó - eljárási
szabálysértést, ha a

megtámadott
határozat indokolása -
tény vagy jogkérdés

kapcsán - oly
mértékben hiányos,

hogy abból nem
állapítható meg, mire
alapozta a bíróság a

döntését (BH
2010.117.).

2
1102/
2013

terhelt nincs

tartalmát tekintve a
felvizsgálati

indítvány a Be. 416.
§-a (1) bekezdésének

a) és b) pontján
alapul,. A terhelt
állítása szerint a

rendőrök hamisan
tanúskodtak és

kifogásolta
járművezetéstől

eltiltás súlyosságát

tényállást
támad,

Mindezekkel
szemben az indítvány

a rendőri hamis
tanúzás állításával
olyan eljárásjogi

indokot hozott föl,
ami nem szerepel a

Be. 416. § (1)
bekezdésének c)

pontjában konkrétan
és kimerítően

meghatározott, a
felülvizsgálatra okot

adó eljárási
szabálysértések

között. A büntetés
önmagában viszont
csakis akkor eshet

felülvizsgálat alá, ha
a kiszabott büntetés,
illetve annak neme és

mértéke a törvény
valamely mérlegelést

nem tűrő
rendelkezésébe

ütközik (BH
2012/239.)
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2
1101/
2013

terhelt nincs

Sérelmezte  az
igazságügyi

elmeorvos-szakértői
vizsgálat

véleményében
foglaltakat;

kifogásolta a jogerős
ítéleti tényállásnak

azt a megállapítását,
miszerint "hirtelen"
felugorva ütötte meg

a vele szemben
intézkedő rendőrt, ez

ugyanis a
tényállásban rögzített

alkoholos
befolyásoltsága okán
nem lehet helytálló;
álláspontja szerint

jogcím nélkül
intézkedtek vele

szemben a rendőrök;
hivatkozott arra is,

hogy az ügyben
meghallgatott tanúk

ellentmondóan
nyilatkoztak; végül

állította, hogy a vádat
képviselő ügyész a
kényszerintézkedés

tárgyában tett
indítványában az
egzisztenciális

hátterével
kapcsolatban

valótlant állított.

tényállást
támad,

1
1091/
2013

pótmag
ánvádló

Be. 375.
§ (1)

bekezdé
s

megismételt eljárás
során nem vették

figyelembe a korábbi
hatályon kívül
helyező végzés
iránymutatását,
továbbá nem

hallgatták ki a
pótmagánvádló által
bejelentett tanúkat és

nem rendelték el a
makroszkópos
vizsgálatát sem

tényállást
támad,

Az indítványozó
azonban a fenti
törvényi tilalom

ellenére a
bizonyítékok bírói

mérlegelését vitatva a
megállapított

tényállást támadta.
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2
1089/
2013

terhelt nincs

A bűncselekményt
nem követte el, ezt a

tanúk és a sértett
vallomása is

alátámasztja, a
másodfokú bíróság
nem súlyosíthatta

volna a
szabadságvesztés

tartamát, mert
súlyosítás csak

vádmódosítás esetén
lehetséges.

tényállást
támad,

alaptalan
indítvány

Olyan eljárásjogi
szabály azonban

nincs, hogy a
büntetést súlyosítani
csak vádmódosítás

esetén lehet, hiszen a
Be. 354. §-ának (1)

bekezdése ehhez
feltételként a terhelt

terhére eső
fellebbezés
bejelentését

támasztja, márpedig
az ügyész nem

vitásan fellebbezett a
III. rendű terhelt

terhére a
szabadságvesztés

tartamának
súlyosítása végett.

Törvénysértés tehát
nem történt.

3
1078/
2013

terhelt nincs

álláspontja szerint a
sértet bántalmazta

elsőként a III. rendű
terheltet. A II. rendű

terhelt csak ezt
követően védekezési
szándékkal lépett fel
a sértettel szembe.

Nem készültek
verekedésre, nem vitt

magával kést és
húsklopfolót, ilyet

nem találtak a
helyszínen.

Sérelmezte, hogy a
hatóságok nem adtak

helyt a poligráfos
vizsgálat iránti

kérelmének, szakértőt
nem rendeltek ki; és a

másodfokú bíróság
nem vette figyelembe

azt sem, hogy az
elsőfokú bírósággal

szemben
elfogultságot nyújtott
be arra hivatkozással,
hogy korábban már
többször feltételezés
alapján ítélték el őt.

tényállást
támad,

A terhelt a tényállás
helyességét vitatta,

melyre a a
felülvizsgálatban

nincs mód. Ez okból
közömbös a jogos

védelemre hivatkozás
is, mivel a

felülvizsgálati eljárás
során felvetett

jogkérdés -
nevezetesen a jogos

védelmi helyzet, mint
büntethetőséget

kizáró ok – alapja
szintén kizárólag az

irányadó tényállásban
rögzített körülmény

lehet.
Ezzel szemben a
felülvizsgálati
indítványban

hivatkozott jogos
védelmi helyzetnek

az irányadó
tényállásban ténybeli

alapja nincs, a II.
rendű terhelt ezzel

kapcsolatos felvetése
olyan tényekre

alapozott, amelyek a
tényállásban nem

szerepelnek
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1
1076/
2013

terhelt
védője

a Be.
416. §

(1)
bekezdé
sének c)

pont

A bíróság a tényállás
tekintetében döntését
semmilyen konkrét
indokolással nem
támasztotta alá, a

bizonyítékokat nem
sorolta fel, nem adott

számot arról, hogy
mire alapozta a

terhelt bűnösségének
megállapítását. Az
eljárás során nem

nyert kétséget
kizáróan bizonyítást,

hogy a  terhelt
szándékosan adta a

lőfegyvert az I. rendű
terhelt birtokába, és
az ítélet nem jelölte
meg pontosan, hogy

mely elkövetési
magatartással

valósította meg a
terhelt a terhére rótt

bűncselekményt, arra
pedig egyáltalán nem
folyt bizonyítás, hogy
a terhelt fegyverével

vadászott-e, és ha
igen, akkor a terhelt

szándékos
magatartásának

eredményeképpen
került-e a saját
lőfegyvere a
vadászatok

alkalmával az I. rendű
terhelthez.

tényállást
támad

Be. 416. § (1)
bekezdésének c)

pontjában felsorolt, a
felülvizsgálati

indítvány alapjául
szolgáló eljárási

szabálysértések közül
az indokolási
kötelezettség

megszegésére [Be.
373. § (1) bek. III/a)

pont] hivatkozott;
valójában azonban a
bizonyítékok mikénti
értékelését, illetve az

eljárt bíróságok
mérlegelésének

helyességét, ezen
keresztül pedig a

tényállás
megalapozottságát
támadta azt állítva,

hogy az eljárt
bíróságok a tényállás-

felderítési
kötelezettségüknek
nem tettek eleget, és

ezen keresztül
sérelmezte a terhelt

bűnösségének
megállapítását.

2
1074/
2013

terhelt nincs

Indokai szerint az
összbüntetés alapját

képező egyik ítélettel
kiszabott

szabadságvesztés
tartama megváltozott,

illetőleg rövidesen
egy további

szabadságvesztés
büntetés válik
összbüntetésbe
foglalhatóvá.

nem
ügydöntő
határozat
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3
1072/
2013

terhelt nincs

a bűncselekmény
elkövetését elismerve
– a lopás elkövetési
értékét és a lopással

okozott kár nagyságát
vitatta, egyben

kifogásolta azt is,
hogy a végrehajtás

során kizárták a
feltételes szabadságra

bocsátás
lehetőségéből

tényállást
támad,

alaptalan
indítvány

A terhelt lopási
cselekményének

elkövetési értékét,
valamint a lopás

során alkalmazott
dolog elleni erőszak

folytán bekövetkezett
kár nagyságát a

jogerős ítélet történeti
tényállása

tartalmazza,
következésképpen e
tények vitássá tétele
felülvizsgálatot nem
eredményezhet. Az

indítványban
támadott jogerős

ítélet nem zárta ki a
terheltet a feltételes

szabadságra bocsátás
lehetőségéből. Erre

egyéb okból, a
végrehajtás során

kerülhetett sor.

1
1067/
2013

terhelt
védője
útján

a Be.
416. §-
ának (1)
bekezdé
s a) és
b) pont

semmilyen kijelentést
nem tett a

magánvádlóra, a
folyamatban volt
büntetőügyben a

vallomások
ellentmondásosak

voltak, a tanúk
többsége pedig

haragos viszonyban
volt a terhelttel és az
élettársával, azonban
ezt a bíróságok nem
vették figyelembe a

tényállás
megállapítása során

tényállást
támad,

Azaz a Kúria a
megállapított

tényálláshoz még
annak esetleges

megalapozatlansága
esetén is kötve van,
és a felülvizsgálat

során a vitatott
jogkérdések kizárólag

az alapeljárásban
megállapított

tényállás alapján
bírálhatók el.
Mindebből

következően a
tényállás

megalapozottsága
nem vizsgálható, az

esetleges
megalapozatlanság

kiküszöbölésére nincs
mód a felülvizsgálati

eljárásban.
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2
1065/
2013

terhelt nincs

Indítványában a
terhelt eljárásjogi

hibákra is hivatkozva
sérelmezte a terhére

rótt cselekmény
elkövetésének
megállapítását,

állítva, hogy az nem
volt kellően
bizonyított.

Kifogásolta és a
bíróság

elfogultságának
tulajdonította

kiszabott büntetése
súlyosságát. Nem

értett egyet a
rendelkezésre állt

bizonyítékok
értékelésével,

kifogásolta, hogy az
eset két

szemtanújának
meghallgatása

elmaradt, továbbá
vitatta a rablás

bűncselekménye
megállapíthatóságát,

mivel álláspontja
szerint a sértett

hozzákerült értékeit
önként visszaadta és a

helyszínről távozni
kívánt, a sértett a

saját táskája
megragadásával

igyekezett őt
visszatartani, és a

dulakodás kettejük
között ennek

következtében alakult
ki.

nem
felülvizsgá

lati ok,
tényállást

támad
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3
1063/
2013

terhelt

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s a)
pont

A tanúkkal való
szembesítését – holott

ez elengedhetetlen
lett volna és többször

indítványozta is -
mellőzték arra

hivatkozással, hogy
nem fellelhetők.

Ezáltal megfosztották
őt az ügy teljes
tisztázásának
lehetőségétől.

A vád tárgyát képező
cselekmény során

visszaéltek a
jóhiszeműségével.
Meg volt győződve

arról, hogy a bankban
minden a szabályok
szerint zajlik. Abban
a tudatban volt, hogy

csak a
hitelkérelemhez ír alá

papírokat, annak
pozitív elbírálása után

értesítik, és akkor
kerül majd sor a

futamidő
egyeztetésére.

tényállást
támad,

Nem képezhet
felülvizsgálati okot,
hogy a bíróság mely

bizonyítási
indítványoknak ad

helyt, és melyeket vet
el, mint

szükségtelent. A
bizonyítási eljárás

lefolytatásának
mikéntje a

felülvizsgálati eljárás
során nem

kifogásolható.
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1
1061/
2013

terhelt nincs

. A bíróság tévesen
értékelte a

bizonyítékokat,
figyelmen kívül

hagyta a vallomását
és a szembesítési
jegyzőkönyvet is,

holott ezek
ártatlanságát
bizonyítják.

Sérelmezte, hogy az
elmeorvos szakértői
véleménnyel igazolt
személyiségzavarát

nem értékelték a
javára és nem

alkalmazták vele
szemben a büntetés

korlátlan
enyhítésének
lehetőségét.

Mindezen túl a
fogolyszökés
kísérlete miatt

kétszeres hátrányt
szenvedett, mert a

bíróság marasztalása
mellett a büntetés-
végrehajtási intézet

húsz nap
magánelzárással

sújtotta, márpedig az
Alkotmány 28.

cikkének 6./
pontjában írtak

szerint ugyanazért a
cselekményért

kétszeresen nem
büntethető senki.

Mindemellett nem a
börtön falánál hanem
a parkolóban került
sor az elfogására,

amit akár önkéntes
elállásnak lehet

értelmezni

tényállást
támad,

2
1059/
2013

terhelt nincs

Indítványában
foglaltak szerint "az

ellene felhozott
vádaknak nincs

igazságtartalmuk,
azok ún. virtuális
vádak, melyek a

túlbuzgó nyomozók
fejében léteznek,

amire az ügyészség
csak rábólintott".

Ezért szükség van új
nyomozás

lefolytatására.

tényállást
támad,
nem

felülvizsgá
lati ok
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3
1057/
2013

terhelt nincs

az alapügyben eljárt
bíróságok téves

tényállást állapítottak
meg és abból téves

következtetést vontak
a bűnösségre is.

Mindez arra
vezethető vissza,

hogy sem az első-,
sem a másodfokú

bíróság nem hallgatta
ki tanúként az általa

indítványozott
személyeket, a
bíróságok nem
vizsgálták kellő

mélységben, hogy a
II. rendű terhelt

felróható
magatartásának

következménye volt a
cselekmény

megvalósulása, amit a
több rendőri

intézkedés ténye,
illetve az azokról

készített jelentések
egyértelműen
bizonyítanak.

tényállást
támad,

1
1055/
2013

terhelt nincs

A bíróság
törvénytelenül, a

terhelttársak
vallomásai alapján
állapította meg a

bűnösségét,
figyelmen kívül

hagyva azon iratok
tartalmát és a

helyszíni szemle
megállapításait,

melyek az
ártatlanságát

bizonyíthatnák.
Álláspontja szerint ő

a terhére rótt
bűncselekménynek
nem az elkövetője,
hanem a sértettje

bizonyíték
értékelő

tevékenysé
get

támadja

2
1045/
2013

terhelt nincs

a terhelt az ellene
folytatott végrehajtási
eljárást kifogásolta,

egyben az alapul
szolgáló büntetőügy

ítéletének
hatálytalanítását is

kérte, arra
hivatkozva, hogy
belátási képessége
hiányában, kijelölt
ügygondnok nélkül
lezajlott tárgyalás
jogilag semmis.

nem
hivatkozot

t
felülvizsgá
lati okra,
tartalmát
tekintve
nem a

jogerős
ügydöntő
határozat

ellen
irányul

a terhelt az ellene
folytatott végrehajtási
eljárást kifogásolta,

egyben az alapul
szolgáló büntetőügy

ítéletének
hatálytalanítását is

kérte, arra
hivatkozva, hogy
belátási képessége
hiányában, kijelölt
ügygondnok nélkül
lezajlott tárgyalás
jogilag semmis.
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3
1041/
2013

terhelt nincs

sérelmezte, hogy a
másodfokú bíróság a
fellebbezése bevárása

nélkül határozott.

nem
ügydöntő
határozat

1
1022/
2013

terhelt
védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
sének a)

pont

Az 1978. évi IV.
törvény elkövetéskor
hatályban volt 255/A.
§-a (1) bekezdésére

hivatkozott, azt
állítva, hogy ennek a

büntető anyagi
jogszabálynak a

megsértésével hozott
a bíróság ítéletet.
Ebből azonban

eljárásjogi
szabálysértésre

következtetett, mivel
álláspontja szerint az

aktív vesztegetést
elkövető külföldi

állampolgárt
gyanúsítottként

kellett volna
kihallgatni.

felülvizsgá
lati okot

ténylegese
n

megalapoz
ó

körülmény
t nem

jelölt meg,

2
1018/
2013

terhelt nincs

Álláspontja szerint az
eljárt bíróság több

körülményt
figyelmen kívül

hagyott. A terhelt
szólt a

szomszédjának, hogy
hívjon orvost a

sértetthez, de ennek
nem tett eleget, az ő

felelősségét is
figyelembe kellett
volna venni. Nem
emlékszik rá, hogy
bántalmazta volna a

sértettet,
veszekedésük után a

sértettet elzavarta, aki
később sérülésekkel

tért vissza.

tényállást
támad
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3
1017/
2013

terhelt
védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s a) és
c) pont

a tényállás a jogi
minősítésre is kiható

hiányosságokban,
pontatlanságokban

szenved, iratellenes.
Az elsőfokú bíróság

nem oldotta fel a
tanúvallomások

közötti
ellentmondásokat,
nem tulajdonított

jelentőséget a tanúk
elfogultságának, a

védelem által
hivatkozott okiratok

ismertetésre nem
kerültek, ugyanakkor
az intézkedő rendőrök

kihallgatását
mellőzte. Több

eljárási
szabálysértésre is
hivatkozott, amely
által sérült a terhelt
védekezéshez való
joga, így többek

között arra, hogy a
sértett kihallgatására
megalapozatlanul, a
terhelt távollétében

került sor, ezt
követően a sértetti
vallomás a terhelt
részére nem került

ismertetésre, ezáltal a
terhelt nem tehetett

fel a tanúnak
kérdéseket.

Sérelmezte az
elsőfokú

jegyzőkönyvvezetés
hibáit, kioktatási

kötelezettség
megsértését,

perbeszédek és
felszólalások eltérő
sorrendjét, illetve,

hogy nem volt
lehetőség a terhelt

számára a bizonyítási
indítványainak

megtételére, nem
nyilatkoztatták a

sértetteket a polgári
jogi igényre

vonatkozóan.

tényállást
és

mérlegelés
t támad,
alaptalan

felülvizsgá
lati

indítvány

1
952/2
013

terhelt
védője
útján

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
sének b)

pont

összbüntetés tartam
törvénysértő

nem
ügydöntő
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2
950/2
013

terhelt
és

védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
sének b)

pont

téves számítás alapján
téves minősítés,

tényállást
támad

Ezzel szemben az
indítványozók
felülvizsgálati

indítványukban
ténylegesen nem

anyagi jogi
törvénysértésre

hivatkoztak, hanem
az irányadó tényállás
helyességét támadták,

az ügy
felderítettségét, a

bizonyítékok mikénti
értékelését vitatták,
ami a felülvizsgálati

eljárásban kizárt.

3
945/2
013

terhelt
és

védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
sének b)

pont

sérelmezi, hogy a
másodfokú bíróság az

elsőfokú ítéletet
megváltoztatva

tévesen azt állapította
meg, hogy a terhelt az

elbírált
bűncselekményeit

feltételes szabadság
próbaideje alatt

követte el.

tényállást
támad,
nem

hivatkozot
t

felülvizsgá
lati okra

1
931/2
013

terhelt

Be. 416.
§-ának

(1)
bekezdé

s

Ártatlanságát
hangoztatta, szakértői

vélemények
ellentmondásosak,

hamis
tanúvallomáson

alapulnak, kétséget
kizáróan nem

bizonyított tényt
értékeltek a terhelt

terhére. Cselekménye
nem volt szándékos.

Elfogultság miatt
kizárt igazságügyi

orvosszakértő járt el,
akinek a véleménye

egyébként is vitatható
volt

tényállást
támad.
Eljárási

szabálysért
és nem

felülvizsgá
lati ok

2
930/2
013

terhelt
védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
sének a)

pont

nem nyert kétségtelen
bizonyítást és így
nem is róható a

terhelt terhére az a
tény, hogy

tudomással bírt az
elfoglalni

szándékozott vágány
foglalt voltáról, így
neki az sem róható
fel, hogy a terhelt-
társa utasításának

megfelelően
cselekedett

tényállást
támad
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3
925/2
013

terhelt nincs

sem ő, sem az
élettársa nem

fenyegette meg a
sértetteket, akik a

nyomozás és a
bírósági eljárás során

önmaguknak és
egymásnak
ellentmondó

vallomást tettek

tényállást
támad

1
916/2
013

terhelt
védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
sének b)

pont

a terhelt egy fiatal
gímszarvas bikát lőtt
ki, álláspontja szerint

az állat borjú volt,
ezért törvénysértő a
terhelt terhére rótt

vagyon elleni
cselekmény
minősítése

tényállást
támad

2
895/2
013

terhelt
védője

nincs -
ismételt

indítvány
- -

2
893/2
013

terhelt

Be. 416.
§-a (1)

bekezdé
sének a)

pont

a tényállás valótlan
tényeket rögzít,

tévesen értelmezte a
szakértői véleményt,

bizonyítékok
figyelmen kívül

hagyása,

tényállást
támad

- -

3
892/2
013

terhelt nincs

Nem követte el a
bűncselekményt,

állítását alátámasztó
tényeket a bíróság
nem vizsgálta kellő

alapossággal

tényállást
támad,
egyéb

felülvizsgá
lati

indítványt
nem jelöl

meg

1
890/2
013

terhelt
védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
sének a)

pont

Be. 421. §
(2)

bekezdésé
nek

ismételt
hiányosan
benyújtott
felülvizsgá

lati
indítvány

A Be. 421. § (2)
bekezdésének

második mondata
szerint a Kúria a
felülvizsgálati

indítványt elutasítja,
ha azt a felhívás

ellenére nem, vagy
hiányosan nyújtották

be.

2
848/2
013

terhelt

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
sének a)

pont

bizonyítékok téves
értelmezése, a

cselekményt nem
követe el

tényállást
támad

3
872/2
013

terhelt nincs

nem
ügydöntő
határozat,
különleges
eljárásnak
van helye

igen
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1
866/2
013

terhelt
védője

Be. 416.
§ (1)

bekezdé
s c)
pont

tényállás
megalapozatlan, nem
folytatott le a bíróság
bizonyítást a vádlott

állításának
ellenőrzésére, nem
vette figyelembe,

hogy a cselekményt ő
fedte fel a hatóság

előtt, nem indokolta
meg, hogy miért nem

fogadta el a terhelt
vallomását

tényállást
támad
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3. számú melléklet – Tartalmi megoszlás- büntető szakág

Csoportosítás Darabszám

2013. összes Bfv. befejezés 1074

elutasító végzés 564

egyéb befejezés 97

ebből a vizsgált ügyek száma 149

tényállást támad 100

büntetés kiszabás körülményeit támadja 8

nem ügydöntő határozat 18

ismételt indítvány 4

nem jogosulttól származik 7

különleges eljárásban orvosolható 3

felülvizsgálati okot nem jelölt meg 9

tényállást 
támad

büntetés 
kiszabás 
körül-
ményeit 
támadja

nem ügy-
döntő hatá-
rozat

ismételt 
indítvány

nem jogo-
sulttól 
származik

különleges 
eljárásban 
orvosolható

felülvizsgá-
lati okot 
nem jelölt 
meg
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4. számú melléklet – Ügylista- polgári szakág

Tan. Ügyszám   Indok Jszb. megjelölése Csoportosítás
II. 21731/2013 A  perfeljegyzés  elrendelése  iránti

kérelmet elutasító jogerős végzés nem
minősül  az  ügy  érdemében  hozott
végzésnek.

Pp. 270.§ (2) (3)
Pp. 273.§ (2)  a)

Végzés, nem érdemi

VI. 21702/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 21684/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 21662/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp. 272. § (1)
Pp.  270. § (1)
 Pp. 237. §-a

Elkésett

II. 21654/2013 Az alperes felülvizsgálati kérelme nem
felel  meg  a  Pp.  272.  §  (2)
bekezdésében  foglalt
követelményeknek,  mivel  a  korábbi
beadványokra  (jelen  esetben  a
viszontkeresetre) utalás nem fogadható
el határozott kérelemként, a megsértett
jogszabály  megjelölését  pedig
egyáltalán nem tartalmazza.

Pp. 272. § (2) 
BH 1993.774.
Pp. 273. § (1) 
BH 2005/8/290.
BH 2011/7/259.
EBH 2006/2/1527.

Tartalmi hiányosság

II. 21636/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 21634/2013 HP-  ügygondnok  nyilatkozata;
elmulasztotta

Pp. 270. § (1) 
Pp. 237. §

HP, kötelezettség

elmulasztása
VI. 21631/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

IV. 21608/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 21603/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp. 272. § (1)
Pp.  270. § (1)
 Pp. 237. §-a

Elkésett

II. 21583/2013 Kérelem tartalma hiányos.
A  Kúria  a  jogi  képviselő  által
előterjesztett  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból  elutasítja,  ha  az  nem  felel
meg  a  272.  §  (2)  bekezdésében
előírtaknak,  vagy ha  ennek megfelelő
kiegészítése  a  kérelem  benyújtására
biztosított  törvényes  határidőn  belül

Pp. 272. § (2) 
Pp. 273. § (1)
BH 2005.290.
BH 2011/7/259.
EBH 2006/2/1527.

Tartalmi hiányosság
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nem történt meg.
VI. 21566/2013 Az elsőfokú bíróságot  új  eljárás és  új

határozat hozatalára utasító – hatályon
kívül  helyező  –  végzés  nem  az  ügy
érdemében  hozott  jogerős  végzés  és
nem  tartozik  a  törvény  szerint
felülvizsgálattal  támadható  –  nem  az
ügy érdemében hozott – végzések közé
sem.

Pp. 270. § (2)
Pp. 273. §-a (2) a) 

Végzés, nem érdemi

II. 21562/2013 A  fellebbezést  hivatalból  elutasító
végzést  helybenhagyó  jogerős  végzés
nem minősül az ügy érdemében hozott
végzésnek,  illetve  nem  tartozik  azon
nem érdemi végzések közé sem,

Pp. 270. §
BH. 2006.368.
Pp. 273.§ (2) a) 

Végzés, nem érdemi

II. 21559/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 21557/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

I. 21554/2013
A  Vht.  csupán  a  végrehajtás
elrendelésével  kapcsolatban,  és
kizárólag  a  külföldi  határozat
végrehajtási  tanúsítvánnyal  való
ellátásáról,  illetőleg  végrehajtásának
elrendeléséről  határozó  másodfokon
jogerőre  emelkedett  végzés  ellen
engedi  meg  felülvizsgálati  kérelem
benyújtását. 

Az  adott  esetben  a  felülvizsgálati
kérelemmel  támadott  másodfokú
határozat  nem  tartozik  az  említett
körbe,  ezért  felülvizsgálatára  nincsen
lehetőség.

Vht. 9. §
Vht.  224. § (1) 
Vht. 214.§
Pp. 271. § (1) l) 

Törvény előírása kizárja

VI. 21541/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 21540/2013 Ingatlant érintő:
Az  adott  per  vagyonjogi  ügynek
minősül (anyagi vonatkozású), azonban
– figyelemmel arra, hogy az az első- és
másodfokú ítéletnek kizárólag az ingó
értékkiegyenlítés  és  a  perköltség
megfizetésére  vonatkozó
rendelkezéseit vitatja - az adott ügyben
a Pp. 271. § (2) bekezdésének második
mondatában  foglalt  kivétel  nem
alkalmazható,  tehát  jelen  ügyben  a
3.000.000  forintos  értékhatár
érvényesül.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a)

Nem minősül ingatlan

érintőnek
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VI. 21530/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 21529/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp. 272. § (1)
Pp.  270. § (1)
 Pp. 237. §-a

Elkésett

II. 21518/2013 Az  adott  per  vagyonjogi  ügynek
minősül (anyagi vonatkozású), azonban
figyelemmel  arra,  hogy  az  alperes  a
lakáshasználati  jog  ellenértéke  iránti
igény  mint  pénzkövetelés  jogalapját
nem,  csak  annak  összegszerűségét
vitatja, a Pp. 271. § (2) bekezdésének
második  mondatában  foglalt  kivétel
nem alkalmazható, jelen ügyben tehát a
3.000.000  forintos  értékhatár
érvényesül.

Pp.271. § (2) 
Pp. 273. § (2) a)

Nem minősül ingatlant

érintőnek

I. 21517/2013 HP- Jogi képviselő- elmulasztotta Pp. 73/B.§ (4) HP, kötelezettség

elmulasztása
II. 21515/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak,  ha  az

elsőfokú  bíróság  ítéletét  a  másodfokú
bíróság  helybenhagyta,  a  gyermek
elhelyezése,  elhelyezésének  a
megváltoztatása, továbbá a gyermekkel
való kapcsolattartás szabályozása iránti
ügyekben.

Pp. 271. § (3) c) 
Pp. 273.§ (2)  a) 

Törvény előírása kizárja

II. 21513/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp. 272. § (1)
Pp.  270. § (1)
 Pp. 237. §-a

Elkésett

VI. 21512/2013  A perújítás  iránti  kérelmet  elutasító
végzés nem minősül az ügy érdemében
hozott  jogerős  végzésnek  és  nem
tartozik  a  törvény  szerint
felülvizsgálattal  támadható  –  nem  az
ügy érdemében hozott – végzések közé
sem.

Pp. 270. § (2) 
Pp. 273. §-a (2) a)

Végzés, nem érdemi

II. 21509/2013 A  jogerős  határozatnak  csupán  a
kamatfizetésre,  illetve  a  perköltségre
vonatkozó  rendelkezései  ellen
felülvizsgálatnak  nincs  helye,  akkor
sem, ha már a fellebbezés is kizárólag
az első fokú határozat e rendelkezései
ellen irányult.

Pp. 271. § (1)  c)  
Pp. 273. § (2)  a) 

Törvény előírása kizárja

II. 21505/2013  A beavatkozás iránti kérelmet elutasító
jogerős végzés pedig nem minősül  az
ügy  érdemében  hozott  végzésnek,
illetve nem tartozik azon nem érdemi
végzések  közé  sem,  amelyek  ellen  a
felülvizsgálatot  a  Pp.  270.  §-ának  (3)
bekezdése megengedi.

Pp. 270. §
Pp. 273.§ (2) a) 

Végzés, nem érdemi

II. 21501/2013 Az  ideiglenes  intézkedést  elrendelő
vagy  az  ez  iránti  kérelmet  elutasító
jogerős végzés pedig nem minősül  az
ügy érdemében hozott végzésnek, mert
a felek közötti jogvitát érdemben nem
zárja le, illetve nem tartozik azon nem

Pp. 270. §
Pp. 273.§ (2) a) 

Végzés, nem érdemi
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érdemi  végzések  közé  sem,  amelyek
ellen  a  felülvizsgálatot  a  Pp.  270.  §-
ának (3) bekezdése megengedi.

I. 21500/2013 HP- Jogi képviselet- elmulasztotta Pp. 73/A.§ (1)  a) 
Pp. 272.§ (4) 
Pp. 270. § (1)
Pp. 237. § 

HP, kötelezettség

elmulasztása

VI. 21488/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 21482/2013 Az   alperes  a  felülvizsgálati
kérelmében  nem  jelölte  meg  a
felülvizsgálat  alapjául  szolgáló  okot,
azaz  a  döntésre  kiható
jogszabálysértést,  arra  egyértelmű
tartalmi utalást sem tett.

Pp. 270. § (2) 
Pp. 272. § (2)
 Pp. 273. § (1) 

Tartalmi hiányosság

IV. 21480/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp. 272. § (1)
Pp.  270. § (1)
 Pp. 237. §-a

Elkésett

III. 21477/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

I. 21465/2013

Az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  a
másodfokú bíróság azonos jogszabályi
rendelkezésre utalással hagyta helyben
a  társasház  tulajdonostársai
közösségének  szervei  által  hozott
határozatok tárgyában hozott döntéssel
szemben nincs helye felülvizsgálatnak.

Pp. 273. § (2) a)
Pp. 73/B.§ (4)
Pp. 271. § (4) b) 

Törvény előírása kizárja

II. 21460/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp. 272. § (1)
Pp.  270. § (1)
 Pp. 237. §-a

Elkésett

I. 21456/2013
A  Vht.  csupán  a  végrehajtás
elrendelésével  kapcsolatban,  és
kizárólag  a  külföldi  határozat
végrehajtási  tanúsítvánnyal  való
ellátásáról,  illetőleg  végrehajtásának
elrendeléséről  határozó  másodfokon
jogerőre  emelkedett  végzés  ellen
engedi  meg  felülvizsgálati  kérelem
benyújtását. 

Az  adott  esetben  a  felülvizsgálati
kérelemmel  támadott  másodfokú
határozat  nem  tartozik  az  említett
körbe,  ezért  felülvizsgálatára  nincsen
lehetőség.

Vht. 9. §
Vht.  224. § (1) 
Vht. 214.§
Pp. 271. § (1) l) 

Törvény előírása kizárja

II. 21445/2013 A  jogi  képviselő  által  előterjesztett
felülvizsgálati  kérelmet  hivatalból
elutasítja, ha az nem felel meg a 272. §
(2) bekezdésében előírtaknak, vagy ha

Pp. 272. § (2) 
Pp. 273. § (1) 
BH 2005/8/290.
BH 2011/7/259.

Tartalmi hiányosság
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ennek megfelelő kiegészítése a kérelem
benyújtására  biztosított  törvényes
határidőn belül nem történt meg.

EBH 2006/2/1527.

I. 21443/2013
A  Vht.  csupán  a  végrehajtás
elrendelésével  kapcsolatban,  és
kizárólag  a  külföldi  határozat
végrehajtási  tanúsítvánnyal  való
ellátásáról,  illetőleg  végrehajtásának
elrendeléséről  határozó  másodfokon
jogerőre  emelkedett  végzés  ellen
engedi  meg  felülvizsgálati  kérelem
benyújtását. 

Az  adott  esetben  a  felülvizsgálati
kérelemmel  támadott  másodfokú
határozat  nem  tartozik  az  említett
körbe,  ezért  felülvizsgálatára  nincsen
lehetőség.

Vht. 9. §
Vht.  224. § (1) 
Vht. 214.§
Pp. 271. § (1) l) 

Törvény előírása kizárja

I. 21436/2013

Ha  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  a
másodfokú bíróság azonos jogszabályi
rendelkezésre utalással hagyta helyben
a  társasház  tulajdonostársai
közösségének  szervei  által  hozott
határozatok tárgyában hozott döntéssel
szemben nincs helye felülvizsgálatnak.

Pp. 271. § (4)  b) 
Pp. 273. § (2) a)

Törvény előírása kizárja

I. 21433/2013
A  Vht.  csupán  a  végrehajtás
elrendelésével  kapcsolatban,  és
kizárólag  a  külföldi  határozat
végrehajtási  tanúsítvánnyal  való
ellátásáról,  illetőleg  végrehajtásának
elrendeléséről  határozó  másodfokon
jogerőre  emelkedett  végzés  ellen
engedi  meg  felülvizsgálati  kérelem
benyújtását. 

Az  adott  esetben  a  felülvizsgálati
kérelemmel  támadott  másodfokú
határozat  nem  tartozik  az  említett
körbe,  ezért  felülvizsgálatára  nincsen
lehetőség.

Vht. 9. §
Vht.  224. § (1) 
Vht. 214.§
Pp. 271. § (1) l) 

Törvény előírása kizárja

I. 21431/2013
A  Vht.  csupán  a  végrehajtás
elrendelésével  kapcsolatban,  és
kizárólag  a  külföldi  határozat
végrehajtási  tanúsítvánnyal  való
ellátásáról,  illetőleg  végrehajtásának
elrendeléséről  határozó  másodfokon
jogerőre  emelkedett  végzés  ellen
engedi  meg  felülvizsgálati  kérelem
benyújtását. 

Az  adott  esetben  a  felülvizsgálati
kérelemmel  támadott  másodfokú
határozat  nem  tartozik  az  említett
körbe,  ezért  felülvizsgálatára  nincsen

Vht. 9. §
Vht.  224. § (1) 
Vht. 214.§
Pp. 271. § (1) l) 

Törvény előírása kizárja
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lehetőség.
V. 21430/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

V. 21416/2013 Elkésett- kiemelt ügy Pp. 386/I. §
Pp. 272. § (1) 
Pp. 104/A. § (1)(2) a) 
Pp. 237. §

Elkésett

I. 21409/2013
A  Vht.  csupán  a  végrehajtás
elrendelésével  kapcsolatban,  és
kizárólag  a  külföldi  határozat
végrehajtási  tanúsítvánnyal  való
ellátásáról,  illetőleg  végrehajtásának
elrendeléséről  határozó  másodfokon
jogerőre  emelkedett  végzés  ellen
engedi  meg  felülvizsgálati  kérelem
benyújtását. 

Az  adott  esetben  a  felülvizsgálati
kérelemmel  támadott  másodfokú
határozat  nem  tartozik  az  említett
körbe,  ezért  felülvizsgálatára  nincsen
lehetőség.

Vht. 9. §
Vht.  224. § (1) 
Vht. 214.§
Pp. 271. § (1) l) 

Törvény előírása kizárja

I. 21408/2013
A  Vht.  csupán  a  végrehajtás
elrendelésével  kapcsolatban,  és
kizárólag  a  külföldi  határozat
végrehajtási  tanúsítvánnyal  való
ellátásáról,  illetőleg  végrehajtásának
elrendeléséről  határozó  másodfokon
jogerőre  emelkedett  végzés  ellen
engedi  meg  felülvizsgálati  kérelem
benyújtását. 

Az  adott  esetben  a  felülvizsgálati
kérelemmel  támadott  másodfokú
határozat  nem  tartozik  az  említett
körbe,  ezért  felülvizsgálatára  nincsen
lehetőség.

Vht. 9. §
Vht.  224. § (1) 
Vht. 214.§
Pp. 271. § (1) l) 

Törvény előírása kizárja

VI. 21405/2013 HP- Jogi képviselet- elmulasztotta Pp. 73/A.§ (1) a)
Pp. 272.§ (4) 
Pp. 270. § (1) 
Pp. 237. § 

HP, kötelezettség

elmulasztása

III. 21401/2013 A felperes a felülvizsgálati kérelmében
nem  jelölte  meg  a  felülvizsgálat
alapjául szolgáló okot, azaz a döntésre
kiható  jogszabálysértést,  továbbá  arra
egyértelmű tartalmi utalást sem tett. 

Pp. 270. § (2) 
Pp. 272. § (2) 
 Pp. 273. § (1) 

Tartalmi hiányosság

IV. 21375/2013 Az  alperes  által  sérelmezett,  peres
eljárásban hozott végzés nem vonható a
Pp.  270.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében
foglalt határozatok körébe, ennélfogva

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2)  a) 

Végzés, nem érdemi
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e  jogerős  végzés  ellen  nincs  helye
felülvizsgálatnak.

VI. 21371/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Ingatlan Az  ingatlan  tulajdonjogára
vonatkozó  fordulat  jelen  perben  nem
alkalmazható,  tekintettel  arra,  hogy  a
kereset  kölcsönszerződésből  eredő
pénzkövetelés  megfizetésére,  valamint
a kölcsönszerződés létre  nem jöttének
és  érvénytelenségének  a
megállapítására irányult.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a)

Nem minősül ingatlant

érintőnek

IV. 21365/2013 HP-  jogi  képviselő,  illeték;
elmulasztotta

Pp. 270. § (1) 
Pp. 237. § 

HP, kötelezettség

elmulasztása
III. 21356/2013 HP- jogi képviselő; elmulasztotta Pp. 270. § (1) 

Pp. 237. §  
HP, kötelezettség

elmulasztása
II. 21351/2013 HP- jogi képviselő; elmulasztotta Pp. 104. § (1)

Pp. 270. § (1)
Pp. 237. §

HP, kötelezettség

elmulasztása

VI. 21348/2013

Az  ítélet  kiegészítése  és  kijavítása
iránti  kérelmet  elutasító  végzés   nem
minősül  az  ügy  érdemében  hozott
jogerős  végzésnek  és  nem  tartozik  a
törvény  szerint  felülvizsgálattal
támadható  –  nem  az  ügy  érdemében
hozott – végzések közé sem.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a) 

Végzés, nem érdemi

III. 21347/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §  (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

V. 21335/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 21325/2013 A  felperesek  a  felülvizsgálati
kérelmükben  csupán  a   kamatfizetés
kezdő időpontját tették vitássá.

Pp. 273. § (2) a)
Pp. 271. § (1) c) 

Törvény előírása kizárja

VI. 21323/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 21322/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

I. 21312/2013
A  Vht.  csupán  a  végrehajtás

Vht. 9. §
Vht.  224. § (1) 

Törvény előírása kizárja
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elrendelésével  kapcsolatban,  és
kizárólag  a  külföldi  határozat
végrehajtási  tanúsítvánnyal  való
ellátásáról,  illetőleg  végrehajtásának
elrendeléséről  határozó  másodfokon
jogerőre  emelkedett  végzés  ellen
engedi  meg  felülvizsgálati  kérelem
benyújtását. 

Az  adott  esetben  a  felülvizsgálati
kérelemmel  támadott  másodfokú
határozat  nem  tartozik  az  említett
körbe,  ezért  felülvizsgálatára  nincsen
lehetőség.

Vht. 214.§
Pp. 271. § (1) l) 

II. 21304/2013 Az  adott  per  vagyonjogi  ügynek
minősül (anyagi vonatkozású), azonban
az  OTP-kölcsön  törlesztőrészleteinek
az  egyetemleges  adóstársak  közti
elszámolása  nem  ingatlan
tulajdonjogára  vonatkozó  vagy
ingatlannal  kapcsolatos  jogviszonyból
eredő ügynek, hanem - a Ptk. 338. § (1)
bekezdése  értelmében  –  egyetemleges
adóstársak  egymás  közötti
elszámolására  vonatkozó  kötelmi
jogviszonynak  minősül.A  pertárgy
értéke nem éri el a vagyonjogi perben
meghatározott  3  millió  forintos
értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 21289/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 21285/2013 Az  ideiglenes  intézkedést  elrendelő
vagy  az  ez  iránti  kérelmet  elutasító
jogerős  végzés  nem  minősül  az  ügy
érdemében  hozott  végzésnek,  mert  a
felek  közötti  jogvitát  érdemben  nem
zárja le, illetve nem tartozik azon nem
érdemi  végzések  közé  sem,  amelyek
ellen  a  felülvizsgálatot  a  Pp.  270.  §-
ának (3) bekezdése megengedi.

Pp. 273.§ (2)  a)
Pp. 270.§ (2) (3)

Végzés, nem érdemi

V. 21276/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Az alperes a jogerős ítélet ellen a Pp.
271.  §  (1)  bekezdésének  a)  pontjára
figyelemmel  egyébként  sem
terjeszthetett  volna  elő  felülvizsgálati
kérelmet,  az  elsőfokú  ítéletet  ugyanis
nem támadta meg fellebbezéssel.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

V. 21266/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §(2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt
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vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

III. 21258/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §(2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

IV. 21257/2013 A  perújító  alperes  által  sérelmezett,
peres  eljárásban  hozott  végzés  ellen
nincs helye felülvizsgálatnak.

Pp. 270. § (2) (3) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Végzés, nem érdemi

III. 21253/2013
Nincs  helye  felülvizsgálatnak  az  első
fokon  jogerőre  emelkedett  határozat
ellen,  kivéve,  ha  azt  törvény lehetővé
teszi. 

 Pp. 271. § (1) a) 
Pp. 273. § (2) a)

I. fokon jogerő

VI. 21251/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp. 272. § (1)
Pp.  270. § (1)
 Pp. 237. §-a

Elkésett

VI. 21244/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 21240/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp. 272. § (1)
Pp.  270. § (1)
 Pp. 237. §-a

Elkésett

V. 21238/2013 A  hiánypótlási  kötelezettség
teljesítésének  elmulasztása  miatt  a
keresetlevelet a Pp. 130. § (1) bekezdés
j)  pontja  alapján  idézés  kibocsátása
nélkül elutasító végzés nem tartozik az
ügy érdemében hozott végzések körébe
és  a  Pp.  270.  §  (3)  bekezdésének
taxatív felsorolásában sem szerepel. 

Pp. 270. § (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

III. 21229/2013 A felperes által támadott fellebbezését,
és  a  jogerőre  emelkedést  megállapító
záradék törlése iránti kérelmét elutasító
elsőfokú  végzést  helybenhagyó
másodfokú végzés felülvizsgálata a Pp.
270. § (2)–(3) bekezdései szerint nem
kérhető. A Pp. 271. § (1) bekezdés a)
pontja  szerint  nincs  helye
felülvizsgálatnak  az  első  fokon
jogerőre  emelkedett  határozat  ellen,
kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi. 

Pp. 270. § (2)–(3) 
Pp. 271. § (1)  a) 

Végzés, nem érdemi
I. fokon jogerő

VI. 21225/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §(2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 21215/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp. 272. § (1)
Pp.  270. § (1)
 Pp. 237. § 

Elkésett

III. 21197/2013 A  felperes  által  támadott,  aPp. 270. § (2)-(3) Végzés, nem érdemi
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keresetlevelet  a  Pp.  130.  §-a  (1)
bekezdésének  j)  pontja  alapján  idézés
kibocsátása  nélkül  elutasító  elsőfokú
végzést  helybenhagyó  másodfokú
végzés felülvizsgálata nem kérhető.

Pp. 273. §-a (2)  a) 

I. 21196/2013 A perújítási  kérelmet  a  Pp.  130.§  (1)
bekezdés  j)  pontja  alapján  idézés
kibocsátása  nélkül  elutasító  határozat
nem  vonható  a  felülvizsgálattal
támadható határozatok körébe.

Pp. 270. § (2) (3) 
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

III. 21191/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp. 272. § (1)
Pp.  270. § (1)
Pp. 237. §-a

Elkésett

II. 21189/2013 Az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  hatályon
kívül helyező és az elsőfokú bíróságot
a  per  újabb  tárgyalására  kötelező
végzés nem minősül kivételnek. 

Pp. 270. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 
Pp. 252. §
BH 1996. 43.

Végzés, nem érdemi

II. 21185/2013 HP- jogi képviselő; elmulasztotta Pp. 104. § (1)
Pp. 270. § (1)
Pp. 237. §

HP, kötelezettség
elmulasztása

VI. 21182/2013 A  perújítást  elutasító  végzés  nem
minősül  az  ügy  érdemében  hozott
jogerős  végzésnek  és  nem  tartozik  a
törvény  szerint  felülvizsgálattal
támadható  –  nem  az  ügy  érdemében
hozott – végzések közé sem.

Pp. 273. (2)  a) 
Pp. 270. § (2)

Végzés, nem érdemi

V. 21179/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

IV. 21177/2013 Az  első  fokon  jogerőre  emelkedett
határozat  ellen  nincs  helye
felülvizsgálatnak,  kivéve,  ha  azt
törvény lehetővé teszi.

Pp. 273. § (2) a)
Pp. 271. § (1) a) 

I. fokon jogerő

I. 21159/2013 Mindezek alapján az adott ügy perjogi
szempontból  olyan,  a  közös
tulajdonban  álló  dolog  használatával
kapcsolatos pernek minősül, amelyben
–  miután  a  másodfokú  bíróság
helybenhagyta  az  elsőfokú  bíróság
ítéletét –  nincs helye felülvizsgálatnak.

Pp. 271.§ (3) a) 
Pp. 273.§ (2)  a)

Törvény előírása kizárja 

III. 21140/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy értéke, 3 millió

alatt

VI. 21138/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy értéke, 3 millió

alatt

VI. 21137/2013 HP- jogi képviselő; elmulasztotta Pp. 104. § (1)
Pp. 270. § (1)
Pp. 237. §

HP, kötelezettség
elmulasztása
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VI. 21135/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy értéke, 3 millió

alatt

VI. 21125/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy értéke, 3 millió

alatt

V. 21123/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §(2)  a) 

Pertárgy értéke, 3 millió

alatt

II. 21121/2013 HP- jogi képviselő; elmulasztotta Pp. 104. § (1)
Pp. 270. § (1)
Pp. 237. §

HP, kötelezettség
elmulasztása

I. 21112/2013 A  perújító  alperes  által  támadott,  a
perújítási  kérelem  megengedhetősége
tárgyában  hozott  határozat  nem
vonható  a  felülvizsgálattal  támadható
határozatok körébe.  

Pp. 270. § (2)  (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

V. 21106/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy értéke, 3 millió

alatt

I. 21105/2013 Az  adott  –  társasházi  közgyűlés  által
hozott  határozat  érvénytelenségének
megállapítása  iránti  –  ügyben  a
másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság
ítéletét  azonos  jogszabályi
rendelkezésre  (Thtv.  10.§,  33.§)
utalással hagyta helyben.

Pp. 271.§ (4)  b) 
Pp. 73/B.§ (2)  b) 
Pp. 273.§ (2) a) 

Törvény előírása kizárja

II. 21104/2013 A Pp. 270. § (2) bekezdése értelmében
a  jogerős  ítélet  felülvizsgálatát
jogszabálysértésre  hivatkozással  lehet
kérni. A Pp. 271. § (1) bekezdésének a)
pontja  szerint  nincs  helye
felülvizsgálatnak  az  első  fokon
jogerőre emelkedett határozat ellen.
HP volt.

BH 1995. 163., 
BH1999. 123., 
BH 2001/172-II.
Pp. 270. § (2)
Pp. 271. § (1)
BH 2001. 381.
Pp. 270. § (1)
Pp. 237. §

Tartalmi hiányosság

II. 21103/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp. 272. § (1)
Pp.  270. § (1)
 Pp. 237. §-a

Elkésett

VI. 21101/2013

A perújítási  kérelmet  elutasító  végzés
nem minősül az ügy érdemében hozott
jogerős  végzésnek  és  nem  tartozik  a
törvény  szerint  felülvizsgálattal
támadható  –  nem  az  ügy  érdemében
hozott  –  végzések  közé  sem,  így  e
végzés  ellen  felülvizsgálatnak  nincs
helye.

Pp. 270. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Végzés, nem érdemi

V. 21098/2013 HP- illeték; elmulasztotta Pp. 273. § (1) 
Pp. 95. § (2) 

HP, kötelezettség
elmulasztása

III. 21097/2013 HP- jogi képviselő; elmulasztotta Pp. 104. § (1) HP, kötelezettség



- 176 -

Pp. 270. § (1)
Pp. 237. § 

elmulasztása

V. 21096/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy értéke, 3 millió

alatt

V. 21090/2013 Az  érdemi  tárgyalásra  alkalmatlan
perújítási  kérelem  elutasításáról
rendelkező jogerős végzés nem tartozik
az  ügy  érdemében  hozott  végzések
körébe,  és  a  Pp.  270.  §  (3)
bekezdésének  taxatív  felsorolásában
sem szerepel.

Pp. 273. § (2) a) 
EBH 2005.1223.
Pp. 270. § (3)

Végzés, nem érdemi

I. 21087/2013 A  perújító  felperes  által  támadott,  a
perújítási  kérelem  megengedhetősége
tárgyában  hozott  határozat  nem
vonható  a  felülvizsgálattal  támadható
határozatok körébe.

Pp. 273. § (2) a) 
Pp. 270. § (2) 

Végzés, nem érdemi

I. 21072/2013 A  felperes által támadott végzés nem
vonható  a  felülvizsgálattal  támadható
határozatok körébe.

Pp. 270. § (2)  (3) 
Pp. 273.§ (2) a)

Végzés, nem érdemi

V. 21069/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy értéke, 3 millió

alatt

III. 21065/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy értéke, 3 millió

alatt

VI. 21062/2013 Az alperes az elsőfokú ítélet ellen  nem
élt fellebbezéssel.
A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy értéke, 3 millió

alatt

III. 21055/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  az
elsőfokon  jogerőre  emelkedett
határozat  ellen,  kivéve ha azt  törvény
lehetővé teszi.

Pp. 271. § (1)  a) 
Pp. 273. §(2)  a) 

I. fokon jogerő

III. 21054/2013 HP- jogi képviselő; elmulasztotta Pp. 270. § (1)
Pp. 237. § 

HP, kötelezettség
elmulasztása

V. 21052/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy értéke, 3 millió

alatt

III. 21051/2013 HP- jogi képviselő; elmulasztotta Pp. 270. § (1)
Pp. 237. § 

HP, kötelezettség
elmulasztása

II. 21049/2013 Az  ideiglenes  intézkedést  elrendelő
vagy  az  eziránti  kérelmet  elutasító
jogerős végzés pedig nem minősül  az
ügy érdemében hozott végzésnek, mert
a felek közötti jogvitát érdemben nem
zárja le, illetve nem tartozik azon nem
érdemi  végzések  közé  sem,  amelyek
ellen  a  felülvizsgálatot  a  Pp.  270.  §-

Pp. 270. § (2) (3) Végzés, nem érdemi
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ának (3) bekezdése megengedi.
VI. 21047/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy értéke, 3 millió

alatt

III. 21041/2013 A perújítási kérelmet a Pp. 266. § (1)
bekezdése  alapján  elutasító  elsőfokú
végzést  helybenhagyó  másodfokú
végzés  felülvizsgálata  a  Pp.  270.  §-
ának  (2)–(3)  bekezdései  szerint  nem
kérhető.

Pp. 270. § (2) (3) Végzés, nem érdemi

III. 21040/2013 Az illetékfeljegyzési jog engedélyezése
iránt  előterjesztett  kérelmet  elutasító
elsőfokú  végzést  helybenhagyó
másodfokú végzés felülvizsgálata a Pp.
270. §-ának (2) – (3) bekezdései szerint
nem kérhető.

Pp. 270. § (2) (3) Végzés, nem érdemi

II. 21039/2013 HP:  jogi  képviselő,  határozott
jogszabálysértést  tartalmazó
felülvizsgálati kérelem, illeték.
A felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslat,
amelynek  alapja  kizárólag  valamely
konkrétan  megjelölt  anyagi  vagy
eljárásjogi szabály megsértése lehet. A
felülvizsgálati  kérelem  érdemi
elbírálásához  nem  elegendő  a
megsértett  jogszabályhelyek
felsorolásszerű  megjelölése,  a  félnek
részletesen  indokolnia  kell,  hogy  a
felülvizsgálati  kérelemmel  támadott
határozat  a  megjelölt  jogszabályokat
mennyiben sérti.

Pp. 270. § (1)
Pp. 237. §

Tartalmi hiányosság

I. 21034/2013
Az  alperes  felülvizsgálati  kérelmében
az  elsőfokú  bíróság által  jóváhagyott
egyezséget  támadja,  amely  végzés
azonban   nem  vonható  a
felülvizsgálattal támadható határozatok
körébe

Pp. 271.§ (1)  h)
Pp. 273.§ (2) a)  

III. 21032/2013 Az   illetékfeljegyzési  jog
engedélyezése  iránt  előterjesztett
kérelmet  elutasító  elsőfokú  végzést
helybenhagyó  másodfokú  végzés
felülvizsgálata a Pp. 270. §-ának (2) –
(3) bekezdései szerint nem kérhető.

Pp. 270 (2) (3) Egyezség

II. 21030/2013 Az  ideiglenes  intézkedést  elrendelő
vagy  az  eziránti  kérelmet  elutasító
jogerős végzés pedig nem minősül  az
ügy  érdemében  hozott  végzésnek,
illetve nem tartozik azon nem érdemi
végzések  közé  sem,  amelyek  ellen  a
felülvizsgálatot  a  Pp.  270.  §-ának  (3)
bekezdése megengedi.

Pp. 270. § (2) (3)
BH. 1997.342.
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

I. 21023/2013 Kúria  határozatát  támadja  a
felülvizsgálati kérelem

Pp. 271.§ (1) e)
Pp. 273. § (2) a)

Kúria határozata ellen

IV. 21014/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp. 272. § (1) Elkésett
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Pp.  270. § (1)
 Pp. 237. §-a

V. 21010/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 21000/2013 HP- illeték; elmulasztotta Pp. 270. § (1)
Pp. 237. § 

HP,  kötelezettség
elmulasztása

I. 20996/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak,  ha  az
elsőfokú  bíróság  ítéletét  a  másodfokú
bíróság  helybenhagyta  –  egyebek
mellett  –  a  szomszédjogok
megsértéséből  eredő,  továbbá  a
birtokvédelemmel  kapcsolatos
perekben. 

Pp. 271. § (3)  a)
Pp. 273. § (2)  a) 

Törvény előírása kizárja

II. 20994/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

A  per  tárgya  a  felperesek  ajándék
visszakövetelési  igénye,  amelynek  a
másodfokú  bíróság  részben  –  az
alperesnek  1.450.000  forint
megfizetésére  kötelezésével  –  adott
helyt.  A  perbeli  ingatlanok
tulajdonjogában  bekövetkezett
esetleges további változások elbírálása
nem  a  jelen  perre  tartozik,  így  arra
felülvizsgálati kérelem sem terjeszthető
elő. 

Pp. 270. § (1)
Pp. 26. §
Pp. 273. § (2) a) 

Nem minősül ingatlant

érintőnek

I. 20993/2013 A költségkedvezmény iránti  kérelmük
tárgyában  hozott  jogerős  végzését
támadják,  amely  végzés  azonban  –  a
fentiekben hivatkozottak szerint – nem
vonható  a  felülvizsgálattal  támadható
határozatok körébe. 

Pp. 73/B.§ (2) b)
Pp. 273.§ (2) a)
Pp. 270.§ (2)  (3)

Végzés, nem érdemi

IV. 20990/2013 A Kúria határozatát támadja. Pp. 271. § (1) e)
Pp. 273. § (2) a)

Kúria határozata ellen

II. 20987/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak,  ha  az
elsőfokú  bíróság  ítéletét  a  másodfokú
bíróság  helybenhagyta  a  gyermek
elhelyezése,  elhelyezésének  a
megváltoztatása, továbbá a gyermekkel
való kapcsolattartás szabályozása iránti
ügyekben. 

Pp. 271. § (3) c)
Pp. 273.§ (2) a)

Törvény előírása kizárja

VI. 20968/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 20966/2013 A  kézbesítési  vélelem  megdöntése
iránti  kérelmet  elutasító  végzés  nem
minősül  az  ügy  érdemében  hozott
jogerős  végzésnek  és  nem  tartozik  a
törvény  szerint  felülvizsgálattal

 Pp. 270. § (2)
Pp. 273. §-a (2) a)

Végzés, nem érdemi



- 179 -

támadható  –  nem  az  ügy  érdemében
hozott – végzések közé sem.

III. 20965/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp.  272. § (1)
 Pp. 237. §

Elkésett

V. 20963/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 20962/2013

Nincs  helye  felülvizsgálatnak  az
elsőfokon  jogerőre  emelkedett
határozat ellen, kivéve, ha azt törvény
lehetővé teszi.

Pp. 271. § (1) a)
Pp. 273. § (2) a)

I. fokon jogerő

I. 20961/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

I. 20955/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 20953/2013 HP- illeték; elmulasztotta Pp. 270. § (1)
Pp. 237. § 

HP, kötelezettség
elmulasztása

III. 20952/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 20945/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20938/2013 Elkésett,  igazolási kérelem is elkésett Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §
Pp. 107. § (1)

Elkésett

IV. 20928/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs
A  perújító  alperes  által  sérelmezett
végzés nem vonható a Pp. 270. § (2) és
(3)  bekezdésében  foglalt  határozatok
körébe,  ennélfogva  e  jogerős  végzés
ellen nincs helye felülvizsgálatnak.

Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §

Elkésett

V. 20923/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

V. 20922/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §  (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

V. 20921/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt
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millió forintos értékhatárt.
III. 20911/2013 A felperes a felülvizsgálati kérelmében

nem  jelölte  meg  a  felülvizsgálat
alapjául szolgáló okot, azaz a döntésre
kiható  jogszabálysértést,  továbbá  arra
egyértelmű tartalmi utalást sem tett.

Nem volt HP.

Pp. 270. § (2) 
Pp. 272. § (2)
 Pp. 273. § (1).

Tartalmi hiányosság

VI. 20909/2013

Kúria határozatát támadja.

Pp. 271. § (1) e) Kúria határozata ellen

VI. 20908/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20906/2013 Elkésett,  igazolási kérelem elutasítva Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §

Elkésett

II. 20904/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 20901/2013 A  perújító  felperes  fellebbezését
elutasító  végzés  nem  minősül
kivételnek,  ezért  megállapítható,  hogy
a  perújító  alperes  olyan  végzés  ellen
terjesztett  elő  felülvizsgálati  kérelmet,
amellyel szemben a törvény azt kizárja.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 237. §
Pp. 273. § (2) a)
BH. 1996.142.

Végzés, nem érdemi

VI. 20900/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

A  fenntartási  és  felújítási  költség
kötelmi  jogi  követelés,  az  ügy  tehát
nem tartozik az előbb említett kivételek
közé sem.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Nem minősül ingatlant

érintőnek

VI. 20897/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Nem minősül ingatlant

érintőnek

V. 20892/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 20891/2013 HP- jogi képviselő; elmulasztotta Pp. 270. § (1)
Pp. 237. § 

HP, kötelezettség
elmulasztása

VI. 20889/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt
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III. 20888/2013 A  teljes  személyes  költségmentesség
engedélyezése iránti kérelmet elutasító
elsőfokú  végzést  helybenhagyó
másodfokú  végzés  felülvizsgálata  a
nem kérhető. 

Pp. 270. § (2)–(3) Végzés, nem érdemi

VI. 20887/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 20884/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 20880/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 20879/2013 HP- jogi képviselő; elmulasztotta Pp. 270. § (1)
Pp. 237. § 

HP, kötelezettség
elmulasztása

I. 20878/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §(2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 20876/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §

Elkésett

III. 20872/2013 A felperes által támadott, a pert a Pp.
157.  §-ának  e)  pontja  alapján  –  a
felperes keresettől való elállása okán –
az  elsőfokú  bíróság  permegszüntető
végzést  helybenhagyó  másodfokú
végzés felülvizsgálata nem kérhető. 

a Pp. 270. § (2)–(3) Végzés, nem érdemi

V. 20871/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 20869/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §  (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 20864/2013 Az elsőfokú végzés ellen előterjesztett
felülvizsgálati  kérelmet  –  mint  a
törvény  által  kizártat   hivatalból
elutasította.

Pp. 273. § (2) a)
Pp. 271. § (1)  a)

Végzés, nem érdemi

VI. 20855/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20850/2013 A  másodfokú  bíróság  az  alperes
fellebbezését  hivatalból,  valamint  az
igazolási  kérelmét  érdemi  vizsgálat
nélkül elutasította.
Az  alperes  az  első-  és  másodfokú

Pp. 270. § (2) – (3) Végzés, nem érdemi
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határozatok  ellen  terjesztett  elő
felülvizsgálati kérelmet.

IV. 20842/2013 A  felperes  által  sérelmezett,  peres
eljárásban  hozott  végzés  (fellebbezést
hivatalból  elutasító,  helybenhagyó)
nem vonható  a  Pp.  270.  §  (2)  és  (3)
bekezdésében  foglalt  határozatok
körébe,  ennélfogva  e  jogerős  végzés
ellen nincs helye felülvizsgálatnak.

Pp. 270. § (2)  (3)
Pp. 273. § (2)  a)

Végzés, nem érdemi

V. 20838/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp.  272. § (1)
 Pp. 237. §

Elkésett

VI. 20833/2013

A Kúria határozatát támadja.

Pp. 271. § (1)  e)
Pp. 273. § (2) a) 

Kúria határozata ellen

IV. 20831/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp. 272. § (1)
Pp. 237. §

Elkésett

II. 20829/2013 A költségmentesség  tárgyában  hozott
határozat  nem minősül  olyan,  az  ügy
érdemében  hozott  végzésnek,  amely
ellen az alperes felülvizsgálattal élhet.

 Pp. 270. § (2) 
Pp. 273.§ (2)  a) 

Végzés, nem érdemi

I. 20825/2013
Nincs  helye  felülvizsgálatnak  az  első
fokon  jogerőre  emelkedett  határozat
ellen,  kivéve,  ha  azt  törvény lehetővé
teszi. 

Pp. 271. § (1) a)
Pp. 273. § (2) a)
Pp. 73/B. § (2)

I. fokon jogerő

I. 20824/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  az  első
fokon  jogerőre  emelkedett  határozat
ellen,  kivéve,  ha  azt  törvény lehetővé
teszi. 

Pp. 271. § (1) a)
Pp. 273. § (2) a)

I. fokon jogerő

I. 20822/2013 A Pp. 270. § (2) bekezdése értelmében
nemperes  eljárásban  kizárólag  az  ügy
érdemében  hozott  végzés  ellen  van
helye felülvizsgálatnak.
Hagyaték.

Pp. 270. (2) (3)
Pp. 273. (2) a)

Végzés, nem érdemi

I. 20820/2013 A  másodfokú  bíróság  az  elsőfokú
bíróság közbenső ítéletét  a fellebbezési
kérelem  és  ellenkérelem  korlátaira
tekintet nélkül hatályon kívül helyezte
és  az  elsőfokú  bíróságot  a  per  újabb
tárgyalására  és  újabb  határozat
hozatalára utasította.  Ehhez mérten az
alperesek  olyan  határozatot  támadnak
felülvizsgálattal, amely nem vonható a
felülvizsgálattal  támadható  végzések
körébe.

Pp. 273.§ (2) a) Végzés, nem érdemi

III. 20817/2013 A  keresetlevelet  a  Pp.  130.  §-a  (1)
bekezdésének  j)  pontja  alapján  idézés
kibocsátása  nélkül  elutasító  elsőfokú
végzést  helybenhagyó  másodfokú
végzés  felülvizsgálata  a  Pp.  270.  §-
ának (2) és (3) bekezdése szerint nem
kérhető. 

Pp. 270. § (2) (3) Végzés, nem érdemi

IV. 20815/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp.  272. § (1)
 Pp. 237. §

Elkésett

III. 20814/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp.  272. § (1)
 Pp. 237. §

Elkésett
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VI. 20813/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

V. 20809/2013 Az  érdemi  tárgyalásra  alkalmatlan
perújítási  kérelem  elutasításáról
rendelkező jogerős végzés nem tartozik
az  ügy  érdemében  hozott  végzések
körébe,  és  a  Pp.  270.  §  (3)
bekezdésének  taxatív  felsorolásában
sem szerepel. 

 EBH 2005.1223.
Pp. 273. § (2) a)
Pp. 270. § (1) (2) (3)

Végzés, nem érdemi

III. 20806/2013 A  végrehajtási  eljárás  felfüggesztése
iránt  előterjesztett  kérelmet  elutasító
elsőfokú  végzést  helybenhagyó
másodfokú végzés felülvizsgálata a Pp.
270. §-ának (2) – (3) bekezdései szerint
nem kérhető. 

Pp. 270. § (2) (3) Végzés, nem érdemi

III. 20805/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  az  első
fokon  jogerőre  emelkedett  határozat
ellen,  kivéve,  ha  azt  törvény lehetővé
teszi. 

Pp. 271. § (1) a)
Pp. 273. § (2) a)

I. fokon jogerő

III. 20804/2013 A felperes a felülvizsgálati kérelmében
nem  jelölte  meg  a  döntésre  kiható
jogszabálysértést,  továbbá  arra
egyértelmű tartalmi utalást  sem tett, a
Kúria  a  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból elutasította.

Pp. 270. § (2)
Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1)

Tartalmi hiányosság

VI. 20797/2013 Az  ellentmondást,  eljárás
felfüggesztése  és  megszüntetése  iránti
kérelmét elutasító végzés nem minősül
az  ügy  érdemében  hozott  jogerős
végzésnek  és  nem  tartozik  a  törvény
szerint  felülvizsgálattal  támadható  –
nem  az  ügy  érdemében  hozott  –
végzések közé sem.

Pp. 270. § (2)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

III. 20793/2013 A felperes a felülvizsgálati kérelmében
nem  jelölte  meg  a  döntésre  kiható
jogszabálysértést,  továbbá  arra
egyértelmű tartalmi utalást  sem tett, a
Kúria  a  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból elutasította.

Pp. 270. § (2)
Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1)

Tartalmi hiányosság

I. 20790/2013 A felperes a felülvizsgálati kérelmében
nem  jelölte  meg  a  döntésre  kiható
jogszabálysértést,  továbbá  arra
egyértelmű tartalmi utalást  sem tett, a
Kúria  a  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból elutasította.

HP volt.

Pp. 270. § (2)
Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1)

Tartalmi hiányosság

V. 20788/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20787/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a

Elkésett
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III. 20782/2013 A felperes a felülvizsgálati kérelmében
nem  jelölte  meg  a  döntésre  kiható
jogszabálysértést,  továbbá  arra
egyértelmű tartalmi utalást  sem tett, a
Kúria  a  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból elutasította.

HP volt.

Pp. 270. § (2)
Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1)

Tartalmi hiányosság

III. 20779/2013 Kiemelt, elkésett Pp. 386/I. §
Pp. 273. §(1) 

Elkésett

II. 20776/2013 Elkésett, igazolás kérelmet elutasít Pp. 272. §  (1)
Pp. 107. § (1)
Pp. 237. §

Elkésett

I. 20771/2013 A  költségkedvezmény  iránti  kérelme
tárgyában  hozott  jogerős  végzést
támadja,  amely végzés  azonban  nem
vonható  a  felülvizsgálattal  támadható
határozatok körébe.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273.§ (2) a)

Végzés, nem érdemi

IV. 20768/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

V. 20767/2013 Kiemelt, elkésett Pp. 386/I. §
Pp. 273. §  (1) 
Pp. 270. § (1) 

Elkésett

V. 20765/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20764/2013 Elkésett, igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
 Pp. 237. §-a

Elkésett

VI. 20763/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
BH. 2001.47.

Elkésett

II. 20754/2013 A Pp.  273.  §  (1)  bekezdése  szerint  a
Kúria  a  jogi  képviselő  által
előterjesztett  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból  elutasítja  ha  az  nem  felel
meg  a  272.  §  (2)  bekezdésében
előírtaknak,  vagy ha  ennek megfelelő
kiegészítése  a  kérelem  benyújtására
biztosított  törvényes  határidőn  belül
nem történt meg.

Pp. 273. § (1)
Pp. 272. § (2) 
BH 2005/8/290.
BH 2011/7/259.

Tartalmi hiányosság

VI. 20753/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 20751/2013 A fél a felülvizsgálati kérelmében nem
jelölte  meg  a  döntésre  kiható
jogszabálysértést,  továbbá  arra
egyértelmű tartalmi utalást  sem tett, a
Kúria  a  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból elutasította.

Pp. 270. § (2)
Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1)

Tartalmi hiányosság
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HP volt.

V. 20749/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

V. 20748/2013 Elkésett, igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §

Elkésett

IV. 20745/2013  A  felperes  által  sérelmezett,  peres
eljárásban hozott végzés (Pp. 130. § (1)
bekezdés  j)  pontja)nem  vonható  a
bekezdésében  foglalt  határozatok
körébe,  ennélfogva  e  jogerős  végzés
ellen nincs helye felülvizsgálatnak.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

III. 20740/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 20735/2013 A fél a felülvizsgálati kérelmében nem
jelölte  meg  a  döntésre  kiható
jogszabálysértést,  továbbá  arra
egyértelmű tartalmi utalást  sem tett, a
Kúria  a  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból elutasította.

HP volt.

Pp. 270. § (2)
Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1)

Tartalmi hiányosság

V. 20734/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20730/2013 A fél a felülvizsgálati kérelmében nem
jelölte  meg  a  döntésre  kiható
jogszabálysértést,  továbbá  arra
egyértelmű tartalmi utalást  sem tett, a
Kúria  a  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból elutasította.

HP volt.

Pp. 270. § (2)
Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1)

Tartalmi hiányosság

I. 20727/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 20726/2013 Az  igazolási  kérelemnek  helytadó
végzés  a  nem  minősül  az  ügy
érdemében hozott jogerős végzésnek és
nem  tartozik  a  törvény  szerint
felülvizsgálattal  támadható  –  nem  az
ügy érdemében hozott – végzések közé
sem.

 Pp. 270. § (2)
Pp. 273. §  (2) a)

Végzés, nem érdemi

III. 20725/2013 A perújítási kérelmet a Pp. 266. §-ának
(2)  bekezdése  alapján  elutasító
elsőfokú  végzést  helybenhagyó

Pp. 270. § (1) (2) Végzés, nem érdemi
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másodfokú végzés felülvizsgálata a Pp.
270. §-ának (2)–(3) bekezdései szerint
nem kérhető.

VI. 20717/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 20716/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs. Pp.  272. § (1)
 Pp. 237. §

Elkésett

VI. 20711/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §(2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20710/2013 A  pert a Pp. 318. §-ának (1) bekezdése
alapján  megszüntető  elsőfokú  végzést
helybenhagyó  másodfokú  végzés
felülvizsgálata a  Pp.  270.  §-ának (2)–
(3) bekezdései szerint nem kérhető. 

Pp. 270. (2) (3) Végzés, nem érdemi

V. 20707/2013 Az  elsőfokú  ítélet  hatályon  kívül
helyezéséről és az elsőfokú bíróság új
eljárásra  és  új  határozat  hozatalára
utasításáról  rendelkező  végzés   nem
tartozik  az  ügy  érdemében  hozott
végzések  körébe,  és  a  Pp.  270.  §  (3)
bekezdésének  taxatív  felsorolásában
sem szerepel. 

BH 1996.43.
BH 1995.133. 
Pp. 273. § (2)
Pp. 270. § (3)

Végzés, nem érdemi

VI. 20705/2013 A  részletfizetést  engedélyező  végzés
nem minősül az ügy érdemében hozott
jogerős  végzésnek  és  nem  tartozik  a
törvény  szerint  felülvizsgálattal
támadható  –  nem  az  ügy  érdemében
hozott – végzések közé sem.

Pp. 270. § (2)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

V. 20701/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 20695/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

V. 20692/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 20691/2013 HP: jogi képviselőt nem pótolta Pp. 270. § (1)
Pp. 237. §

HP, kötelezettség

elmulasztása
III. 20690/2013 A felperes a felülvizsgálati kérelmében

nem  jelölte  meg  a  döntésre  kiható
jogszabálysértést,  továbbá  arra
egyértelmű tartalmi utalást  sem tett, a
Kúria  a  felülvizsgálati  kérelmet

Pp. 270. § (2)
Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1)

Tartalmi hiányosság
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hivatalból elutasította.

II. 20688/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 20683/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20678/2013 A felperes a felülvizsgálati kérelmében
nem  jelölte  meg  a  döntésre  kiható
jogszabálysértést,  továbbá  arra
egyértelmű tartalmi utalást  sem tett, a
Kúria  a  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból elutasította.

Pp. 270. § (2)
Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1)

Tartalmi hiányosság

III. 20674/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20665/2013  A  felperes  által  támadott,  a
keresetlevelet a Pp. 130. § (1) bekezdés
j)  pontja  alapján  idézés  kibocsátása
nélkül elutasító végzés felülvizsgálata a
Pp.  270.  §-ának  (2)  –  (3)  bekezdései
szerint nem kérhető. 

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. (2) a)

Végzés, nem érdemi

VI. 20664/2013 A  költségmentesség  iránti  kérelmet
elutasító  végzés  a  fentiekből
következően  nem  minősül  az  ügy
érdemében hozott jogerős végzésnek és
nem  tartozik  a  törvény  szerint
felülvizsgálattal  támadható  –  nem  az
ügy érdemében hozott – végzések közé
sem.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. (2) a)

Végzés, nem érdemi

II. 20658/2013 A  Pp.  271.  §  (3)  bekezdésének  c)
pontja  értelmében  nincs  helye
felülvizsgálatnak,  ha  az  elsőfokú
bíróság  ítéletét  a  másodfokú  bíróság
helybenhagyta a  gyermek elhelyezése,
elhelyezésének  a  megváltoztatása,
továbbá  a  gyermekkel  való
kapcsolattartás  szabályozása  iránti
ügyekben.  Az  adott  esetben  a
gyermekelhelyezés  tárgyában
egybehangzó első- és másodfokú ítélet
született, ezért annak a felülvizsgálata a
törvény értelmében kizárt.

Pp. 271. § (3) c)
Pp. 273. § (2) a)

Törvény előírása kizárja

II. 20656/2013 A bírói gyakorlat szerint a jogerős ítélet
csak  olyan  kérdésben  támadható
felülvizsgálati  kérelemmel,  ami  az
első- és a másodfokú eljárásnak tárgya
volt  A  felülvizsgálati  eljárásban  nem
lehet  olyan  jogcímre  hivatkozni,
amelyet sem az első-, sem a másodfokú
eljárásban  nem  érvényesítettek.  A

BH 1995/3/163.
BH 1999/3/123.
BH 2002/11/447-II.
Pp. 273. § (2) a)

Új körülmény

megjelölése
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felülvizsgálati  kérelemben  olyan
körülményre,  amely  nem  volt  a
megelőző  eljárás  tárgya  (amelyet  az
első  és  a  másodfokú  eljárásban  a  fél
nem hozott fel, nem lehet hivatkozni.

I. 20654/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20653/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20649/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 20646/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 20642/2013 Az  ideiglenes  intézkedést  elrendelő
vagy  az  eziránti  kérelmet  elutasító
jogerős végzés pedig nem minősül  az
ügy érdemében hozott végzésnek, mert
a felek közötti jogvitát érdemben nem
zárja le, illetve nem tartozik azon nem
érdemi végzések közé sem. 

Pp. 270. § (3)(2)
BH 1997.342.
Pp. 273.§ (2) a)

Végzés, nem érdemi

II. 20640/2013 A felperes a felülvizsgálati kérelmében
nem  jelölte  meg  a  döntésre  kiható
jogszabálysértést,  továbbá  arra
egyértelmű tartalmi utalást  sem tett, a
Kúria  a  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból elutasította.
Nincs HP.

BH 2005/8/290.
BH 2011/7/259
Pp. 270. § (2)
Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1)

Tartalmi hiányosság

II. 20636/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
 Pp. 237. §-a

Elkésett

V. 20634/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

V. 20633/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

IV. 20632/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §
BH 2001.281.

Elkésett

III. 20630/2013 Elkésett,  igazolás  kérelmet  elutasít,
kiemelt

Pp. 386/I. §
Pp. 272. § (1)
Pp. 107. § (1) 

Elkésett
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Pp. 237. §-a
III. 20621/2013 A  kézbesítési  vélelem  megdöntése

iránti  kérelmet  elutasító  elsőfokú
végzést  helybenhagyó  másodfokú
végzés  felülvizsgálata  a  Pp.  270.  §-
ának (2) – (3) bekezdései szerint nem
kérhető. 

Pp. 270. § (2) (3) Végzés, nem érdemi

III. 20620/2013 A  felperes  által  támadott,  a
keresetlevelet  a  Pp.  130.  §-a  (1)
bekezdésének  j)  pontja  alapján  idézés
kibocsátása  nélkül  elutasító  elsőfokú
végzést  helybenhagyó  másodfokú
végzés  felülvizsgálata  a  Pp.  270.  §-
ának (2) – (3) bekezdései szerint nem
kérhető. 

Pp. 270. § (2) (3) Végzés, nem érdemi

V. 20617/2013 A  Pp.  271. §  (1)  bekezdésének  a)
pontja  értelmében  nincs  helye
felülvizsgálatnak  az  első  fokon
jogerőre emelkedett határozat ellen.

Pp. 271. § (1) a)
Pp. 270. § (1)
Pp. 237. §

I. fokon jogerő

II. 20614/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a

Elkésett

V. 20607/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a

Elkésett

V. 20604/2013

A  szakértői  díj  megállapításáról
rendelkező végzés  pedig nem tartozik
az  ügy  érdemében  hozott  végzések
körébe,  és  a  Pp.  270.  §  (3)
bekezdésének  taxatív  felsorolásában
sem szerepel. 

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. (2) a)

Végzés, nem érdemi

III. 20598/2013 A felperes a felülvizsgálati kérelmében
nem  jelölte  meg  a  döntésre  kiható
jogszabálysértést,  továbbá  arra
egyértelmű tartalmi utalást  sem tett, a
Kúria  a  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból elutasította.

Pp. 270. § (2)
Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1)

Tartalmi hiányosság

III. 20596/2013 Az  alperes  által  támadott,  a
fellebbezést  elutasító elsőfokú végzést
helybenhagyó  másodfokú  végzés
felülvizsgálata a Pp. 270. §-ának (2) –
(3) bekezdései szerint nem kérhető

Pp. 270. § (2) (3) Végzés, nem érdemi

IV. 20594/2013 HP: jogi képviselő (pártfogó ügyvéd),
elmulasztotta (hibásan teljesítette)

Pp. 73/A. § (1) bekezdés 
a)
Pp. 73/B. § (1)
2003. évi LXXX. törvény 
52. §(2)
Pp. 270. § (1) 
Pp. 237. §

HP, kötelezettség

elmulasztása

I. 20593/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. § (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt
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vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

III. 20589/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20588/2013 A  perújító  alperes  által  támadott,  a
perújítási  kérelmet  a  Pp.  130.  §-a (1)
bekezdésének  j)  pontja  alapján  idézés
kibocsátása  nélkül  elutasító  elsőfokú
végzést  helybenhagyó  másodfokú
végzés  felülvizsgálata  a  Pp.  270.  §-
ának (2) – (3) bekezdései szerint nem
kérhető.

Pp. 270. § (2) (3) Végzés, nem érdemi

V. 20585/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20581/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

IV. 20579/2013 A bíróság a keresetlevelet a Pp. 130. §
(1)  bekezdés  j)  pontja  alapján  idézés
kibocsátása  nélkül  elutasította  és  a
felperes  pártfogó  ügyvéd  kirendelése
iránti kérelmét elutasította.
A  felperes  által  sérelmezett,  peres
eljárásban hozott végzés nem vonható a
Pp.  270.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében
foglalt határozatok körébe, ennélfogva
e  jogerős  végzés  ellen  nincs  helye
felülvizsgálatnak.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. (2) a)

Végzés, nem érdemi

III. 20578/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a

Elkésett

VI. 20574/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

IV. 20570/2013 HP: jogi képviselőt nem pótolta Pp. 270. § (1) 
Pp. 237. §-

HP, kötelezettség

elmulasztása
V. 20569/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20565/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt
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VI. 20563/2013

Az  első  fokon  jogerőre  emelkedett
határozat  ellen  nincs  helye
felülvizsgálatnak.

Pp. 271. § (1) a)
Pp. 273. (2) a)

I. fokon jogerő

I. 20562/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a

Elkésett

III. 20557/2013 A felperes a felülvizsgálati kérelmében
nem  jelölte  meg  a  döntésre  kiható
jogszabálysértést,  továbbá  arra
egyértelmű tartalmi utalást  sem tett, a
Kúria  a  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból elutasította.

Nincs HP.

Pp. 270. § (2)
Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1)

Tartalmi hiányosság

V. 20550/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 20545/2013 A felperes a felülvizsgálati kérelmében
nem  jelölte  meg  a  döntésre  kiható
jogszabálysértést,  továbbá  arra
egyértelmű tartalmi utalást  sem tett, a
Kúria  a  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból elutasította.

Pp. 270. § (2)
Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1)

Tartalmi hiányosság

V. 20539/2013 Elkésett, igazolás kérelmet elutasít, Pp. 272. § (1)
Pp. 106. § (1)
EBH 2000.345
Pp. 109. §
Pp. 237. §

Elkésett

I. 20534/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

V. 20532/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 20519/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §

Elkésett

III. 20517/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §

Elkésett

II. 20506/2013 A  Pp.  271.  §  (1)  bekezdésének  d)
pontja  értelmében  nincs  helye
felülvizsgálatnak – egyebek mellett - a
jogerős ítéletnek csupán az indokolása
ellen.  Az  alperesnek  a  jogerős  ítélet
indokolását  támadó  felülvizsgálati
kérelme  tehát  a  törvény  értelmében

Pp. 271. § (1) d)
Pp. 273. § (2) a)

Indokolást támad
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kizárt. 
IV. 20505/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20504/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

V. 20496/2013 HP: illeték, elmulasztotta Pp. 273. § (1)  
Pp. 95. § (2) 

HP, kötelezettség

elmulasztása
IV. 20492/2013

A  per  érdemében  a  bíróság  mindig
ítélettel  határoz,  ezért  az  ügy
érdemében hozott jogerős végzés csak
nemperes  eljárásban  hozott  végzés
lehet.  A  felülvizsgálattal  támadott
jogerős  végzés  nem felel  meg a  fenti
törvényi  követelményeknek,  mivel  a
perújítási  kérelmet  elutasító  végzés
nem minősül az ügy érdemében hozott
végzésnek és nem tartozik a Pp. 270. §
(3)  bekezdése  szerint  felülvizsgálattal
támadható  -  nem  az  ügy  érdemében
hozott - végzések közé sem.

1/2002. (IV. 22.) PK-KK
Pp. 273. § (2) a)
Pp. 270. § (2) (3)

Végzés, nem érdemi

IV. 20486/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

V. 20484/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 20482/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

V. 20475/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 20472/2013 A részletfizetési kedvezmény megadása
iránti kérelem vonatkozásában hatáskör
hiányát megállapító végzés a fentiekből
következően  nem  minősül  az  ügy
érdemében hozott jogerős végzésnek és
nem  tartozik  a  törvény  szerint
felülvizsgálattal  támadható  –  nem  az
ügy érdemében hozott – végzések közé
sem.

Pp. 273. § (2) a)
Pp. 270. § (2) (3)

Végzés, nem érdemi

III. 20470/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a)

Pertárgy érték, 3 millió

alatt
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millió forintos értékhatárt.
I. 20468/2013 A  perújító  alperes  által  támadott,  a

perújítási  kérelem  megengedhetősége
tárgyában  hozott  határozat  –  a  Pp.
előbbiekben  hivatkozott  rendelkezései
miatt - nem vonható a felülvizsgálattal
támadható határozatok körébe, ezért  a
Kúria a kérelmet hivatalból elutasította.

Pp. 273. § (2) a)
Pp. 270. § (2) (3)

Végzés, nem érdemi

VI. 20459/2013 A  perfeljegyzés  elrendelése  iránti
kérelmet elutasító végzés nem minősül
az  ügy  érdemében  hozott  jogerős
végzésnek  és  nem  tartozik  a  törvény
szerint  felülvizsgálattal  támadható  –
nem  az  ügy  érdemében  hozott  –
végzések közé sem.

Pp. 273. § (2) a)
Pp. 270. § (2) (3)

Végzés, nem érdemi

II. 20458/2013 A felperes a felülvizsgálati kérelmében
nem  jelölte  meg  a  döntésre  kiható
jogszabálysértést,  továbbá  arra
egyértelmű tartalmi utalást  sem tett, a
Kúria  a  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból elutasította.

HP volt, de elmulasztották.

Pp. 270. § (2)
Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1)

Tartalmi hiányosság

V. 20457/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20447/2013 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 272. § (2) 
Pp. 273. § (1) 

HP, kötelezettség
elmulasztása

III. 20445/2013
A  per  érdemében  a  bíróság  mindig
ítélettel  határoz,  ezért  az  ügy
érdemében hozott jogerős végzés csak
nemperes  eljárásban  hozott  végzés
lehet. A keresetlevelet a Pp. 130. § (1)
bekezdésének  j)  pontja  alapján  idézés
kibocsátása  nélkül  elutasító  jogerős
végzés  a  fentiekből  következően  nem
minősül  az  ügy  érdemében  hozott
végzésnek. Nem tartozik továbbá a Pp.
270. §  (3)  bekezdése  szerint
felülvizsgálattal  támadható  egyéb  –
nem  az  ügy  érdemében  hozott  –
végzések közé sem.

1/2002. (IV. 22.) PK-KK
Pp. 273. § (2) a)
Pp. 270. § (2) (3)

Végzés, nem érdemi

IV. 20437/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20436/2013 A felperes  által  támadott,a  pert  a  Pp.
318.  §-ának  (1)  bekezdése  alapján
megszüntető  elsőfokú  végzést
helybenhagyó  másodfokú  végzés
felülvizsgálata a Pp. 270. §-ának (2) –
(3) bekezdései szerint nem kérhető. 

Pp. 273. § (2) a)
Pp. 270. § (2) (3)

Végzés, nem érdemi
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II. 20432/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 20428/2013

Az igazolási kérelmet elutasító végzés
a fentiekből következően nem minősül
az  ügy  érdemében  hozott  jogerős
végzésnek  és  nem  tartozik  a  törvény
szerint  felülvizsgálattal  támadható  –
nem  az  ügy  érdemében  hozott  –
végzések közé sem.

1/2002. (IV. 22.) PK-KK
Pp. 273. § (2) a)
Pp. 270. § (2) (3)

Végzés, nem érdemi

V. 20426/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §

Elkésett

III. 20424/2013 A  felperes  által  támadott,  a
keresetlevelet  a  Pp.  130.  §-a  (1)
bekezdésének  j)  pontja  alapján  idézés
kibocsátása  nélkül  elutasító  elsőfokú
végzést  helybenhagyó  másodfokú
végzés  felülvizsgálata  a  Pp.  270.  §-
ának (2) és (3) bekezdései szerint nem
kérhető. 

Pp. 273. § (2) a)
Pp. 270. § (2) (3)

Végzés, nem érdemi

III. 20421/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §

Elkésett

I. 20413/2013 A  perújító  I.  rendű  alperes  által
támadott,  a  perújítási  kérelem
megengedhetősége  tárgyában  hozott
határozat  nem  vonható  a
felülvizsgálattal támadható határozatok
körébe.

Pp. 273. § (2) a)
Pp. 270. § (2) (3)

Végzés, nem érdemi

VI. 20412/2013

A  Pp.  271.  §  (1)  bekezdésének  e)
pontja  alapján  nincs  helye
felülvizsgálatnak,  ha  a  határozatot  a
Kúria hozta.

Pp. 271. § (1) e)
Pp. 273. § (2) a)

Kúria határozata ellen

IV. 20409/2013 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 272. § (2)
 Pp. 273. § (1) 

HP, kötelezettség
elmulasztása

II. 20407/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a

Elkésett

I. 20403/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a

Elkésett

III. 20399/2013 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 272. § (2)
 Pp. 273. § (1) 

HP, kötelezettség
elmulasztása

VI. 20393/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt
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IV. 20386/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 20381/2013 Elkésett,  igazolási kérelem elutasítva Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 107. § (2)

Elkésett

III. 20377/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 20376/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

IV. 20375/2013
A  kézbesítési  vélelem  megdöntése
iránti kérelmet elutasító jogerős végzés
nem minősül az ügy érdemében hozott
végzésnek. Nem tartozik továbbá a Pp.
270. §  (3)  bekezdése  szerint
felülvizsgálattal  támadható  egyéb  –
nem  az  ügy  érdemében  hozott  –
végzések közé sem. 

Pp. 273. § (2) a)
Pp. 270. § (2) (3)

Végzés, nem érdemi

II. 20371/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a

Elkésett

I. 20365/2013 A  Pp.  271.§  (1)  bekezdés  l)  pontja
szerint  irányadó  a  hagyatéki  eljárásól
szóló  2010.  évi  XXXVIII.  törvény
(Hetv.)  113.§  (3)  bekezdése  alapján
nincs  helye  felülvizsgálatnak  a
hagyaték  átadása  tárgyában  hozott
végzés ellen.

A  Hetv.  előbbiekben  hivatkozott
rendelkezése miatt a Kúria az érdekelt
felülvizsgálati kérelmét érdemben nem
vizsgálhatta. 

Pp. 271. § (1) l)
Pp. 273. § (2) a)

Törvény előírása kizárja

VI. 20364/2013 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 272. § (2)
Pp. 273. §  (1) 

HP, kötelezettség
elmulasztása

IV. 20363/2013  Az  áttételt  elrendelő  jogerős  végzés
ellen  a  felperes  terjesztett  elő
felülvizsgálati kérelmet. A felperes által
sérelmezett,  peres  eljárásban  hozott
végzés nem vonható a Pp. 270. § (2) és
(3)  bekezdésében  foglalt  határozatok
körébe,  ennélfogva  e  jogerős  végzés
ellen nincs helye felülvizsgálatnak.

Pp. 273. § (2) a)
Pp. 270. § (2) (3)

Végzés, nem érdemi

III. 20359/2013 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 272. § (2)
Pp. 273. §  (1)

HP, kötelezettség
elmulasztása
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VI. 20357/2013

A  költségmentesség  iránti  kérelmet
utasító  végzés  a  fentiekből
következően  nem  minősül  az  ügy
érdemében hozott jogerős végzésnek és
nem  tartozik  a  törvény  szerint
felülvizsgálattal  támadható  –  nem  az
ügy érdemében hozott – végzések közé
sem. 

Pp. 273. § (2) a)
Pp. 270. § (2) (3)

Végzés, nem érdemi

I. 20356/2013 A Pp.  271.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja
alapján  nincs  helye  felülvizsgálatnak,
ha  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  a
másodfokú  bíróság  helybenhagyta  –
egyebek  mellett  –  a  szomszédjogok
megsértéséből  eredő,  továbbá  a
birtokvédelemmel  kapcsolatos
perekben. 

Pp. 271. § (3) a)
Pp. 273. § (2) a)

Törvény előírása kizárja

III. 20355/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a

Elkésett

VI. 20354/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

II. 20349/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Ingatlan kiürítése.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Nem minősül ingatlant

érintőnek

II. 20347/2013 A  Pp.  73/A.  §-ának  (1)  bekezdése
szerint  a  Kúria  előtti  eljárásban  a
felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél
számára  a  jogi  képviselet  kötelező.  A
kötelező  jogi  képviseletet  a
gondnokság alá helyezési perben a Pp.
308.  §  (1)  bekezdése  értelmében  az
ügygondnok biztosítja. 

Tekintettel  arra,  hogy  az  alperes
ügygondnoka  felülvizsgálati  kérelmet
nem  kívánt  előterjeszteni,  erről  az
alperest  is  tájékoztatta,  továbbá  a
hiányok  pótlására  sem  került  sor,  a
Kúria  a  Pp.  270.  §  (1)  bekezdésére
tekintettel irányadó 237. §-a alapján a
felülvizsgálati  kérelmet  hivatalból
elutasította. 

Pp. 73/A. § (1)
Pp. 270. § (1)
Pp. 237. §

HP, kötelezettség

elmulasztása

III. 20341/2013 A felperes által támadott, a pert a Pp.
157. § d) pontja  alapján megszüntető
elsőfokú  végzést  helybenhagyó
másodfokú végzés felülvizsgálata a Pp.
270. §-ának (2) és (3) bekezdése szerint
nem kérhető.

Pp. 273. § (2) a)
Pp. 270. § (2) (3)

Végzés, nem érdemi



- 197 -

I. 20337/2013 A Pp.  271.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja
alapján  nincs  helye  felülvizsgálatnak,
ha  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  a
másodfokú  bíróság  helybenhagyta  –
egyebek  mellett  –  a  szomszédjogok
megsértéséből  eredő,  továbbá  a
birtokvédelemmel  kapcsolatos
perekben. 
A Pp. 271.§ (2) bekezdése értelmében
nincs  helye  felülvizsgálatnak  olyan
vagyonjogi  ügyben,  amelyben  a
felülvizsgálati kérelemben vitatott érték
a  hárommillió  forintot  nem  haladja
meg.

Pp. 271. § (3) a)
Pp. 271. (2)
Pp. 273. (2) a)

Törvény előírása kizárja

I. 20335/2013 A  perújító  felperes  felülvizsgálati
kérelmében  a  perújítási  kérelmét
elutasító  (Pp.  130.§  (1)  bekezdés  j)
pontja  alapján  idézés  kibocsátása
nélkül  elutasította)jogerős  végzést
támadja,  amely  végzés  azonban  –  a
fentiekben hivatkozottak szerint – nem
vonható  a  felülvizsgálattal  támadható
határozatok körébe.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

III. 20334/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a

Elkésett

IV. 20328/2013
A  keresetlevelet  a  Pp.  130. §  (1)
bekezdésének  j)  pontja  alapján  idézés
kibocsátása  nélkül  elutasító  jogerős
végzés  a  fentiekből  következően  nem
minősül  az  ügy  érdemében  hozott
végzésnek. Nem tartozik továbbá a Pp.
270. §  (3)  bekezdése  szerint
felülvizsgálattal  támadható  egyéb  –
nem  az  ügy  érdemében  hozott  –
végzések közé sem. 

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)
1/2002. (IV. 22.) PK-KK 
véleménye

Végzés, nem érdemi

IV. 20322/2013
Elkésett,   igazolási  kérelem  nincs,
kiemelt

Pp. 237. §
Pp.  386/I. §

Elkésett

I. 20321/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

V. 20315/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

V. 20309/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

I. 20308/2013 A  Pp.  271.§  (1)  bekezdés  i)  pontja
alapján nincs helye felülvizsgálatnak a
birtokvédelmi  eljárást  követő
birtokvédelmi  perben  hozott  ítélet
ellen.

Pp. 271. § (1) i)
Pp. 273. § (2) a)

Törvény előírása kizárja
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Az adott esetben a felperesek a Siófok
Város  Jegyzője  által  lefolytatott
birtokvédelmi  eljárást  követő
birtokvédelmi perben hozott ítélet ellen
nyújtottak be felülvizsgálati kérelmet. 

V. 20306/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a

Elkésett

VI. 20298/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20291/2013 A Pp. 73/B. § (2), (3) és (4) bekezdése
értelmében  a  hiányzó  jogi  képviselet
pótlására  hiánypótlási  határidőt  a
felülvizsgálati  eljárás  kezdetén  csak
akkor engedhetett volna a Kúria, ha a
felperes  pártfogó  ügyvédi  képviselet
engedélyezése  iránti  kérelmet
terjesztett volna elő. 

Pp. 73/A. § (1) a)
Pp. 73/B. § (3)(4)
Pp. 272. § (1)

Elkésett 

I. 20287/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

V. 20284/2013 A  pénzkövetelés  biztosítása  iránti
kérelmet  elutasító  végzés  pedig  nem
tartozik  az  ügy  érdemében  hozott
határozatok körébe, és a Pp. 270. § (3)
bekezdésének  taxatív  felsorolásában
sem szerepel. 

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

I. 20280/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 20279/2013

A  kézbesítési  vélelem  megdöntése
iránti  kérelmet  elutasító  végzés  a
fentiekből  következően  nem  minősül
az  ügy  érdemében  hozott  jogerős
végzésnek  és  nem  tartozik  a  törvény
szerint  felülvizsgálattal  támadható  –
nem  az  ügy  érdemében  hozott  –
végzések közé sem.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

II. 20278/2013 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 272. § (2) 
Pp. 273. § (1) 

HP, kötelezettség
elmulasztása

I. 20273/2013 A  Pp.  271.§  (3)  bekezdés  a)  pontja
szerint nincs helye a felülvizsgálatnak,
ha  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  a
másodfokú  bíróság  helybenhagyta  a
szomszédjogok  megsértéséből  eredő,
valamint  a  birtokvédelmi,  továbbá  a
közös  tulajdonban  álló  dolog
birtoklásával  és  használatával
kapcsolatos perekben. 

Pp. 271. § (3) a)
Pp. 273. § (2) a)

Törvény előírása kizárja
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VI. 20261/2013

A  perújítás  iránti  kérelmet  elutasító
végzés  a  fentiekből  következően  nem
minősül  az  ügy  érdemében  hozott
jogerős  végzésnek  és  nem  tartozik  a
törvény  szerint  felülvizsgálattal
támadható  –  nem  az  ügy  érdemében
hozott – végzések közé sem.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

III. 20259/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp. 272. § (1)
Pp. 237. §
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

VI. 20257/2013 A  költségmentesség  iránti  kérelmet
elutasító  végzés  a  fentiekből
következően  nem  minősül  az  ügy
érdemében hozott jogerős végzésnek és
nem  tartozik  a  törvény  szerint
felülvizsgálattal  támadható  –  nem  az
ügy érdemében hozott – végzések közé
sem.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

III. 20255/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

IV. 20251/2013 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1)

HP, kötelezettség
elmulasztása

IV. 20248/2013
A  fellebbezést  hivatalból  elutasító
jogerős  végzés  a  fentiekből
következően  nem  minősül  az  ügy
érdemében  hozott  végzésnek.  Nem
tartozik  továbbá  a  Pp.  270. §  (3)
bekezdése  szerint  felülvizsgálattal
támadható  egyéb  –  nem  az  ügy
érdemében  hozott  –  végzések  közé
sem. 

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)
1/2002. (IV. 22.) PK-KK 
véleménye

Végzés, nem érdemi

IV. 20247/2013
A  fellebbezést  hivatalból  elutasító
jogerős  végzés  a  fentiekből
következően  nem  minősül  az  ügy
érdemében  hozott  végzésnek.  Nem
tartozik  továbbá  a  Pp.  270. §  (3)
bekezdése  szerint  felülvizsgálattal
támadható  egyéb  –  nem  az  ügy
érdemében  hozott  –  végzések  közé
sem. 

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)
1/2002. (IV. 22.) PK-KK 
véleménye

Végzés, nem érdemi

VI. 20238/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

A Pp.  24.  §  (1)  bekezdése  szerint  a
pertárgy  értékének  megállapításánál  a
keresettel  érvényesített követelés vagy
más  jog  értéke  irányadó.  Ennek
megfelelően  szerződés

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt
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érvénytelenségének  megállapítására
irányuló  keresetnél  a  pertárgy
értékeként  a  szerződésben  kikötött
szolgáltatásért  járó  ellenszolgáltatás
értékét kell figyelembe venni.

I. 20236/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20225/2013 A Pp. 73/B. § (2), (3) és (4) bekezdése
értelmében  a  hiányzó  jogi  képviselet
pótlására  hiánypótlási  határidőt  a
felülvizsgálati  eljárás  kezdetén  csak
akkor engedhetett volna a Kúria, ha a
felperesek pártfogó ügyvédi képviselet
engedélyezése  iránti  kérelmet
terjesztettek volna elő. 

Pp. 73/B. (2)-(4) HP, kötelezettség

elmulasztása

V. 20224/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

I. 20223/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

V. 20219/2013

A jogutódlást megállapító végzés nem
tartozik  az  ügy  érdemében  hozott
végzések  körébe,  és  a  Pp.  270.  §  (3)
bekezdésének  taxatív  felsorolásában
sem szerepel.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a) 

Végzés, nem érdemi

III. 20217/2013 Az  elsőfokú  ítéletet  hatályon  kívül
helyező  és  az  elsőfokú  bíróságot  új
eljárásra utasító végzés nem minősül az
ügy  érdemében  hozott  jogerős
végzésnek  és  nem  tartozik  a  törvény
szerint  felülvizsgálattal  támadható  –
nem  az  ügy  érdemében  hozott  –
végzések közé sem.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a) 

Végzés, nem érdemi

VI. 20215/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20211/2013 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1) 

HP, kötelezettség
elmulasztása

VI. 20208/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

I. 20206/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt
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I. 20204/2013 A Pp. 271.§ (1) bekezdés c) pontjának
rendelkezése  alapján  nincs  helye
felülvizsgálatnak  a  jogerős
határozatnak  csupán  a  perköltségre
vonatkozó rendelkezése ellen.

Pp. 271. § (1) c)
Pp. 273. § (2) a)

Törvény előírása kizárja

IV. 20193/2013
A  keresetlevelet  a  Pp.  130. §  (1)
bekezdésének  j)  pontja  alapján  idézés
kibocsátása  nélkül  elutasító  jogerős
végzés  a  fentiekből  következően  nem
minősül  az  ügy  érdemében  hozott
végzésnek. Nem tartozik továbbá a Pp.
270. §  (3)  bekezdése  szerint
felülvizsgálattal  támadható  egyéb  –
nem  az  ügy  érdemében  hozott  –
végzések közé sem. 

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)
1/2002. (IV. 22.) PK-KK 
véleménye

Végzés, nem érdemi

III. 20191/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

VI. 20188/2013 A felperes a felülvizsgálati kérelmében
nem  jelölte  meg  a  döntésre  kiható
jogszabálysértést,  továbbá  arra
egyértelmű tartalmi utalást  sem tett, a
Kúria  a  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból elutasította.

Pp. 270. § (2)
Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1)

Tartalmi hiányosság

VI. 20187/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 20182/2013

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti
kérelmet elutasító végzés nem minősül
az  ügy  érdemében  hozott  jogerős
végzésnek  és  nem  tartozik  a  törvény
szerint  felülvizsgálattal  támadható  –
nem  az  ügy  érdemében  hozott  –
végzések közé sem.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a) 

Végzés, nem érdemi

V. 20180/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alattk

III. 20172/2013 A  felülvizsgálattal  támadott  jogerős
végzés nem felel meg a fenti törvényi
követelményeknek,  mivel  az  ítéletet
hatályon  kívül  helyező  és  az  alsóbb
fokú  bíróságot  új  eljárásra  és  újabb
határozat hozatalára utasító végzés nem
minősül  az  ügy  érdemében  hozott
végzésnek  és  nem  tartozik  a
felülvizsgálattal  támadható  egyéb  -
nem  az  ügy  érdemében  hozott  -
végzések közé sem. 

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a) 

Végzés, nem érdemi

I. 20159/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt
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vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.
A  dologi  jogi  perekben  a  pertárgy
értékét  a  vitás  dolog  vagy dologrész,
illetőleg a dologi jog értéke alapján kell
meghatározni [Pp. 24.§ (2) bekezdés e)
pontja]. Ezt az értéket a felperesnek a
keresetlevélben kell megjelölnie; ha ez
az  érték  a  köztudomással  vagy  a
bíróság  hivatalos  tudomásával
ellenkezik,  vagy  egyébként
valószínűtlen,  úgyszintén,  ha  azt  az
alperes  vitássá  teszi,  a  per  tárgyának
értékét  a  bíróság  határozza  meg  (Pp.
26.§). 

VI. 20144/2013 Az  igazolási  kérelemnek  helytadó
végzés  a  fentiekből  következően  nem
minősül  az  ügy  érdemében  hozott
jogerős  végzésnek  és  nem  tartozik  a
törvény  szerint  felülvizsgálattal
támadható  –  nem  az  ügy  érdemében
hozott – végzések közé sem.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a) 

Végzés, nem érdemi

VI. 20143/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 20136/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

I. 20128/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

VI. 20126/2013 A  végrehajtás  felfüggesztése  iránti
kérelmet elutasító végzés nem minősül
az  ügy  érdemében  hozott  jogerős
végzésnek  és  nem  tartozik  a  törvény
szerint  felülvizsgálattal  támadható  –
nem  az  ügy  érdemében  hozott  –
végzések közé sem.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a) 

Végzés, nem érdemi

I. 20123/2013

A Pp.  271.  §-a  (1)  bekezdésének  a)
pontja  szerint  azonban  nincs  helye
felülvizsgálatnak az elsőfokon jogerőre
emelkedett  határozat  ellen,  kivéve,  ha
azt törvény lehetővé teszi.

Pp. 271. § (1) a)
Pp. 273. § (2) a)

I. fokon jogerő

VI. 20118/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

IV. 20106/2013 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 272. § (2) 
Pp. 273. §  (1)

HP, kötelezettség
elmulasztása
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VI. 20102/2013 A  részletekben  való  teljesítés  iránti
kérelmet elutasító végzés nem minősül
az  ügy  érdemében  hozott  jogerős
végzésnek  és  nem  tartozik  a  törvény
szerint  felülvizsgálattal  támadható  –
nem  az  ügy  érdemében  hozott  –
végzések közé sem.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a) 

Végzés, nem érdemi

IV. 20097/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

I. 20091/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

I. 20087/2013 Ehhez mérten  a perújító felperes  által
támadott,  a  perújítási  kérelem
megengedhetősége  tárgyában  hozott
határozat elleni  fellebbezést  hivatalból
elutasító  végzés  nem  vonható  a
felülvizsgálattal támadható határozatok
körébe.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

IV. 20082/2013
A  keresetlevelet  a  Pp.  130. §  (1)
bekezdés  i)  pontja  alapján  idézés
kibocsátása  nélkül  elutasító  végzés
nem minősül az ügy érdemében hozott
végzésnek és nem tartozik a Pp. 270. §
(3)  bekezdése  szerint  felülvizsgálattal
támadható,  nem  az  ügy  érdemében
hozott végzések közé sem. 

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)
1/2002. (IV. 22.) PK-KK 
véleménye

Végzés, nem érdemi

I. 20077/2013
A felperes felülvizsgálati kérelmében a
bíróságnak  a  jogutódlás  megállapítása
tárgyában  hozott  jogerős  végzését
támadja,  amely  végzés  azonban  –  a
fentiekben hivatkozottak szerint – nem
vonható  a  felülvizsgálattal  támadható
határozatok körébe.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

I. 20073/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.
A  dologi  jogi  perekben  a  pertárgy
értékét  a  vitás  dolog  vagy dologrész,
illetőleg a dologi jog értéke alapján kell
meghatározni [Pp. 24.§ (2) bekezdés e)
pontja]. Ezt az értéket a felperesnek a
keresetlevélben kell megjelölnie; ha ez
az  érték  a  köztudomással  vagy  a
bíróság  hivatalos  tudomásával
ellenkezik,  vagy  egyébként
valószínűtlen,  úgyszintén,  ha  azt  az
alperes  vitássá  teszi,  a  per  tárgyának
értékét  a  bíróság  határozza  meg  (Pp.
26.§). 

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt
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V. 20071/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

VI. 20069/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 20065/2013

A Pp.  271.  §-a  (1)  bekezdésének  a)
pontja  szerint  azonban  nincs  helye
felülvizsgálatnak az elsőfokon jogerőre
emelkedett  határozat  ellen,  kivéve,  ha
azt törvény lehetővé teszi.

Pp. 271. § (1) a)
Pp. 273. § (2) a)

I. fokon jogerő

VI. 20064/2013

A Pp.  271.  §-a  (1)  bekezdésének  a)
pontja  szerint  azonban  nincs  helye
felülvizsgálatnak az elsőfokon jogerőre
emelkedett  határozat  ellen,  kivéve,  ha
azt törvény lehetővé teszi.

Pp. 271. § (1) a)
Pp. 273. § (2) a)

I. fokon jogerő

IV. 20063/2013
A  költségmentesség  engedélyezése
iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül
elutasító és a keresetlevelet a Pp. 130. §
(1)  bekezdés  j)  pontja  alapján  idézés
kibocsátása  nélkül  elutasító  végzés
nem minősül az ügy érdemében hozott
végzésnek  és  nem  tartozik  a  törvény
szerint  felülvizsgálattal  támadható,
nem az ügy érdemében hozott végzések
közé sem

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)
1/2002. (IV. 22.) PK-KK 
véleménye

Végzés, nem érdemi

VI. 20059/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp. 272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

IV. 20058/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

IV. 20055/2013 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1)

HP, kötelezettség
elmulasztása

III. 20053/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

V. 20044/2013 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp. 272. § (1)
Pp. 237. §
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

I. 20043/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt
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millió forintos értékhatárt.
III. 20038/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

I. 20035/2013 A Pp.  271.  §  (1)  bekezdés  l)  pontja
értelmében  nincs  helye
felülvizsgálatnak,  ha  azt  törvény
kizárja.

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi
XXXVIII. törvény 113.§ (3) bekezdése
értelmében  nincs  helye
felülvizsgálatnak  a  hagyaték  átadása
tárgyában hozott végzés ellen.

Pp. 271. § (1) l)
Pp. 273. § (2) a)

Törvény előírása kizárja

V. 20031/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

III. 20030/2013 A  költségmentesség  iránti  kérelmet
elutasító  elsőfokú  végzést
helybenhagyó  másodfokú  végzés
felülvizsgálata  a  Pp.  270.  §-ának  (2)-
(3) bekezdései szerint nem kérhető. 

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

I. 20023/2013 Pp. 270. § (2) és (3) bekezdés
felperes  felülvizsgálati  kérelmében  a
bíróságnak  olyan  végzését  támadja,
amely az előbb hivatkozott rendelkezés
értelmében  felülvizsgálattal  nem
támadható.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

IV. 20008/2013
A  fizetési  meghagyással  szemben
benyújtott  ellentmondást  hivatalból
elutasító  jogerős  végzés  nem minősül
az  ügy  érdemében  hozott  végzésnek.
Nem tartozik továbbá a Pp. 270. § (3)
bekezdése  szerint  felülvizsgálattal
támadható  egyéb  –  nem  az  ügy
érdemében  hozott  –  végzések  közé
sem. 

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

VI. 20004/2013

A  perújítás  iránti  kérelmet  elutasító
végzés  a  fentiekből  következően  nem
minősül  az  ügy  érdemében  hozott
jogerős  végzésnek  és  nem  tartozik  a
törvény  szerint  felülvizsgálattal
támadható  –  nem  az  ügy  érdemében
hozott – végzések közé sem.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

IV. 20001/2013

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt
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millió forintos értékhatárt.
IV. 22181/2012 A felperes a felülvizsgálati kérelmében

nem  jelölte  meg  a  döntésre  kiható
jogszabálysértést,  továbbá  arra
egyértelmű tartalmi utalást  sem tett, a
Kúria  a  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból elutasította.

Pp. 270. § (2)
Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1)

Tartalmi hiányosság

IV. 22180/2012
A  Pp.  271.  §  (1)  bekezdésének  a)
pontja  szerint  nincs  helye
felülvizsgálatnak  az  első  fokon
jogerőre  emelkedett  határozat  ellen,
kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi. A
jelen  perre  vonatkozóan  pedig  nincs
olyan  kivételes  törvényi  rendelkezés,
amely a felülvizsgálatot az első fokon
jogerőre  emelkedett  határozat  ellen
lehetővé tenné.

Pp. 271. § (1) a)
Pp. 273. § (2) a)

I. fokon jogerő

IV. 22179/2012 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp. 272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

V. 22167/2012 A  perújítás  iránti  kérelmet  elutasító
végzés nem minősül az ügy érdemében
hozott  jogerős  végzésnek,  és  nem
tartozik  a  törvény  szerint
felülvizsgálattal  támadható  –  nem  az
ügy  érdemében  hozott  –  végzések
körébe.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

I. 22162/2012 Az  adott  ügy  perjogi  szempontból
olyan, a közös tulajdonban álló dolog
használatával  kapcsolatos  pernek
minősül,  amelyben  –  miután  a
másodfokú bíróság  helybenhagyta  az
elsőfokú bíróság ítéletét – a Pp. 271.§
(3)  bekezdés  a)  pontja  szerint  nincs
helye felülvizsgálatnak. A Kúria ezért a
felperes  felülvizsgálati  kérelmét  –
figyelemmel  a  Pp.  73/B.§  (2)
bekezdésére  is  -  a  Pp.  273.§  (2)
bekezdés  a)  pontja  alapján  hivatalból
elutasította.

Pp. 271. § (3) a)
Pp. 273. § (2) a)

Törvény előírása kizárja

VI. 22156/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 22155/2012 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp. 386/I. §272. §(1)
Pp. 386/I. § 
Pp. 272. § (1)
Pp. 270. § (1) 
Pp. 237. §-a 

Elkésett (kiemelt)

VI. 22152/2012 A  fellebbezést  hivatalból  elutasító
végzés  a  fentiekből  következően  nem
minősül  az  ügy  érdemében  hozott
jogerős  végzésnek  és  nem  tartozik  a

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi
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törvény  szerint  felülvizsgálattal
támadható  –  nem  az  ügy  érdemében
hozott – végzések közé sem.

VI. 22149/2012 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1) 

HP, kötelezettség
elmulasztása

III. 22148/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

VI. 22146/2012 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

III. 22135/2012 Elkésett,  igazolási kérelem elutasítva Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)
Pp. 386/I. § 
Pp. 106. § (1)

Elkésett

IV. 22134/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 3 millió

alatt

IV. 22130/2012
A Pp. 271. § (1) bekezdésének l) pontja
azonban (a főszabály alóli kivételként)
kimondja,  hogy  nincs  helye
felülvizsgálatnak,  ha  azt  törvény
kizárja.  Márpedig  az  Fmhtv.  41. §-a
szerint  a  jogerős  fizetési  meghagyás
ellen  felülvizsgálatnak  nincs  helye.
(Fmhtv. 36. § (1) bekezdése)

Pp. 271. § (1) l)
Pp. 273. § (2) a)

Törvény előírása kizárja

I. 22124/2012 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1)

HP, kötelezettség
elmulasztása

III. 22120/2012 A rész-  és  közbenső  ítéletet  hatályon
kívül helyező és az elsőfokú bíróságot
új eljárásra utasító végzés nem minősül
az  ügy  érdemében  hozott  jogerős
végzésnek  és  nem  tartozik  a  törvény
szerint  felülvizsgálattal  támadható  –
nem  az  ügy  érdemében  hozott  –
végzések közé sem.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

IV. 22119/2012
Az igazolási kérelmet elutasító végzés
nem minősül az ügy érdemében hozott
végzésnek  és  nem  tartozik  a  törvény
szerint  felülvizsgálattal  támadható  -
nem  az  ügy  érdemében  hozott  -
végzések közé sem. 

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)
1/2002. (IV. 22.) PK-KK 
véleménye

Végzés, nem érdemi

III. 22116/2012 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1) 

HP, kötelezettség
elmulasztása

III. 22115/2012 A  keresetlevelet  idézés  kibocsátása
nélkül,  a  Pp.  130.  §  (1)  bekezdés  j)
pontja  alapján  elutasító  végzés  nem
minősül  az  ügy  érdemében  hozott
végzésnek  és  nem  tartozik  a
felülvizsgálattal  támadható  egyéb  -
nem  az  ügy  érdemében  hozott  -

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi
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végzések közé sem.
IV. 22113/2012

A  Pp.  271.  §  (1)  bekezdésének  b)
pontja  szerint  nincs  helye
felülvizsgálatnak,  ha  a  fél  a
fellebbezési jogával nem élt és a másik
fél  fellebbezése  alapján  a  másodfokú
bíróság  az  elsőfokú  határozatot
helybenhagyta.

Pp. 271. § (1) b)
Pp. 273. § (2) a) 

Nem fellebbezett

I. 22111/2012 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1) 

HP, kötelezettség
elmulasztása

IV. 22109/2012

A Pp.  271.  §-a  (1)  bekezdésének  a)
pontja  szerint  nincs  helye
felülvizsgálatnak  az  első  fokon
jogerőre  emelkedett  határozat  ellen,
kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi. A
jelen perre vonatkozóan azonban nincs
olyan  kivételes  törvényi  rendelkezés,
amely a felülvizsgálatot az első fokon
jogerőre  emelkedett  határozat  ellen
lehetővé tenné.

Pp. 271. § (1) a)
Pp. 273. (2) a)

I. fokon jogerő

VI. 22104/2012

A  perújítás  iránti  kérelmet  elutasító
végzés nem minősül az ügy érdemében
hozott  jogerős  végzésnek  és  nem
tartozik  a  törvény  szerint
felülvizsgálattal  támadható  –  nem  az
ügy érdemében hozott – végzések közé
sem.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

III. 22103/2012 A  felülvizsgálattal  támadott  jogerős
végzés nem felel meg a fenti törvényi
követelményeknek,  mivel  a
fellebbezést hivatalból elutasító végzés
nem minősül az ügy érdemében hozott
végzésnek  és  nem  tartozik  a
felülvizsgálattal  támadható  egyéb  -
nem  az  ügy  érdemében  hozott  -
végzések közé sem.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

I. 22095/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.
A  dologi  jogi  perekben  a  pertárgy
értékét  a  vitás  dolog  vagy dologrész,
illetőleg a dologi jog értéke alapján kell
meghatározni [Pp. 24.§ (2) bekezdés e)
pontja]. Ezt az értéket a felperesnek a
keresetlevélben kell megjelölnie; ha ez
az  érték  a  köztudomással  vagy  a
bíróság  hivatalos  tudomásával
ellenkezik,  vagy  egyébként
valószínűtlen,  úgyszintén,  ha  azt  az

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2) a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt
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alperes  vitássá  teszi,  a  per  tárgyának
értékét  a  bíróság  határozza  meg  (Pp.
26.§).

I. 22092/2012 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

VI. 22091/2012

A Pp.  271.  §-a  (1)  bekezdésének  a)
pontja  szerint  nincs  helye
felülvizsgálatnak  az  első  fokon
jogerőre  emelkedett  határozat  ellen,
kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi. A
jelen perre vonatkozóan azonban nincs
olyan  kivételes  törvényi  rendelkezés,
amely a felülvizsgálatot az első fokon
jogerőre  emelkedett  határozat  ellen
lehetővé tenné.

Pp. 271. § (1) a)
Pp. 273. (2) a)

I. fokon jogerő

V. 22089/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt

V. 22086/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt

IV. 22079/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt

VI. 22078/2012 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

VI. 22072/2012

A Pp.  271.  §-a  (1)  bekezdésének  a)
pontja  szerint  nincs  helye
felülvizsgálatnak  az  első  fokon
jogerőre  emelkedett  határozat  ellen,
kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi. A
jelen perre vonatkozóan azonban nincs
olyan  kivételes  törvényi  rendelkezés,
amely a felülvizsgálatot az első fokon
jogerőre  emelkedett  határozat  ellen
lehetővé tenné.

Pp. 271. § (1) a)
Pp. 273. (2) a)

I. fokon jogerő

VI. 22064/2012 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

V. 22062/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt
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IV. 22059/2012
A  keresetlevelet  a  Pp.  130. §  (1)
bekezdésének  j)  pontja  alapján  idézés
kibocsátása  nélkül  elutasító  jogerős
végzés  a  fentiekből  következően  nem
minősül  az  ügy  érdemében  hozott
végzésnek. Nem tartozik továbbá a Pp.
270. §  (3)  bekezdése  szerint
felülvizsgálattal  támadható  egyéb  –
nem  az  ügy  érdemében  hozott  –
végzések közé sem. 

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)
1/2002. (IV. 22.) PK-KK 
vélemény

Végzés, nem érdemi

VI. 22051/2012

A Pp.  271.  §-a  (1)  bekezdésének  a)
pontja  szerint  nincs  helye
felülvizsgálatnak  az  első  fokon
jogerőre  emelkedett  határozat  ellen,
kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi. A
jelen perre vonatkozóan azonban nincs
olyan  kivételes  törvényi  rendelkezés,
amely a felülvizsgálatot az első fokon
jogerőre  emelkedett  határozat  ellen
lehetővé tenné.

Pp. 271. § (1) a)
Pp. 273. (2) a)

I. fokon jogerő

IV. 22050/2012
Az  eljárás  elhúzódása  miatt  kifogást
elutasító  végzés  nem minősül  az  ügy
érdemében  hozott  végzésnek.  Nem
tartozik  továbbá  a  Pp.  270. §  (3)
bekezdése  szerint  felülvizsgálattal
támadható  egyéb  –  nem  az  ügy
érdemében  hozott  –  végzések  közé
sem. 

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

VI. 22049/2012

A Pp.  271.  §-a  (1)  bekezdésének  a)
pontja  szerint  nincs  helye
felülvizsgálatnak  az  első  fokon
jogerőre  emelkedett  határozat  ellen,
kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi. A
jelen  perre  vonatkozóan  nincs  olyan
kivételes törvényi rendelkezés, amely a
felülvizsgálatot az első fokon jogerőre
emelkedett  határozat  ellen  lehetővé
tenné.

Pp. 271. § (1) a)
Pp. 273. (2) a)

I. fokon jogerő

I. 22046/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt

V. 22040/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt

III. 22036/2012 A  felperes  által  támadott,  a
keresetlevelet,  a  Pp.  130.  §-a  (1)
bekezdésének  j)  pontja  alapján  idézés
kibocsátása  nélkül  -  hiányosságainak
felhívás  ellenére  elmaradt  pótlása

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi
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folytán  -  elutasító  elsőfokú  végzést
helybenhagyó  másodfokú  végzés
felülvizsgálata  a  Pp.  270.  §-ának  (2)-
(3) bekezdései szerint nem kérhető.

IV. 22034/2012 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1) 

HP, kötelezettség
elmulasztása

IV. 22027/2012 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

III. 22022/2012 A  felperes  által  támadott,  a  zárlat,
illetve a biztosítási intézkedést elutasító
elsőfokú  végzést  helybenhagyó
másodfokú végzés felülvizsgálata a Pp.
270. §-ának (2)-(3) bekezdései  szerint
nem kérhető.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

III. 22018/2012 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

III. 22012/2012 A  felperes  által  támadott,  a
fellebbezést,  a  Pp.  237.  §-a  alapján
hivatalból  -  hiányosságainak  felhívás
ellenére  elmaradt  pótlása  folytán  -
elutasító  elsőfokú  végzést
helybenhagyó  másodfokú  végzés
felülvizsgálata  a  Pp.  270.  §-ának  (2)-
(3) bekezdései szerint nem kérhető.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

V. 22010/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt

I. 22002/2012 I.  A Pp. 271.§ (3) bekezdés a) pontja
értelmében  nincs  helye  a
felülvizsgálatnak,  ha  az  elsőfokú
bíróság  ítéletét  a  másodfokú  bíróság
helybenhagyta  –  egyebek  mellett  -  a
birtokvédelmi perekben.

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) (3)
Pp. 273. §-a (2) a) 

Törvény előírása kizárja

I. 22001/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt

IV. 22000/2012 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

V. 21997/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt
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I. 21990/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Az ingatlan értéke 1 millió alatt volt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Nem minősül ingatlant

érintőnek

I. 21985/2012
A  költségmentesség  engedélyezése
tárgyában hozott végzés – tekintettel a
Pp.  212.§  (1)  bekezdésére  is  -  nem
tekinthető  az  ügy  érdemében  hozott
jogerős végzésnek,  és  a  Pp. 270.§ (3)
bekezdésében  meghatározott  végzések
körébe sem vonható.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

VI. 21984/2012 Az  ellentmondást  hivatalból  elutasító
végzés  a  fentiekből  következően  nem
minősül  az  ügy  érdemében  hozott
jogerős  végzésnek  és  nem  tartozik  a
törvény  szerint  felülvizsgálattal
támadható  –  nem  az  ügy  érdemében
hozott – végzések közé sem.

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

VI. 21981/2012 A  szakértői  költség  összegét
megállapító  végzés  nem  minősül  az
ügy  érdemében  hozott  jogerős
végzésnek  és  nem  tartozik  a  törvény
szerint  felülvizsgálattal  támadható  –
nem  az  ügy  érdemében  hozott  –
végzések közé sem.

Pp. 270. § (2)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi

IV. 21977/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt

IV. 21976/2012
A  személyes  költségmentesség
engedélyezése iránti kérelmet elutasító
végzés nem minősül az ügy érdemében
hozott végzésnek és nem tartozik a Pp.
270. §  (3)  bekezdése  szerint
felülvizsgálattal  támadható  -  nem  az
ügy érdemében hozott - végzések közé
sem. 

Pp. 273. § (2) a)
Pp. 270. § (3)

Végzés, nem érdemi

IV. 21972/2012
A  végzés  ellen  a  perújító  felperes
fellebbezéssel élt, amelyet az elsőfokú
bíróság  14.  sorszámú  végzésével
hivatalból  elutasított.  A  perújító
felperes  a  fellebbezését  hivatalból
elutasító  végzés  ellen  is  fellebbezést
nyújtott  be,  amelyet  az  elsőfokú
bíróság  18.  sorszámú  végzésével
úgyszintén  hivatalból  elutasított.  A
perújító  felperes  ezt  a  végzést  is
megfellebbezte.A  fellebbezést  folytán
eljárt  másodfokú  bíróság  az  elsőfokú
bíróság végzését helybenhagyta.

1/2002. (IV. 22.) PK-KK 
vél.
Pp. 270. § (3)
Pp. 273. § (2) a)

Végzés, nem érdemi
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Ez  utóbbi  jogerős  végzés  ellen  a
perújító  felperes  felülvizsgálati
kérelemmel élt. 

III. 21971/2012 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

IV. 21964/2012 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

I. 21955/2012 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

III. 21950/2012 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

III. 21947/2012 A perújítási kérelmét a Pp. 266. §-ának
(2)  bekezdése  alapján  –  mint  érdemi
tárgyalásra  alkalmatlant  –  elutasító
elsőfokú  végzést  helybenhagyó
másodfokú végzés felülvizsgálata a Pp.
270. §-ának (2)-(3) bekezdései  szerint
nem kérhető. 

Pp. 273. § (2) a) 
Pp. 270. § (2)-(3)

Végzés, nem érdemi

I. 21938/2012 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 73/A.§ (1) a)
Pp. 73/B.§ (4) 

HP, kötelezettség

elmulasztása
III. 21935/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt

V. 21933/2012 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

I. 21917/2012
A Pp.  271.§  (3)  bekezdése  a)  pontja
szerint  nincs  helye  felülvizsgálatnak
olyan birtokvédelmi perben, amelyben
a másodfokú bíróság helybenhagyta az
elsőfokú  bíróság  ítéletét.  Nincs  helye
felülvizsgálatnak  olyan  vagyonjogi
perben,  amelyben  a  felülvizsgálati
kérelemben vitatott  érték az egymillió
forintot nem haladja meg 

Pp. 271.§ (2) (3)
Pp. 273.§ (2) a)

Törvény előírása kizárja

III. 21914/2012 A Pp.  271.  §-a  (1)  bekezdésének  a)
pontja  értelmében  nincs  helye
felülvizsgálatnak az elsőfokon jogerőre
emelkedett  határozat  ellen,  kivéve  ha
azt törvény lehetővé teszi. 

a Pp. 273. § (2) a) 
Pp. 271. § (1) a)

I. fokon jogerő

III. 21908/2012 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett
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V. 21905/2012 Az  elsőfokú  végzést  hatályon  kívül
helyező,  és  az  elsőfokú  bíróságot  új
határozat hozatalára utasító végzés nem
tartozik  az  ügy  érdemében  hozott
végzések  körébe,  és  a  Pp.  270.  §  (3)
bekezdésének  taxatív  felsorolásában
sem szerepel. 

BH 1996.43.
BH 1995.133.
Pp. 273. § (2) a)
Pp. 270. § (3)

Végzés, nem érdemi

I. 21889/2012 A  jelen  per  –  a  kereset  tartalmára
tekintettel  -  szomszédjogok
megsértéséből  eredő  pernek  és  nem
tulajdoni pernek minősül.
E  pernek  a  tárgyára  figyelemmel  az
elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyó
másodfokú  ítélet  ellen
felülvizsgálatnak nincs helye.

Pp. 270.§ (2)
Pp. 271.§ (3) a) 
Ptk. 100.§-
Pp. 273.§ (2)  a)

Törvény előírása kizárja

III. 21888/2012 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 272. § (2)
Pp. 273. § (1) 

HP, kötelezettség
elmulasztása

VI. 21885/2012

HP: jogi képviselő (pártfogó ügyvéd),
elmulasztotta

Pp. 270. § (1)
Pp. 237. §

HP, kötelezettség

elmulasztása

V. 21884/2012 HP: jogi képviselő, elmulasztotta
A  megadott  határidőben  az  alperes
csatolta  a  jogi  képviselőjének  adott
meghatalmazását,  a  Pp.  93.  §  (3)
bekezdésében  meghatározott
kellékekkel  rendelkező,  szabályszerű
felülvizsgálati  kérelem  benyújtására
azonban a mai napig nem került sor.

HP, kötelezettség
elmulasztása

IV. 21871/2012 HP:  illeték,  jogi  képviselő,
elmulasztotta

Pp. 73/A. § (1) a)
Pp. 270. § (1)
Pp. 237. §

HP, kötelezettség

elmulasztása

III. 21869/2012 A  felperes  által  támadott,  az  áttételt
elrendelő  elsőfokú  végzést
helybenhagyó  másodfokú  végzés
felülvizsgálata  a  Pp.  270.  §-ának  (2)-
(3) bekezdései szerint nem kérhető. 

Pp. 273. § (2) a)
Pp. 270. § (2)-(3) 

Végzés, nem érdemi

III. 21865/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt

III. 21861/2012 A pert a Pp. 318. §-a (1) bekezdése a)
pontja  alapján  megszüntető  elsőfokú
végzést  helybenhagyó  másodfokú
végzés  felülvizsgálata  a  Pp.  270.  §-
ának  (2)-(3)  bekezdései  szerint  nem
kérhető.

Pp. 273. § (2) a)
Pp. 270. § (2)-(3) 

Végzés, nem érdemi

VI. 21858/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt

VI. 21856/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt
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I. 21854/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Birtokpert 195.§ (3) bekezdése

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Nem minősül ingatlant

érintőnek

I. 21847/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Ráépítés.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Nem minősül ingatlant

érintőnek

IV. 21846/2012
A  Pp.  271.  §  (1)  bekezdésének  a)
pontja  szerint  azonban  nincs  helye
felülvizsgálatnak  az  első  fokon
jogerőre  emelkedett  határozat  ellen,
kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi. 

Pp. 273. § (2) a)
Pp. 271. § (1)

I. fokon jogerő

I. 21835/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Ráépítés.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Nem minősül ingatlant

érintőnek

I. 21830/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  3
millió forintos értékhatárt.

Ingatlan.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Nem minősül ingatlant

érintőnek

IV. 21815/2012
Az  keresetlevelet  idézés  kibocsátása
nélkül  elutasító  elsőfokú  határozatot
hatályon  kívül  helyező,  az  elsőfokú
bíróságot  új  határozat  hozatalára
utasító  végzés  nem  minősül  az  ügy
érdemében  hozott  végzésnek  és  nem
tartozik  a  Pp.  270. §  (3)  bekezdése
szerint  felülvizsgálattal  támadható  -
nem  az  ügy  érdemében  hozott  -
végzések közé sem.

1/2002. (IV. 22.) PK-KK 
vél.
Pp. 273. § (2) a)
Pp. 270. § (3)

Végzés, nem érdemi

I. 21811/2012 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 270. § (1)
Pp. 237. § 
Pp. 73/A.§ (1) 

HP, kötelezettség
elmulasztása

I. 21805/2012 A Pp. 271. § (1)  bekezdése b)  pontja
alapján  nincs  helye  felülvizsgálatnak,
ha a fél a fellebbezési jogával nem élt
és  a  másik  fél  fellebbezése  alapján  a
másodfokú  bíróság  az  elsőfokú
határozatot helybenhagyta. 

Pp. 273. § (2) a)
Pp. 271. § (1) b)

Nem fellebbezett 

V. 21804/2012 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a

Elkésett
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Pp. 270.§ (1)

III. 21796/2012 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 272. § (2)
Pp. 73/B. § (4) 

HP, kötelezettség

elmulasztása
IV. 21786/2012

A perújítási  kérelmet  elutasító  végzés
nem minősül az ügy érdemében hozott
végzésnek és nem tartozik a Pp. 270. §
(3)  bekezdése  szerint  felülvizsgálattal
támadható  -  nem  az  ügy  érdemében
hozott - végzések közé sem. 

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a) 
1/2002. (IV. 22.) PK-KK 
vél

Végzés, nem érdemi

I. 21781/2012 A Pp.  271.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja
alapján  nincs  helye  felülvizsgálatnak,
ha  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  a
másodfokú  bíróság  helybenhagyta  –
egyebek  mellett  –  a  szomszédjogok
megsértéséből  eredő,  továbbá  a
birtokvédelemmel  kapcsolatos
perekben. 

Pp. 73/B.§ (2) b)
Pp. 273. § (2) a)
Pp. 271. § (3) a)

Törvény előírása kizárja

I. 21770/2012 A Pp.  271.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja
alapján  nincs  helye  felülvizsgálatnak,
ha  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  a
másodfokú  bíróság  helybenhagyta  –
egyebek  mellett  –  a  szomszédjogok
megsértéséből  eredő,  továbbá  a
birtokvédelemmel  kapcsolatos
perekben. 

Pp. 73/B.§ (2) b)
Pp. 273. § (2) a)
Pp. 271. § (3) a)

Törvény előírása kizárja

IV. 21762/2012
A  pert  a  Pp.  322. §  (1)  bekezdése
alapján  megszüntető  jogerős  végzés
nem minősül az ügy érdemében hozott
végzésnek. Nem tartozik továbbá a Pp.
270. §  (3)  bekezdése  szerint
felülvizsgálattal  támadható  egyéb  –
nem  az  ügy  érdemében  hozott  –
végzések közé sem

. 

Pp. 270. § (2) (3)
Pp. 273. § (2) a) 
1/2002. (IV. 22.) PK-KK 
vél.

Végzés, nem érdemi

IV. 21757/2012 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

V. 21742/2012 HP:  jogi  képviselő,  illeték,
elmulasztotta

Pp. 272. § (4) 
Pp. 73/A. § a)
Pp. 270. § (1)
Pp. 237. §

HP, kötelezettség

elmulasztása

III. 21730/2012 A felperes a felülvizsgálati kérelmében
azonban  nem  a  jogerős  ítélet
megváltoztatását,  hanem  az  elsőfokú
ítéletnek  a  Pp.  224.  §-ának  (1)
bekezdése  alapján  történő  kijavítását
kérte,  amelyre  a  felülvizsgálati
eljárásban nincs lehetőség.

Pp. 273. § (2) a) 
Pp. 270. § (2)

Végzés, nem érdemi

VI. 21710/2012 HP: illeték, elmulasztotta Pp. 270. § (1)
Pp. 237. § .

HP, kötelezettség

elmulasztása
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I. 21705/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt

I. 21702/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt

IV. 21699/2012 HP:  tartalom  pótlása  (jszb),
elmulasztotta

Pp. 273. § (1) HP, kötelezettség

elmulasztása
IV. 21684/2012 HP:  illeték,  jogi  képviselő,

elmulasztotta
Pp. 73/A. § (1) a)
Pp. 270. § (1)
Pp. 237. §

HP, kötelezettség

elmulasztása

I. 21667/2012 A Pp.  271.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja
alapján  nincs  helye  felülvizsgálatnak,
ha  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  a
másodfokú  bíróság  helybenhagyta  –
egyebek  mellett  –  a  szomszédjogok
megsértéséből  eredő,  továbbá  a
birtokvédelemmel  kapcsolatos
perekben. 

Pp. 73/B.§ (2) b)
Pp. 273. § (2) a)
Pp. 271. § (3) a)

Törvény előírása kizárja

IV. 21654/2012 HP:  jogi  képviselő,  (nincs
ellenjegyzés), elmulasztotta

Pp. 273. § (1) HP, kötelezettség

elmulasztása
I. 21651/2012 A Pp.  271.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja

alapján  nincs  helye  felülvizsgálatnak,
ha  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  a
másodfokú  bíróság  helybenhagyta  –
egyebek  mellett  –  a  szomszédjogok
megsértéséből  eredő,  továbbá  a
birtokvédelemmel  kapcsolatos
perekben. 

Pp. 73/B.§ (2) b)
Pp. 273. § (2) a)
Pp. 271. § (3) a)

Törvény előírása kizárja

V. 21642/2012 A Pp.  271.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja
értelmében  –  szűk  törvényi  kivételtől
eltekintve  -  nincs  helye
felülvizsgálatnak  az  első  fokon
jogerőre emelkedett határozat ellen . 
A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (1) a)
Pp. 271. § (2)
Pp. 273. § (2)  a)
BH 1997/130.
BH 1997/120.III.

Pertárgy érték, 1 millió

alatt

I. 21640/2012 Az  adott  eljárás  olyan  birtokvédelmi
per,  amelyben  az  elsőfokú  bíróság
ítéletét  a  másodfokú  bíróság  –
érdemben - helybenhagyta.

Pp. 271. § (3) a)
Pp. 273.§ (2) a) 

Törvény előírása kizárja

II. 21639/2012 A fél  kérelme  a  jogerős  ítélet  olyan
rendelkezése ellen irányult, amely ellen
fellebbezést nem terjesztett elő, így az
elsőfokú  ítéleti  rendelkezés  jogerőre
emelkedett,  a  felperes  fellebbezésével
érintett  (kamatra  vonatkozó)  részében
pedig a másodfokú bíróság az elsőfokú
bíróság ítéletét helybenhagyta. 

Pp. 271. § (1) a)
 Pp. 273. § (2) a)

I. fokon jogerő

Nem fellebbezett

I. 21635/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt 
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vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

A  dologi  jogi  perekben  a  pertárgy
értékét  a  vitás  dolog  vagy dologrész,
illetőleg a dologi jog értéke alapján kell
meghatározni [Pp. 24.§ (2) bekezdés e)
pontja]

V. 21632/2012 HP: illeték, elmulasztotta Pp. 95. § (2) 
Pp. 273. § (1) 

HP, kötelezettség

elmulasztása
I. 21618/2012 A felperes a keresetlevelét a Pp. 130.§

(1)  bekezdés  j)  pontja  alapján  idézés
kibocsátása  nélkül  elutasító  jogerős
végzést  támadja,  amely  végzés  –  a
fentiekben hivatkozottak szerint – nem
vonható  a  felülvizsgálattal  támadható
határozatok körébe. 

Pp. 270. § (2) (3) 
Pp. 273.§ (2)  a) 

Végzés, nem érdemi

IV. 21605/2012 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 73/A. § (1) a)
Pp. 270. § (1)
Pp. 237. § 

HP, kötelezettség

elmulasztása

IV. 21589/2012 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 73/A. § (1) a)
Pp. 270. § (1)
Pp. 237. § 

HP, kötelezettség

elmulasztása

IV. 21579/2012 HP: illeték, elmulasztotta Pp. 95. § (2) 
Pp. 273. § (1) 

HP, kötelezettség

elmulasztása
I. 21554/2012 A Pp.  271.§  (1)  bekezdés  h)  pontja

alapján nincs helye felülvizsgálatnak az
egyezséget jóváhagyó végzés ellen.

Pp. 271.§ (1)  h)
Pp. 273.§ (2) a) 

Egyezség

I. 21475/2012 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)
Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

IV. 21435/2012 HP: illeték, elmulasztotta Pp. 273. § (1) HP, kötelezettség

elmulasztása
I. 21404/2012 Elkésett,  igazolási kérelem nincs Pp.  272. § (1)

Pp. 237. §-a
Pp. 270.§ (1)

Elkésett

I. 21369/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt

VI. 21359/2012 HP: illeték, elmulasztotta Pp. 270. §-a (1)
Pp. 237. §

HP, kötelezettség

elmulasztása
I. 21357/2012 HP: illeték, elmulasztotta Pp. 270. §-a (1)

Pp. 237. §
HP, kötelezettség

elmulasztása
V. 21334/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt
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I. 21332/2012 Nincs  helye  felülvizsgálatnak,  ha  az
elsőfokú  bíróság  ítéletét  a  másodfokú
bíróság  helybenhagyta  –  egyebek
mellett  –  a  szomszédjogok
megsértéséből  eredő,  továbbá  a
birtokvédelemmel  kapcsolatos
perekben. 

Pp. 271. § (3) a)
Pp. 273. § (2) a)

Törvény előírása kizárja

I. 21325/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

A  dologi  jogi  perekben  a  pertárgy
értékét  a  vitás  dolog  vagy dologrész,
illetőleg a dologi jog értéke alapján kell
meghatározni [Pp. 24.§ (2) bekezdés e)
pontja]

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt

IV. 21279/2012 HP: illeték, elmulasztotta Pp. 270. §-a (1)
Pp. 237. §

HP, kötelezettség

elmulasztása
VI. 21156/2012 HP: illeték, elmulasztotta Pp. 270. §-a (1)

Pp. 237. §
HP, kötelezettség

elmulasztása
V. 21057/2012 Elkésett, igazolási kérelem elutasítva Pp. 272. § (1)

Pp. 106. § (1)
EBH 2000.345.
Pp. 109. § (1)
Pp. 270. § (1)
Pp. 237. §

Elkésett

I. 21056/2012 Nincs  helye  felülvizsgálatnak,  ha  az
elsőfokú  bíróság  ítéletét  a  másodfokú
bíróság  helybenhagyta  –  egyebek
mellett – közös tulajdonban álló dolog
használatával  és  birtoklásával
kapcsolatos perekben. 

Pp. 271. § (3) a) 
Pp. 273.§ (2) a) 

Törvény előírása kizárja

IV. 20984/2012 HP: jogi képviselő, elmulasztotta A Pp. 73/A. § (1) a) 
Pp. 270. § (1) 
Pp. 130. § (1) i) 
Pp. 124. § (2).

HP, kötelezettség

elmulasztása

III. 20916/2012 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 270. § (1).
Pp. 237. §-

HP, kötelezettség

elmulasztása
I. 20865/2012 Nincs  helye  felülvizsgálatnak,  ha  az

elsőfokú  bíróság  ítéletét  a  másodfokú
bíróság  helybenhagyta  –  egyebek
mellett  –  a  szomszédjogok
megsértéséből  eredő,  továbbá  a
birtokvédelemmel  kapcsolatos
perekben.

Pp. 271. § (3) a) 
Pp. 273. § (2) a) 
Ptk. 100.§ 
Ptk. 192.§

Törvény előírása kizárja

VI. 20864/2012 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 270. § (1).
Pp. 237. §-

HP, kötelezettség

elmulasztása
I. 20806/2012 A  végrehajtási  eljárás  felfüggesztése

iránt  előterjesztett  kérelmet  elutasító
elsőfokú  végzést  helybenhagyó
másodfokú végzés felülvizsgálata a Pp.
270. §-ának (2) – (3) bekezdései szerint

Pp. 270. § (2) – (3) Végzés, nem érdemi
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nem kérhető. 

VI. 20800/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Pertárgy érték, 1 millió

alatt

VI. 20246/2012 HP: jogi képviselő, elmulasztotta Pp. 270. § (1).
Pp. 237. §-

HP, kötelezettség

elmulasztása
V. 20163/2012

A  pertárgy  értéke  nem  éri  el  a
vagyonjogi  perben  meghatározott  1
millió forintos értékhatárt.

(haszonbérlet)

Pp. 271. § (2) 
Pp. 273. §-a (2)  a) 

Nem minősül ingatlant

érintőnek

I. 20095/2012 HP: illeték, elmulasztotta Pp. 270. § (1)
Pp. 237. § 

HP, kötelezettség

elmulasztása
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5. számú melléklet- Tartalmi megoszlás- polgári szakág

Polgári Kollégium (2013.)

Csoportosítás Darabszám

1. Nem érdemi végzés 121

2. Pertárgyérték, 3 (1) millió alatt 163

3. Nem minősül ingatlant érintőnek 12

4. Elkésett 82

5. HP, kötelezettség elmulasztása 65

6. Tartalmi hiányosság 25

7. Törvény előírása kizárja 34

8. I. fokon jogerőre emelkedett 20

9. Kúria határozata ellen 5

10. Egyezséget jóváhagyó végzés ellen 2

11. Indokolást támad 1

12. Rendes jogorvoslattal nem élt 2

13. Új körülményre alapítja 1

Összesen 533
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6. számú melléklet- Ügylista- gazdasági szakág

Ügyszám Indok Jszb. megjelölése Csoportosítás

30333/2013 A  pert  a  választottbírósági  kikötésre
tekintettel  megszüntető  végzés  nem
minősül  az  ügy  érdemében  hozott
határozatnak,  ezért  felülvizsgálatnak
nincs helye ellene

Pp. 270.§ (3) 
273.§ (2) a/

Végzés, nem érdemi

30314/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  olyan
vagyonjogi  ügyekben,  amelyben  a
felülvizsgálati kérelemben vitatott érték
a  hárommillió  forintot  nem  haladja
meg.

Pp. 271.§ (2) 
273.§ (2) a/

Pertárgy érték, 3 millió
alatt

30297/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  olyan
vagyonjogi  ügyekben,  amelyben  a
felülvizsgálati kérelemben vitatott érték
a  hárommillió  forintot  nem  haladja
meg.

Pp. 271.§ (2) 
273.§ (2) a/

Pertárgy érték, 3 millió
alatt

30289/2013 A  keresetlevél  áttételét  elrendelő
elsőfokú  végzést  megváltoztató
másodfokú  eljárással  szemben
felülvizsgálatnak nincs helye.

Pp. 270.§ (3) 
273.§ (2) a/

Végzés, nem érdemi

30287/2013 A felülvizsgálati kérelemnek határozott
kérelmet  kell  tartalmaznia  arra  nézve,
hogy a  jogerős  ítélet  megváltoztatását
mennyiben  és  milyen  módon  kéri.
Ennek  hiányában  a  felülvizsgálati
kérelmet hivatalból el kell utasítani.

Pp. 272. §- /2/ Tartalmi hiányosság

30281/2013 A  felülvizsgálati  kérelem  elkésett.
Nincs igazolási kérelem. 

Pp. 272.§ (1) Elkésett

30271/2013 A  felülvizsgálati  kérelem  elkésett.
Nincs igazolási kérelem.

Pp. 272.§ (1) Elkésett

30270/2013 Fellebbezést hivatalból elutasító 
elsőfokú végzést helybenhagyó 
másodfokú határozat ellen nincs helye 
felülvizsgálatnak. 

Pp. 270.§  (2) Végzés, nem érdemi

30269/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  olyan
vagyonjogi  ügyekben,  amelyben  a
felülvizsgálati kérelemben vitatott érték
a  hárommillió  forintot  nem  haladja
meg.

Pp. 271.§ (2) 
273.§ (2) a/

Pertárgy érték, 3 millió
alatt

30268/2013 Hiánypótlási  kötelezettség  (illeték)
elmulasztása  miatt  a  felülvizsgálati
kérelem elutasítása.

Pp. 270.§ (1) 
Pp. 95.§ (3) 

HP, kötelezettség
elmulasztása

30267/2013 A  csődegyezséget  jóváhagyó  jogerős
végzés ellen nincs helye felülvizsgálati
eljárás lefolytatásának.

Pp. 148.§ (4) 
Pp.  271.§ (1) .h/

Végzés, nem érdemi

30264/2013 A felülvizsgálati  kérelemben meg kell
jelölni azt a határozatot, amely ellen a
felülvizsgálati  kérelem  irányul,  azt,
hogy  a  fél  milyen  tartalmú  határozat
meghozatalát kívánja. 

Pp. 272.§-a (2) Tartalmi hiányosság

30260/2013 A felszámolási eljárást befejező jogerős Cstv. 60.§ (7) Törvény előírása kizárja
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végzés  ellen  felülvizsgálatnak  nincs
helye.

Pp. 271.§ (1)  l/

30258/2013 A felülvizsgálati  kérelemben  elő  kell
adni - a jogszabálysértés és a megsértett
jogszabályhely  megjelölése  mellett  -,
hogy a fél a határozat megváltoztatását
milyen okból kívánja

Pp. 272.§  (2) Tartalmi hiányosság

30257/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  olyan
vagyonjogi  ügyekben,  amelyben  a
felülvizsgálati kérelemben vitatott érték
a  hárommillió  forintot  nem  haladja
meg.

Pp. 271.§ (2) 
273.§ (2) a/

Pertárgy érték, 3 millió
alatt

30256/2013 A felülvizsgálati  kérelemben  pontosan
meg  kell  jelölni  milyen  tartalmú
határozat  meghozatalát  kérik.  Nem
tekinthető  ilyen  nyilatkozatnak  a
jogerős  határozat  hatályon  kívül
helyezése  és  az  elsőfokú  bíróság  új
eljárás  lefolytatására  kötelezése  iránti
kérelem.

Pp. 272.§ (2) Tartalmi hiányosság

30254/2013 A  felülvizsgálati  kérelem  hivatalbóli
elutasítása, mivel a per megszüntetésére
az  1994.  évi  LXXI.  törvény  8.  §  /1/
bekezdésére hivatkozással került sor.

Vbt. 8.§ 
Pp. 270.§ (2)-(3) 

Végzés, nem érdemi

30253/2013 Az  elsőfokú  bíróság  eljárást  befejező
végzését  hatályon  kívül  helyező  és
újabb  eljárás  lefolytatására  és  újabb
határozat hozatalára utasító végzés nem
minősül  az  ügy  érdemében  hozott
határozatnak,  ezért  ellene  nincs  helye
felülvizsgálatnak.

Pp. 270.§ (2) Végzés, nem érdemi

30248/2013 Nem minősül az ügy érdemében hozott
végzésnek a per megindítása tényének
ingatlan-nyilvántartásba  történő
feljegyzését elrendelő végzés.

Pp. 270. § (2)-(3) végzés, nem érdemi

30245/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  olyan
vagyonjogi  ügyekben,  amelyben  a
felülvizsgálati kérelemben vitatott érték
a  hárommillió  forintot  nem  haladja
meg.

Pp. 271.§ (2) 
273.§ (2) a/

Pertárgy érték, 3 millió
alatt

30242/2013 A  cégnek  a  cégjegyzékből  történő
törlésével  a  cégjogalanyisága
megszűnik,  nevében  felülvizsgálati
kérelem nem terjeszthető elő.

Pp. 270. § (1) 
Pp.  273. § (2) b)

Nem a jogosult a
kérelmező

30241/2013 A felülvizsgálati  kérelemben  elő  kell
adni,  hogy  a  fél  a  határozat
megváltoztatását mennyiben kívánja.

Pp. 272.§ (2) Tartalmi hiányosság.

30237/2013 Hiánypótlási  kötelezettség  (illeték)
elmulasztása  miatt  a  felülvizsgálati
kérelem elutasítása

Pp. 270.§ (1) 
Pp. 95.§ (3) 

HP, kötelezettség
elmulasztása

30231/2013 Nincs helye felülvizsgálatnak a jogerős
felszámolást elrendelő végzés ellen.

Cstv. 27.§ (1) 
Pp. 271.§ (1)  l/

Törvény előírása kizárja

30225/2013 Az igazolási kérelmet elutasító jogerős
végzéssel  szemben  felülvizsgálatnak
nincs helye.

Pp. 270. § (2)-(3) Végzés, nem érdemi

30223/2013 A felülvizsgálati  kérelemben  elő  kell
adni - a jogszabálysértés és a megsértett
jogszabályhely  megjelölése  mellett  -,

Pp. 272.§ (2) Tartalmi hiányosság
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hogy a fél a határozat megváltoztatását
milyen okból kívánja

30212/2013 A jogerős érdemi végzés indokolásával
és  eljárási  költségviseléséről  szóló
rendelkezésével  szemben  nincs  helye
felülvizsgálatnak.

Pp. 270. § (2)-(3) Indokolást támad

30210/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  olyan
vagyonjogi  ügyekben,  amelyben  a
felülvizsgálati kérelemben vitatott érték
a hárommillió forintot nem haladja meg

Pp. 271.§ (2) 
273.§ (2) a/

Pertárgy érték, 3 millió
alatt

30206/2013 A  kiemelt  jelentőségű  perben  a
felülvizsgálati  kérelmet  a  határozat
közlésétől számított 30 napon belül kell
benyújtani.

Pp. 386/I.§ Elkésett

30199/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  olyan
vagyonjogi  ügyekben,  amelyben  a
felülvizsgálati kérelemben vitatott érték
a hárommillió forintot nem haladja meg

Pp. 271.§ (2) 
273.§ (2) a/

Pertárgy érték, 3 millió
alatt

30191/2013 A  perköltségbiztosíték  letétbe
helyezésére  kötelező  végzéssel
szemben  nincs  helye  felülvizsgálati
kérelem előterjesztésének.

Pp. 270. § (2)-(3) Végzés, nem érdemi

30188/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  olyan
vagyonjogi  ügyekben,  amelyben  a
felülvizsgálati kérelemben vitatott érték
a hárommillió forintot nem haladja meg

Pp. 271.§ (2) 
273.§ (2) a/

Pertárgy érték, 3 millió
alatt

30181/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  olyan
vagyonjogi  ügyekben,  amelyben  a
felülvizsgálati kérelemben vitatott érték
a hárommillió forintot nem haladja meg

Pp. 271.§ (2) 
Pp.273.§ (2) a/

Pertárgy érték, 3 millió
alatt

30180/2013 A  felülvizsgálati  kérelem  elkésett.
Nincs igazolási kérelem. 

Pp. 272.§ (1) Elkésett

30179/2013 A csődeljárásban  előterjesztett  kifogás
érdemi  elbírálását  tartalmazó  végzés
ellen felülvizsgálatnak nincs helye. 

Cstv. 12.§ (5) 
Pp. 270.§ (2) 
BH 2013/11/312.

Végzés, nem érdemi

30178/2013 Hiánypótlási kötelezettség elmulasztása
miatta  felülvizsgálati  kérelem
hivatalbóli elutasítása.

Pp. 95. § /3/ HP, kötelezettség
elmulasztása

30173/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  olyan
vagyonjogi  ügyekben,  amelyben  a
felülvizsgálati kérelemben vitatott érték
a hárommillió forintot nem haladja meg

Pp. 271.§ (2) 
Pp. 273.§ (2) a/

Pertárgy érték, 3 millió
alatt

30170/2013 A  keresetlevél  áttételét  elrendelő
jogerős  végzéssel  szemben
felülvizsgálatnak nincs helye.

Pp. 270.§ (1)-(2) Végzés, nem érdemi

30167/2013 A  cég  szervei  által  hozott  határozat
felülvizsgálata iránt indult perben nincs
helye felülvizsgálatnak, ha az elsőfokú
bíróság  ítéletét  a  másodfokú  bíróság
azonos  jogszabályhelyre  utalással
helyben hagyta.

Pp. 271.§ (4)  a/ 
Pp. 23. § (1)  ec/ 

Törvény előírása kizárja

30164/2013 A  felülvizsgálati  kérelem  elkésett.
Igazolási kérelmet nem tartalmaz. 

Pp. 386/I.§ Elkésett

30161/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  olyan
vagyonjogi  ügyekben,  amelyben  a
felülvizsgálati kérelemben vitatott érték
a hárommillió forintot nem haladja meg

Pp. 271.§ (2) 
Pp. 273.§ (2) a/

Pertárgy érték, 3 millió
alatt

30150/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  olyan Pp. 271.§ (2) Pertárgy érték, 3 millió
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vagyonjogi  ügyekben,  amelyben  a
felülvizsgálati kérelemben vitatott érték
a hárommillió forintot nem haladja meg

Pp. 273.§ (2) a/ alatt

30148/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  olyan
vagyonjogi  ügyekben,  amelyben  a
felülvizsgálati kérelemben vitatott érték
a hárommillió forintot nem haladja meg

Pp. 271.§ (2) 
Pp. 273.§ (2) a/

Pertárgy érték, 3 millió
alatt

30147/2013 A  keresetlevelet  idézés  kibocsátása
nélkül  a  hiánypótlási  kötelezettség
elmulasztása  miatt  hozott  végzés
helybenhagyásáról  szóló  másodfokú
végzéssel  szemben  nincs  helye
felülvizsgálati  kérelem
előterjesztésének.

Pp. 270.§ (1)-(2) 
130.§ (1)  j/

Végzés, nem érdemi

30136/2013 A  félbeszakadás  megállapítása  iránti
kérelmet  elutasító  végzés  ellen  nincs
helye felülvizsgálatnak.

Pp. 270.§ (1)-(2) Végzés, nem érdemi

30134/2013 A felülvizsgálati  kérelemben meg kell
jelölni azt a jogszabályhelyet, melynek
megsértését  a  felülvizsgálati  kérelmet
benyújtó fél állítja

Pp. 272. § (2) Tartalmi hiányosság

30133/2013 A  felülvizsgálati  kérelem  elkésett.
Igazolási kérelmet nem tartalmaz. 

Pp. 386/I.§ Elkésett

30131/2013 A  választottbírósági  eljárás  kikötése
miatt  idézés  kibocsátása  nélkül
keresetet  elutasító  jogerős  végzés
felülvizsgálattal nem támadható.

Vbt. 8.§ (1) 
Pp. 270.§ (1)-(2) 

Végzés, nem érdemi

30130/2013 Nincs helye felülvizsgálatnak a jogerős
határozatnak  csupán  a  kamatfizetésre,
illetve  a  perköltségre  vonatkozó
rendelkezései ellen.

Pp. 271.§ (1) c/ Törvény rendelkezése
kizárja

30129/2013 A felszámolási eljárást befejező végzés
ellen nincs helye felülvizsgálatnak.

Cstv. 60.§ (7)
Pp. 271.§ (1) l/ 

Törvény rendelkezése
kizárja

30122/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak,  ha  a
szövetkezet küldöttgyűlése által  hozott
határozat  felülvizsgálata  iránti  perben
az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  a
másodfokú bíróság azonos jogszabályi
rendelkezésre utalással hagyta helyben.

Pp. 271.§ (4)  a/ 
Pp. 23. § (1)  ec/ 

Törvény rendelkezése
kizárja

30121/2013 Igazolási  kérelem  tárgyában  hozott
jogerős  végzés  ellen  nincs  helye
felülvizsgálatnak. 

Pp. 270.§ (1)-(2) Végzés, nem érdemi

30118/2013 A  választottbírósági  eljárás  kikötése
miatt  idézés  kibocsátása  nélkül
keresetet  elutasító  jogerős  végzés
felülvizsgálattal nem támadható.

Vbt. 8.§ (1) 
Pp. 270.§ (1)-(2) 

Végzés, nem érdemi

30117/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  olyan
vagyonjogi  ügyekben,  amelyben  a
felülvizsgálati kérelemben vitatott érték
a hárommillió forintot nem haladja meg

Pp. 271.§ (2) 
273.§ (2) a/

Pertárgy érték, 3 millió
alatt

30115/2013 Felülvizsgálati  kérelemmel  nem
támadható a cég szervei határozatának
bírósági  felülvizsgálata  iránti  perben
hozott  jogerős  ítélet,  ha  a  másodfokú
bíróság az elsőfokú ítéletet az elsőfokú
bírósággal  azonos  jogszabályra
utalással hagyta helyben.

Pp. 271.§ (4) a/ 
Pp. 23. § (1)  ec/ 

Törvény előírása kizárja

30108/2013 Hiánypótlási  felhívás  (jogi  képviselő Pp. 270.§ (1) bek. HP, kötelezettség
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meghatalmazása,  kérelem
ellenjegyzése)  részleges  nemteljesítése
miatt  a  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból el kell utasítani.

Pp. 95.§ (2) 
Pp. 93.§ (3) 

elmulasztása

30100/2013 A  felszámoló  kijelölésének
visszavonására  irányuló  kérelmet
elutasító végzés ellen felülvizsgálatnak
nincs helye. 

Pp. 270.§ (2)-(3) Végzés, nem érdemi

30099/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  olyan
vagyonjogi  ügyekben,  amelyben  a
felülvizsgálati kérelemben vitatott érték
a hárommillió forintot nem haladja meg

Pp. 271.§ (2) 
273.§ (2) a/

Pertárgy érték, 3 millió
alatt

30095/2013 Perbelépés  iránti  kérelmet  elutasító
jogerős  végzéssel  szemben
felülvizsgálatnak nincs helye.

Pp. 270.§ (2)-(3) Végzés, nem érdemi

30093/2013 Felülvizsgálati kérelemnek nincs helye
az  elsőfokú bíróság végzését  hatályon
kívül helyező és az elsőfokú bíróságot
új  eljárásra,  új  határozathozatalára
utasító végzéssel szemben.

Pp. 270.§ (2)-(3) Végzés, nem érdemi

30085/2013 Nincs helye felülvizsgálatnak a jogerős
határozatnak  csupán  a  kamatfizetésre,
illetve  a  perköltségre  vonatkozó
rendelkezései ellen

Pp. 271.§ (1) c/ Törvény előírása kizárja

30084/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  olyan
vagyonjogi  ügyekben,  amelyben  a
felülvizsgálati kérelemben vitatott érték
a hárommillió forintot nem haladja meg

Pp. 271.§ (2) bek. 
273.§ (2) bek.a/

Pertárgy érték, 3 millió
alatt

30076/2013 A felszámolási  eljárást  befejező  és  az
adós  megszüntető  végzést
helybenhagyó  jogerős  végzés
felülvizsgálati  kérelemmel  nem
támadható.

Cstv. 60. § (7) bek. 
Pp. 271.§ (1) bek l/ pont

Törvény előírása kizárja

30073/2013 A felülvizsgálati kérelmet hivatalból el
kell  utasítani,  ha  nem  tartalmazza  a
konkrét megsértett jogszabályt.

Pp. 272.§ (2) bek. Tartalmi hiányosság

30071/2013 Az igazolási kérelmet elutasító jogerős
végzés felülvizsgálati kérelemmel nem
támadható.

Pp. 270.§ (2)-(3) bek Végzés, nem érdemi

30069/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  olyan
vagyonjogi  ügyekben,  amelyben  a
felülvizsgálati kérelemben vitatott érték
a hárommillió forintot nem haladja meg

Pp. 271.§ (2) bek. 
273.§ (2) bek.a/

Pertárgy érték, 3 millió
alatt

30067/2013 Felülvizsgálatnak  nincs  helye  a
keresetlevelet  -  választottbírósági
hatáskör  miatt  -  idézés  kibocsátása
nélkül elutasító végzéssel szemben.

Vbt. 8.§ (1) bek. 
Pp. 270.§ (1)-(2) bek.

Végzés, nem érdemi

30065/2013 A  Kúria  előtti  eljárásban  a
felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél
részére  a  jogi  képviselet  kötelező.
Hiánypótlási  felhívás  nemteljesítése
miatt  a  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból el kell utasítani.

Pp. 73/A.§ (1) bek. a/ HP, kötelezettség
elmulasztása

30062/2013 Felülvizsgálati  kérelem  hivatalból
elutasítása az 1.000.000 Ft-ot meg nem
haladó  felülvizsgálati  pertárgy  értékre
tekintettel.

Pp. 273.§ (2) bek. a/
Pp. 271.§ (2) bek. 

Pertárgy érték, 1 millió
alatt

30061/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  a Cstv. 60.§ (7) bek. Törvény előírása kizárja
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felszámolási  eljárást  befejező  jogerős
végzés ellen.

Pp. 271.§ (1) bek. l/

30046/2013 A pénzbírságot kiszabó jogerős végzés
ellen nincs helye felülvizsgálatnak.

Pp. 270.§ (2)-(3) bek. Végzés, nem érdemi

30042/2013 A  felülvizsgálati  kérelem  elkésett.
Igazolási kérelmet nem tartalmaz. 

Pp. 386/I.§ Elkésett

30033/2013 A  Kúria  előtti  eljárásban  a
felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél
részére  a  jogi  képviselet  kötelező.
Hiánypótlási  felhívás  nemteljesítése
miatt  a  felülvizsgálati  kérelmet
hivatalból el kell utasítani.

Pp. 73/A.§ (1) bek. a/ HP, kötelezettség
elmulasztása

30032/2013 A  felülvizsgálati  kérelem  elkésett.
Igazolási kérelmet nem tartalmaz. 

Pp. 272.§ (1) bek Elkésett

30025/2013 A  perújítási  kérelmet  hiánypótlási
felhívás  nem  teljesítése  miatt  érdemi
vizsgálat  nélkül  elutasító  jogerős
végzés  ellen  nem lehet  felülvizsgálati
kérelmet benyújtani.

Pp. 270.§ (2)-(3) bek Végzés, nem érdemi

30024/2013 A  hiánypótlási  kötelezettség
elmulasztása  miatt  a  keresetlevelet
idézés kibocsátása nélkül elutasító, első
fokon  jogerőre  emelkedett  végzéssel
szemben  nincs  helye  felülvizsgálati
kérelemnek.

Pp. 271.§ (1) bek. a/ I. fokon jogerő

30020/2013 Jogerős  bírósági  meghagyással
szemben  nincs  helye  felülvizsgálati
kérelem előterjesztésének

Pp. 270.§ (2)-(3) bek Végzés, nem érdemi

30006/2013 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  az
elsőfokú  bíróság  határozatát  hatályon
kívül  helyező,  új  eljárásra  és  új
határozat hozatalára utasító nem érdemi
végzés ellen.

Pp. 270.§ (2)-(3) bek Végzés, nem érdemi

30003/2013 A  csődeljárásban  benyújtott  kifogást
elbíráló  végzés  ellen  felülvizsgálatnak
nincs helye. 

Pp. 271.§ (1) bek. a/ Végzés, nem érdemi

30002/2013 A  hiánypótlási  kötelezettség
elmulasztása  miatt  a  keresetlevelet
idézés kibocsátása nélkül elutasító, első
fokon jogerőre emelkedett végzés ellen
nincs  helye  felülvizsgálati  kérelem
benyújtásának.

Pp. 271.§ (1) bek. a/ I. fokon jogerő

30001/2013 A felülvizsgálati kérelem elkésett. 
Igazolási kérelmet nem tartalmaz.

Pp. 386/I.§ Elkésett

30395/2012 A felülvizsgálati kérelmet hivatalból el
kell utasítani, ha az azt előterjesztő fél a
felülvizsgálati illetéket felhívás ellenére
sem rója le.

Pp. 95.§-a (3) bek
Pp. 237.§
Itv. 38.§ (1) bek. 

HP, kötelezettség
elmulasztása

30394/2012 A keresetlevelet  a  Vbt.  8.  §-ának  /1/
bekezdése  alapján  idézés  kibocsátása
nélkül  elutasító  végzés  ellen  nincs
törvényes  lehetőség  felülvizsgálati
kérelem előterjesztésére.

Vbt. 8.§ (1) bek. 
Pp. 270.§ (1)-(2) bek.

Végzés, nem érdemi

30393/2012 A  felülvizsgálati  kérelemnek  és
esetleges kiegészítésének a törvényben
meghatározott  határidőn  belül  kell  az
elsőfokú bírósághoz érkeznie.

Pp. 272.§ (2) bek
273.§ (1) bek. 

Elkésett

30389/2012 A felülvizsgálati kérelmet hivatalból el Pp. 95.§-a (3) bek HP, kötelezettség
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kell utasítani, ha a fél a felülvizsgálati
illetéket  hiánypótlási  felhívás  ellenére
sem rója le.

Pp. 237.§
Itv. 38.§ (1) bek.

elmulasztása

30363/2012 A felülvizsgálati kérelmet hivatalból el
kell utasítani, ha a fél a felülvizsgálati
illetéket  hiánypótlási  felhívás  ellenére
sem rója le.

Pp. 95.§-a (3) bek
Pp. 237.§
Itv. 38.§ (1) bek.

HP, kötelezettség
elmulasztása

30362/2012 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  a
keresetlevelet a Vbt. 8. § /1/ bekezdés
alapján  idézés  kibocsátása  nélkül
elutasító végzéssel szemben.

Vbt. 8.§ (1) bek. 
Pp. 270.§ (1)-(2) bek

Végzés, nem érdemi

30360/2012 Nincs helye felülvizsgálatnak a jogerős 
határozatnak csupán a teljesítési 
határidőre, illetve a részletfizetésre 
vonatkozó rendelkezései ellen.

Pp. 271.§ (1) bek. d/ Törvény előírása kizárja

30347/2012 Felülvizsgálati  kérelem  elkésett.
Igazolási kérelem elutasítása. 

Pp. 272. § (1) bek. Elkésett

30345/2012 Az  eljárás  elhúzódása  miatti  kifogást
elutasító  jogerős  végzés  ellen  nincs
helye felülvizsgálati kérelemnek.

Pp. 270.§ (2)-(3) bek. Végzés, nem érdemi

30344/2012 Nincs  helye  felülvizsgálatnak  az  első
fokon  jogerőre  emelkedett  határozat
ellen,  kivéve,  ha  azt  törvény lehetővé
teszi.

Pp. 271.§ (1) bek. a/ I. fokon jogerő

30343/2012 Nincs helye felülvizsgálati kérelemnek
a pert a Vbtv. 8. § /1/ bekezdés alapján
megszüntető  jogerős  végzéssel
szemben.

Vbt. 8.§ (1) bek. 
Pp. 270.§ (1)-(2) bek

Végzés, nem érdemi

30342/2012 A pert  a  peres  felek  közös  kérelmére
megszüntető  jogerős  végzéssel
szemben felülvizsgálatnak nincs helye.

Pp. 270.§ (2)-(3) bek. Végzés, nem érdemi

30087/2012 Felülvizsgálati  kérelem  hivatalból
elutasítása  a  hiánypótlásra  (a
felülvizsgálati  eljárásra  kiterjedő  jogi
képviseleti  meghatalmazás
pótlására)felhívó  végzés  teljesítésének
elmulasztása miatt.

HP, kötelezettség
elmulasztása

30072/2012 Felülvizsgálati  kérelem  hivatalból
elutasítása  a  hiánypótlásra  (a
felülvizsgálati  eljárásra  kiterjedő  jogi
képviseleti  meghatalmazás
pótlására)felhívó  végzés  teljesítésének
elmulasztása miatt.

Pp. 73/A.§ (1) bek. a/ HP, kötelezettség
elmulasztása
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7. számú melléklet- Tartalmi megoszlás- gazdasági szakág

                         Csoportosítás                                         Darabszám

1. Végzés, nem érdemi 31

2. Pertárgyérték, 3 (1) millió alatt 18

3. Nem a jogosult a kérelmező 1

4. Elkésett 11

5. HP, kötelezettség elmulasztása 11

6. Tartalmi hiányosság 8

7. Törvény előírása kizárja 11

8. I. fokon jogerő 3

9. Indokolást támad 1

Összesen 95

Végzés, nem 
érdemi

Pertárgyér-
ték, 3 (1) 
millió alatt

Nem a jogo-
sult  a ké-
relmező

Elkéset t HP, köte-
lezet tség 
elmulasztá-
sa

T artalmi 
hiányosság

T örvény 
előírása 
kizárja

I. fokon 
jogerő

Indokolást  
támad

0

5

10

15

20

25

30

35



- 230 -

8. számú melléklet- Ügylista-közigazgatási szakág

Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium

Ügyszám végzés

ellen

elkésett jogi képviselő hiánya összeghatárt  nem
érte el

nem  jelölt
meg
jogszabálysé
rtést

pp.

vé

gzé

s

kn

p.

vég

zés

ig.ké
rele
m
elut.

nincs
ig.
kérele
m

nem volt meghat.
nem
terjed ki

Kúria
előtt
szűnt
meg,
nem
pótolta

nem érte el/ügytípus csak
közigr
e
hivatk
ozott

sem
mire
nem
hivat
kozot
t

Kfv,V.35.762/2013. + adó

Kfv.V.35.748/2013. +

Kfv.IV.35.745/2013. +

Kfv.I.35.743/2013. +

Kfv.I.35.737/2013. +

Kfv.IV.35.721/2013. +

Kfv.IV.35.717/2013. + támogatás

Kfv.IV.35.714/2013. + támogatás

Kfv.IV.35.713/2013. +

Kfv.I.35.695/2013. +  (csak
kamat)

Kfv.IV.35.687/2013. +

Kfv.I.35.684/2013. +

Kfv.I.35.683/2013. +

Kfv.IV.35.677/2013. +

Kfv.I.35.657/2013. + (fémtv.
bírság)

Kfv.IV.35.651/2013. +

Kfv.IV.35.633/2013. + támogatás

Kfv.V.35.627/2013. +

Kfv.V.35.626/2013. + vámig.
bírság

Kfv.V.35.618/2013. +

Kfv.V.35.608/2013. + adó

Kfv.V.35.592/2013. + adó

Kfv.V.35.588/2013. +

Kfv.IV.35.574/2013. + támogatás

Kfv.IV.35.573/2013. + támogatás

Kfv.IV.35.572/2013. + támogatás
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Kfv.IV.35.571/2013. + támogatás

Kfv.IV.35.570/2013. + támogatás

Kfv.IV.35.569/2013. + támgoatás

Kfv.I.35.567/2013. + támogatás

Kfv.I.35.563/2013. + támogatás

Kfv.IV.35.530/2013. +

Kfv.IV.35.519/2013. +

Kfv.V.35.514/2013. +

Kfv.V.35.512/2013. +

Kfv.IV.35.510/2013. +

Kfv.I.35.495/2013. +

Kfv.IV.35.492/2013. +

Kfv.IV.35.475/2013. +

Kfv.I.35.467/2013. +

Kfv.I.35.461/2013. +

Kfv.I.35.459/2013. +

Kfv.I.35.449/2013. + adó

Kfv.I.35.431/2013. +

Kfv.I.35419/2013. +

Kfv.V.35.418/2013. +

Kfv.I.35.401/2013. + bírság

Kfv.V.35.400/2013. +

Kfv.IV.35.393/2013. +

Kfv.I.35.389/2013. + illeték

Kfv.I.35.387/2013. +

Kfv.V.35.380/2013. + bírság

Kfv.IV.35.379/2013. +

Kfv.I.35.369/2013. +

Kfv.I.35.367/2013. +

Kfv.V.35.346/2013. + bírság

Kfv.I.35.345/2013. +

Kfv.V.35.344/2013. + bírság

Kfv.I.35.341/2013. +

Kfv.IV.35.339/2013. +

Kfv.V.35.334/2013. +(csak
közig)

Kfv.IV.35.333/2013. +

Kfv.I.35.331/2013. +

Kfv.IV.35.290/2013. +

Kfv.I.35.287/2013. +
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Kfv.I.35.285/2013. +

Kfv.I.35.011/2013 adó +

Kfv..III.35.012/2013 támogatás +

Kfv.35.I.037/2013 + adó

Kfv.V.35.040/2013 + adó

Kfv.I.35.045/2013 jövedék +

Kfv.I.35.063/2013 illeték +

Kfv.V.35.068/2013 + adó

Kfv.V.35.076/2013 vám  és
adó

+

Kfv.I.35.081/2013 jövedék +

Kfv.II.35.082/2013 támogatás +

Kfv.I.35.089/2013 + jövedék

Kfv.V.35.090/2013 + jövedék

Kfv.I.35.091/2013 + jövedék

Kfv.V.35.092/2013 + illeték

Kfv.V.35.094/2013 + adó

Kfv.I.35.105/2013 + jövedék

Kfv.V.35.118/2013 + illeték

Kfv.V.35.130/2013 + adó

Kfv.V.35.138/2013 + adó

Kfv.I.35.141/2013 + jövedék

Kfv.I.35.143/2013 + jövedék

Kfv.III.35.146/2013 + támogatás

Kfv.I.35.149/2013 + adó

Kfv.V.35.154/2013 + jövedék

Kfv.I.35.155/2013 + jövedék

Kfv.I.35.161/2013 + jövedék

Kfv.V.35.162/2013 + jövedék

Kfv.I.35.163/2013 + jövedék

Kfv.V.35.168/2013 + adó

Kfv.V.35.172/2013 + + illeték

Kfv.I.35.175/2013 + adó

Kfv.I.35.191/2013 adó +

Kfv.I.35.195/2013 + szociális
ügy

Kfv.V.35.202/2013 + jövedék

Kfv.V.35.204/2013 adó +

Kfv.V.35.224/2013 + adó

Kfv.II.35.225/2013 + adó
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Kfv.I.35.239/2013 + jövedék

Kfv.V.35.240/2013 + késedelmi
pótlék

Kfv.V.35.244/2013 + jövedék

Kfv.I.35.245/2013 + jövedék

Kfv.V.35.250/2013 + helyi adó

Kfv.V.35.252/2013 + vám

Kfv.I.35.269/2013 + adó

Kfv.IV.35.274/2013 + támogatás
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9. számú melléklet- Tartalmi megoszlás- közigazgatási szakág

(2013)

Csoportosítás Darabszám

1. Nem érdemi végzés 23

2. Pertárgyérték, 3 (1) millió alatt 45

3. Nem minősül ingatlant érintőnek -

4. Elkésett 16

5. HP, kötelezettség elmulasztása 6

6. Tartalmi hiányosság 21

7. Törvény előírása kizárja -

8. I. fokon jogerőre emelkedett -

9. Kúria határozata ellen -

10. Egyezséget jóváhagyó végzés ellen -

11. Indokolást támad -

12. Rendes jogorvoslattal nem élt -

13. Új körülményre alapítja -

Összesen 111
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10. számú melléklet- Ügylista- munkaügyi szakág

Tan. Ügyszám Indok Jszb.megjelölése Csoportosítás
III. 10612/2012 A felperes személyesen terjesztett elő 

felülvizsgálati kérelmet,  a hiánypótló végzés 
ellenére sem gondoskodott határidőben jogi 
képviseletéről.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség
elmulasztása

III. 10670/2012 A felperes személyesen terjesztett elő 
felülvizsgálati kérelmet,  a hiánypótló végzés 
ellenére sem gondoskodott határidőben jogi 
képviseletéről.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség
elmulasztása

III. 10837/2012 A felperes személyesen terjesztett elő 
felülvizsgálati kérelmet,  a hiánypótló végzés 
ellenére sem gondoskodott határidőben jogi 
képviseletéről.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség
elmulasztása

III. 10838/2012 A közigazgatási határozatot hatályon kívül 
helyező, és szükség esetén a hatóságot új 
eljárásra vagy az eljárás folytatására kötelező 
végzés nem minősül az ügy érdemében hozott 
végzésnek.

Pp.270.§ (2)
Pp.273 § (2) a)
2005. évi XVII. törvény 3.
§ (4) bekezdése 

nem érdemi
végzés

III. 10852/2012 A felperes személyesen terjesztett elő 
felülvizsgálati kérelmet,  a hiánypótló végzés 
ellenére sem gondoskodott határidőben jogi 
képviseletéről.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség
elmulasztása

III. 10004/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§ 

Elkésett

III. 10026/2013 Elkésett, mivel a felülvizsgálati kérelemmel 
élő fél nem az elsőfokú bíróságnál terjesztette 
elő a felülvizsgálati kérelmet.

Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§ 

Elkésett

I. 10054/2013 A felperes személyesen terjesztett elő 
felülvizsgálati kérelmet,  a hiánypótló végzés 
ellenére sem gondoskodott határidőben jogi 
képviseletéről.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség
elmulasztása

III. 10055/2013 A közigazgatási határozatot hatályon kívül 
helyező, és szükség esetén a hatóságot új 
eljárásra vagy az eljárás folytatására kötelező 
végzés nem minősül az ügy érdemében hozott 
végzésnek.

Pp.270.§ (2)
Pp.273 § (2) a)
2005. évi XVII. törvény 3.
§ (4) bekezdése 

Nem érdemi
végzés.

III. 10071/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§ 

Elkésett

III. 10074/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§ 

Elkésett
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III. 10106/2013 A felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni 
azt, a határozatot, amely ellen a felülvizsgálati 
kérelem irányul, azt, hogy a fél milyen 
tartalmú határozat meghozatalát kívánja, 
továbbá elő kell adni - a jogszabálysértés és a 
megsértett jogszabályhely megjelölése mellett 
-, hogy a fél a határozat megváltoztatását 
milyen okból kívánja.

Pp. 272.§ (2)
Pp.273 § (1)

Tartalmi
hiányosság

III. 10113/2013 Pertárgy értéke nem érte el a teljes munkaidőre
megállapított kötelező legkisebb havi 
munkabér (minimálbér) ötszörösét.

Pp. 358. § (2)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

III. 10130/2013 A közigazgatási határozatot hatályon kívül 
helyező, és szükség esetén a hatóságot új 
eljárásra vagy az eljárás folytatására kötelező 
végzés nem minősül az ügy érdemében hozott 
végzésnek.

Pp.270.§ (2)
Pp.273 § (2) a)
2005. évi XVII. törvény 3.
§ (4) bekezdése 

Nem érdemi
végzés.

l. 10145/2013 A felülvizsgálati kérelemben nem volt ügyvédi
ellenjegyzés, a hiánypótlásra nyitvaálló 
határidőben sem pótolta.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség
elmulasztása

III. 10147/2013 A felülvizsgálati kérelmen nem volt ügyvédi 
ellenjegyzés, a hiánypótlásra nyitvaálló 
határidőben sem pótolta.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség
elmulasztása

III. 10148/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§ 

Elkésett

III. 10149/2013 A felperes személyesen terjesztett elő 
felülvizsgálati kérelmet,  a hiánypótló végzés 
ellenére sem gondoskodott határidőben jogi 
képviseletéről.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség
elmulasztása

III. 10156/2013 a közigazgatási bírságot kiszabó határozatban 
megállapított fizetési kötelezettség, illetőleg 
kártalanítási összeg az egymillió forintot nem 
haladta meg.

Pp. 340/A. § (2) b)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

III. 10160/2013 A felülvizsgálati kérelemben pontosan meg 
kell jelölni a megsértett jogszabály és 
jogszabályhelyet.

Pp. 272.§ (2)
Pp.273 § (1)

Tartalmi
hiányosság

III. 10164/2013 A felülvizsgálati kérelemben pontosan meg 
kell jelölni a megsértett jogszabály és 
jogszabályhelyet.

Pp. 272.§ (2)
Pp.273 § (1)

Tartalmi
hiányosság

II. 10176/2013 Pertárgy értéke nem érte el a teljes munkaidőre
megállapított kötelező legkisebb havi 
munkabér (minimálbér) ötszörösét.

Pp. 358. § (2)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

III. 10194/2013 a közigazgatási bírságot kiszabó határozatban 
megállapított fizetési kötelezettség, illetőleg 
kártalanítási összeg az egymillió forintot nem 
haladta meg.

Pp. 340/A. § (2) b)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

III. 10215/2013 A felülvizsgálati kérelemben pontosan meg 
kell jelölni a megsértett jogszabály és 
jogszabályhelyet.

Pp. 272.§ (2)
Pp.273 § (1)

Tartalmi
hiányosság

III. 10225/2013 A közigazgatási bírságot kiszabó határozatban 
megállapított fizetési kötelezettség, illetőleg 
kártalanítási összeg az egymillió forintot nem 

Pp. 340/A. § (2) b)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték
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haladta meg.
III. 10229/2013 A közigazgatási hatósági ügyben megállapított 

fizetési kötelezettség, illetőleg kártalanítási 
összeg az egymillió forintot nem haladta meg.

Pp. 340/A. § (2) b)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

III. 10257/2013 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§

Elkésett

III. 10260/2013 A közigazgatási hatósági ügyben megállapított 
fizetési kötelezettség, illetőleg kártalanítási 
összeg az egymillió forintot nem haladta meg.

Pp. 340/A. § (2) b)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

III. 10275/2013 A felülvizsgálati kérelemben pontosan meg 
kell jelölni a megsértett jogszabály és 
jogszabályhelyet.

Pp. 272.§ (2)
Pp.273 § (1)

Tartalmi
hiányosság

III. 10288/2013 A közigazgatási hatósági ügyben megállapított 
fizetési kötelezettség, illetőleg kártalanítási 
összeg az egymillió forintot nem haladta meg.

Pp. 340/A. § (2) b)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

III. 10292/2013 A közigazgatási hatósági ügyben megállapított 
fizetési kötelezettség, illetőleg kártalanítási 
összeg az egymillió forintot nem haladta meg.

Pp. 340/A. § (2) b)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

III. 10299/2013 A közigazgatási hatósági ügyben megállapított 
fizetési kötelezettség, illetőleg kártalanítási 
összeg az egymillió forintot nem haladta meg.

Pp. 340/A. § (2) b)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

III. 10328/2013 A felülvizsgálati kérelemben pontosan meg 
kell jelölni a megsértett jogszabály és 
jogszabályhelyet.

Pp. 272.§ (2)
Pp.273 § (1)

Tartalmi
hiányosság

III. 10340/2013 A felülvizsgálati kérelmen nem volt ügyvédi 
ellenjegyzés, a hiánypótlásra nyitvaálló 
határidőben sem pótolta.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség
elmulasztása

III. 10342/2013 A jogi képviselő nem rendelkezett a 
felülvizsgálati eljárásra is kiterjedő 
meghatalmazással, ezt a hiánypótlásra 
nyitvaálló határidő alatt sem pótolta.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség
elmulasztása

III. 10343/2013 A jogi képviselő nem nyújtotta be a 
jogtanácsosi igazolványa másolatát, illetve 
szakvizsga-bizonyítványa másolatát a 
hiánypótlásra nyitva álló határidőben.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség
elmulasztása

III. 10368/2013 A felperes személyesen terjesztett elő 
felülvizsgálati kérelmet,  a hiánypótló végzés 
ellenére sem gondoskodott határidőben jogi 
képviseletéről.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség
elmulasztása

III. 10369/2013 A felperes személyesen terjesztett elő 
felülvizsgálati kérelmet,  a hiánypótló végzés 
ellenére sem gondoskodott határidőben jogi 
képviseletéről.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség
elmulasztása

III. 10396/2013 A felperes személyesen terjesztett elő 
felülvizsgálati kérelmet,  a hiánypótló végzés 
ellenére sem gondoskodott határidőben jogi 
képviseletéről.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség
elmulasztása

III. 10397/2013 A felperes személyesen terjesztett elő 
felülvizsgálati kérelmet,  a hiánypótló végzés 
ellenére sem gondoskodott határidőben jogi 
képviseletéről.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség
elmulasztása

III. 10401/2013 A közigazgatási határozatot hatályon kívül Pp.270.§ (2) Nem érdemi
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helyező, és szükség esetén a hatóságot új 
eljárásra vagy az eljárás folytatására kötelező 
végzés nem minősül az ügy érdemében hozott 
végzésnek.

Pp.273 § (2) a)
2005. évi XVII. törvény 3.
§ (4) bekezdése 

végzés.

l. 10441/2013 Az igazolási kérelmet elutasító,  nem 
tekinthető az ügy érdemében hozott jogerős 
végzésnek

Pp.270.§ (2)
Pp.273 § (2) a)

nem érdemi
végzés

III. 10457/2013 A közigazgatási határozatot hatályon kívül 
helyező, és szükség esetén a hatóságot új 
eljárásra vagy az eljárás folytatására kötelező 
végzés nem minősül az ügy érdemében hozott 
végzésnek.

Pp.270.§ (2)
Pp.273 § (2) a)
2005. évi XVII. törvény 3.
§ (4) bekezdése 

nem érdemi
végzés

III. 10465/2013 A felülvizsgálati kérelemben pontosan meg 
kell jelölni a megsértett jogszabály 

Pp. 272.§ (2)
Pp.273 § (1)

Tartalmi
hiányosság

III. 10467/2013 A felperes személyesen terjesztett elő 
felülvizsgálati kérelmet,  a hiánypótló végzés 
ellenére sem gondoskodott határidőben jogi 
képviseletéről.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség
elmulasztása

II. 10504/2013 Pertárgy értéke nem érte el a teljes munkaidőre
megállapított kötelező legkisebb havi 
munkabér (minimálbér) ötszörösét.

Pp. 358. § (2)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

III. 10524/2013 A közigazgatási bírságot kiszabó határozatban 
megállapított fizetési kötelezettség, illetőleg 
kártalanítási összeg az egymillió forintot nem 
haladta meg.

Pp. 340/A. § (2) b)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

III. 10527/2013 A elülvizsgálati kérelemben pontosan meg kell
jelölni a megsértett jogszabály 

Pp. 272.§ (2)
Pp.273 § (1)

Tartalmi
hiányosság

III. 10530/2013 A keresetlevelet a Pp.130 § (1) bekezdésének 
j) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül 
elutasító végzés nem tekinthető az ügy 
érdemében hozott végzésnek.

Pp.270.§ (2)
Pp.273 § (2) a)

nem érdemi
végzés

III. 10531/2013 A közigazgatási bírságot kiszabó határozatban 
megállapított fizetési kötelezettség, illetőleg 
kártalanítási összeg az egymillió forintot nem 
haladta meg.

Pp. 340/A. § (2) b)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

III. 10549/2013 A közigazgatási hatósági ügyben megállapított 
fizetési kötelezettség, illetőleg kártalanítási 
összeg az egymillió forintot nem haladta meg.

Pp. 340/A. § (2) b)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

III. 10635/2013 A közigazgatási hatósági ügyben megállapított 
fizetési kötelezettség, illetőleg kártalanítási 
összeg az egymillió forintot nem haladta meg.

Pp. 340/A. § (2) b)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

III. 10680/2013 A felülvizsgálati kérelemben pontosan meg 
kell jelölni a megsértett jogszabály 

Pp. 272.§ (2)
Pp.273 § (1)

Tartalmi
hiányosság

III. 10691/2013 A közigazgatási hatósági ügyben megállapított 
fizetési kötelezettség, illetőleg kártalanítási 
összeg az egymillió forintot nem haladta meg.

Pp. 340/A. § (2) b)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

III. 10714/2013 A közigazgatási hatósági ügyben megállapított 
fizetési kötelezettség, illetőleg kártalanítási 
összeg az egymillió forintot nem haladta meg.

Pp. 340/A. § (2) b)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

II. 10.284/2012 Elkésett, nincs igazolási kérelem Pp. 272.§ (1) Elkésett
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Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§ 

II. 10.326/2012

Elkésett, igazolási kérelem elutasítása.

Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§ 
Pp.109. § (1)

Elkésett, igazolási 
kérelemnek nem 
ad helyt.

II. 10.513/2012 A felperes személyesen terjesztett elő 
felülvizsgálati kérelmet,  a hiánypótló végzés 
ellenére sem gondoskodott határidőben jogi 
képviseletéről.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség 
elmulasztása

II. 10.682/2012 A perújítási kérelem megengedhetősége 
tárgyában hozott végzés nem az ügy 
érdemében hozott végzés-nincs helye 
felülvizsgálatnak

Pp.270.§ (2)
Pp.273 § (2) a)

Nem érdemi 
végzés.

II. 10.717/2012 Nincs helye felülvizsgálatnak a jogerős 
határozatnak csupán a kamatfizetésre, illetve a 
perköltségre vonatkozó rendelkezései ellen

Pp.271.§ (1) bekezdés c) 
pontja

Törvény kizárja
(Perköltségre, 
kamatfizetésre)

II. 10738/2012 Elkésett, nincs igazolási kérelem.
Az indokolás nélkül beadott felülvizsgálati 
kérelem indokait a kérelem előterjesztésére 
nyitva álló eredeti 60 napos határidőn belül 
pótolhatja a fél, ennek nem tett eleget.

Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§ 

Elkésett

II. 10766/2012 Elkésett, nincs igazolási kérelem.
Az indokolás nélkül beadott felülvizsgálati 
kérelem indokait a kérelem előterjesztésére 
nyitva álló eredeti 60 napos határidőn belül 
pótolhatja a fél, ennek nem tett eleget.

Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§ 

Elkésett

l. 10773/2012
Az elsőfokon jogerőre emelkedett határozat 
ellen nyújtott be felülvizsgálati kérelmet.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§ 
Pp. 271. § (1)  a)

I. fokon jogerőre 
emelkedett

l. 10795/2012
Az elsőfokon jogerőre emelkedett határozat 
ellen nyújtott be felülvizsgálati kérelmet.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§ 
Pp. 271. § (1)  a)

I. fokon jogerőre 
emelkedett

l. 10064/2013
Elkésett, nincs igazolási kérelem.

Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§ 

Elkésett

II. 10086/2013
Elkésett, nincs igazolási kérelem.

Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§

Elkésett

II. 10095/2013
Elkésett, nincs igazolási kérelem.

Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§

Elkésett

II. 10128/2013
Elkésett, nincs igazolási kérelem.

Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§

Elkésett

l. 10131/2013
Elkésett, nincs igazolási kérelem

Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§

Elkésett

l. 10134/2013 A felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni 
azt a határozatot, amely ellen a felülvizsgálati 
kérelem irányul, azt, hogy a fél milyen 
tartalmú határozat meghozatalát kívánja, 
továbbá elő kell adni - a jogszabálysértés és a 
megsértett jogszabályhely megjelölése mellett 
-, hogy a fél a határozat megváltoztatását 
milyen okból kívánja.

Pp. 272.§ (2)
Pp.273 § (1)

Tartalmi 
hiányosság

l. 10136/2013 Az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új 
határozat hozatalára utasító - hatályon kívül 

Pp.270.§ (2)
Pp.273 § (2) a)

nem érdemi 
végzés
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helyező - végzés nem tekinthető az ügy 
érdemében hozott döntésnek.

BH.1996.43.

l. 10152/2013
Elkésett, nincs igazolási kérelem

Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§

Elkésett

l. 10166/2013
Elkésett, nincs igazolási kérelem

Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§

Elkésett

l. 10186/2013

Elkésett, igazolási kérelem elutasítása.

Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§ 
Pp.109. § (1)

Elkésett, igazolási 
kérelemnek nem 
ad helyt.

II. 10187/2013 A felperes jogi képviselő ellenjegyzése nélkül  
terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet. A 60 
napos törvényes határidőn belül nem pótolta a 
formai hiányosságot, így a törvényi 
feltételeknek megfelelő, azonban elkésve 
benyújtott felülvizsgálati kérelmet a Kúria 
hivatalból elutasította.

Pp.272.§.(2)
Pp.273.§ (1)
Pp. 73/A. §

Elkésett.

l. 10192/2013 Az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új 
határozat hozatalára utasító - hatályon kívül 
helyező - végzés nem tekinthető az ügy 
érdemében hozott döntésnek.

Pp.270.§ (2)
Pp.273 § (2) a)
BH.1996.43.

nem érdemi 
végzés

l. 10196/2013 A felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni 
azt, a határozatot, amely ellen a felülvizsgálati 
kérelem irányul, azt, hogy a fél milyen 
tartalmú határozat meghozatalát kívánja, 
továbbá elő kell adni - a jogszabálysértés és a 
megsértett jogszabályhely megjelölése mellett 
-, hogy a fél a határozat megváltoztatását 
milyen okból kívánja.

Pp. 272.§ (2)
Pp.273 § (1)

Tartalmi 
hiányosság

. 10201/2013

Elkésett, igazolási kérelem elutasítása.

Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§ 
Pp. 106.§ (1)
Pp.109. § (1)

Elkésett, igazolási 
kérelemnek nem 
ad helyt.

II. 10202/2013

Elkésett, igazolási kérelem elutasítása.

Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§ 
Pp. 106.§ (1)
Pp.109. § (1)

Elkésett, igazolási 
kérelemnek nem 
ad helyt.

II. 10270/2013
Pertárgy értéke nem érte el a teljes munkaidőre
megállapított kötelező legkisebb havi 
munkabér (minimálbér) ötszörösét.

Pp. 358. § (2)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

l. 10271/2013 A felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni 
azt, a határozatot, amely ellen a felülvizsgálati 
kérelem irányul, azt, hogy a fél milyen 
tartalmú határozat meghozatalát kívánja, 
továbbá elő kell adni - a jogszabálysértés és a 
megsértett jogszabályhely megjelölése mellett 
-, hogy a fél a határozat megváltoztatását 
milyen okból kívánja.

Pp. 272.§ (2)
Pp.273 § (1)

Tartalmi 
hiányosság

II. 10289/2013
Elkésett, nincs igazolási kérelem

Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§

Elkésett

l. 10291/2013 A felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni 
azt, a határozatot, amely ellen a felülvizsgálati 

Pp. 272.§ (2)
Pp.273 § (1)

Tartalmi 
hiányosság
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kérelem irányul, azt, hogy a fél milyen 
tartalmú határozat meghozatalát kívánja, 
továbbá elő kell adni - a jogszabálysértés és a 
megsértett jogszabályhely megjelölése mellett 
-, hogy a fél a határozat megváltoztatását 
milyen okból kívánja.

l. 10300/2013 Az igazolási kérelmet elutasító, valamint az ezt
helybenhagyó másodfokú végzés nem 
tekinthető az ügy érdemében hozott jogerős 
végzésnek

Pp.270.§ (2)
Pp.273 § (2) a)

nem érdemi 
végzés

l. 10308/2013
Pertárgy értéke nem érte el a teljes munkaidőre
megállapított kötelező legkisebb havi 
munkabér (minimálbér) ötszörösét.

Pp. 358. § (2)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

II. 10331/2013
Pertárgy értéke nem érte el a teljes munkaidőre
megállapított kötelező legkisebb havi 
munkabér (minimálbér) ötszörösét.

Pp. 358. § (2)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

l. 10380/2013 A felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni 
azt, a határozatot, amely ellen a felülvizsgálati 
kérelem irányul, azt, hogy a fél milyen 
tartalmú határozat meghozatalát kívánja, 
továbbá elő kell adni - a jogszabálysértés és a 
megsértett jogszabályhely megjelölése mellett 
-, hogy a fél a határozat megváltoztatását 
milyen okból kívánja.

Pp. 272.§ (2)
Pp.273 § (1)

Tartalmi 
hiányosság

II. 10382/2013 A felperes személyesen terjesztett elő 
felülvizsgálati kérelmet,  a hiánypótló végzés 
ellenére sem gondoskodott határidőben jogi 
képviseletéről.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség 
elmulasztása

II. 10389/2013 Az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új 
határozat hozatalára utasító - hatályon kívül 
helyező - végzés nem tekinthető az ügy 
érdemében hozott döntésnek.

Pp.270.§ (2)
Pp.273 § (2) a)
BH.1996.43.

nem érdemi 
végzés

II. 10409/2013 A felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni 
azt, a határozatot, amely ellen a felülvizsgálati 
kérelem irányul, azt, hogy a fél milyen 
tartalmú határozat meghozatalát kívánja, 
továbbá elő kell adni - a jogszabálysértés és a 
megsértett jogszabályhely megjelölése mellett 
-, hogy a fél a határozat megváltoztatását 
milyen okból kívánja.

Pp. 272.§ (2)
Pp.273 § (1)

Tartalmi 
hiányosság

II. 10451/2013
Pertárgy értéke nem érte el a teljes munkaidőre
megállapított kötelező legkisebb havi 
munkabér (minimálbér) ötszörösét.

Pp. 358. § (2)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

II. 10486/2013
Pertárgy értéke nem érte el avteljes 
munkaidőre megállapított kötelező legkisebb 
havi munkabér (minimálbér) ötszörösét.

Pp. 358. § (2)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

II. 10496/2013
Pertárgy értéke nem érte el a teljes munkaidőre
megállapított kötelező legkisebb havi 
munkabér (minimálbér) ötszörösét.

Pp. 358. § (2)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

II. 10500/2013
Pertárgy értéke nem érte el a teljes munkaidőre
megállapított kötelező legkisebb havi 
munkabér (minimálbér) ötszörösét.

Pp. 358. § (2)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték
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l. 10512/2013
Elkésett, nincs igazolási kérelem

Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§

Elkésett

l. 10513/2013
Elkésett, nincs igazolási kérelem

Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§

Elkésett

l. 10514/2013
Elkésett, nincs igazolási kérelem

Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§

Elkésett

l. 10515/2013 Az igazolási kérelmet elutasító, és egyben a 
fellebbezést hivatalból elutasító végzés, 
valamint az ezt helybenhagyó másodfokú 
határozat nem tekinthető az ügy érdemében 
hozott jogerős végzésnek

Pp.270.§ (2)
Pp.273 § (2) a)

nem érdemi 
végzés

II. 10521/2013 A felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni 
azt, a határozatot, amely ellen a felülvizsgálati 
kérelem irányul, azt, hogy a fél milyen 
tartalmú határozat meghozatalát kívánja, 
továbbá elő kell adni - a jogszabálysértés és a 
megsértett jogszabályhely megjelölése mellett 
-, hogy a fél a határozat megváltoztatását 
milyen okból kívánja.

Pp. 272.§ (2)
Pp.273 § (1)

Tartalmi 
hiányosság

l. 10554/2013
Elkésett, nincs igazolási kérelem

Pp. 272.§ (1)
Pp. 270.§ (1)
Pp. 237.§

Elkésett.

III. 10555/2013 A felperes személyesen terjesztett elő 
felülvizsgálati kérelmet,  a hiánypótló végzés 
ellenére sem gondoskodott határidőben jogi 
képviseletéről.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség 
elmulasztása

l. 10565/2013 A felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni 
azt, a határozatot, amely ellen a felülvizsgálati 
kérelem irányul, azt, hogy a fél milyen 
tartalmú határozat meghozatalát kívánja, 
továbbá elő kell adni - a jogszabálysértés és a 
megsértett jogszabályhely megjelölése mellett 
-, hogy a fél a határozat megváltoztatását 
milyen okból kívánja.

Pp. 272.§ (2)
Pp.273 § (1)

Tartalmi 
hiányosság

III. 10569/2013 A felperes személyesen terjesztett elő 
felülvizsgálati kérelmet,  a hiánypótló végzés 
ellenére sem gondoskodott határidőben jogi 
képviseletéről.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség 
elmulasztása

II. 10570/2013 A közigazgatási bírságot kiszabó határozatban 
megállapított fizetési kötelezettség, illetőleg 
kártalanítási összeg az egymillió forintot nem 
haladta meg.

Pp. 340/A. § (2) b)
Pp.) 270. § (2)
Pp.273 § (2) a)

Pertárgyérték

l. 10597/2013 A felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni 
azt, a határozatot, amely ellen a felülvizsgálati 
kérelem irányul, azt, hogy a fél milyen 
tartalmú határozat meghozatalát kívánja, 
továbbá elő kell adni - a jogszabálysértés és a 
megsértett jogszabályhely megjelölése mellett 
-, hogy a fél a határozat megváltoztatását 
milyen okból kívánja.

Pp. 272.§ (2)
Pp.273 § (1)

Tartalmi 
hiányosság

III. 10598/2013 A felperes személyesen terjesztett elő 
felülvizsgálati kérelmet,  a hiánypótló végzés 
ellenére sem gondoskodott határidőben jogi 
képviseletéről.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség 
elmulasztása

II. 10599/2013 A keresetlevelet a Pp.130 § (1) bekezdésének Pp.270.§ (2) nem érdemi 
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j) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül 
elutasító végzés nem tekinthető az ügy 
érdemében hozott végzésnek.

Pp.273 § (2) a) végzés

III. 10604/2013 A felperes személyesen terjesztett elő 
felülvizsgálati kérelmet,  a hiánypótló végzés 
ellenére sem gondoskodott határidőben jogi 
képviseletéről.

Pp. 270.§ (1)
Pp. 73/A.§ a)
Pp. 273§ (1)

HP kötelezettség 
elmulasztása
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11. számú melléklet- Tartalmi megoszlás- munkaügyi szakág
(2013)

Csoportosítás Darabszám

1. Nem érdemi végzés 14

2. Pertárgyérték  (1  millió  alatt,  illetve  a  minimálbér

ötszöröse alatt)

25

3. Nem minősül ingatlant érintőnek -

4. Elkésett 26

5. HP kötelezettség elmulasztása 22

6. Tartalmi hiányosság 18

7. Törvény előírása kizárja 1

8. I. fokon jogerőre emelkedett 2

9. Kúria határozata ellen -

10. Egyezséget jóváhagyó végzés ellen -

11. Indokolást támad -

12. Rendes jogorvoslattal nem élt -

13. Új körülmény -

Összesen 108
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12. számú melléklet- Összesítő 

Kúria 2013.

Büntető szakág összes befejezés 1074

Büntető szakág vizsgált határozatai 149

Polgári szakág összes befejezés 2135

Polgári szakág nem érdemi határozatai 533

Gazdasági szakág összes befejezés 415

Gazdasági szakág nem érdemi határozatai 95

Közigazgatási szakág összes befejezés 855

Közigazgatási  szakág  nem  érdemi

határozatai

111

Munkaügyi szakág összes befejezés 997

Munkaügyi szakág nem érdemi határozatai 108

Polgári szakág összes 
befejezés

Polgári szakág nem 
érdemi határozatai

Közigazgatási szakág 
összes befejezés

Közigazgatási szakág 
nem érdemi határozatai

Munkaügyi szakág összes 
befejezés

Munkaügyi szakág nem 
érdemi határozatai

Gazdasági szakág 
összes befejezés

Gazdasági szakág 
nem érdemi határozatai

Büntető szakág 
összes befejezés

Büntető szakág 
vizsgált határozatai
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13. számú melléklet – Események

Emlékeztető
„A Kúria nem érdemi határozatainak vizsgálata” tárgykörű Joggyakorlat-elemző Csoport

alakuló üléséről, 2015. február 23. napján

Megjelentek: dr. Molnár Ambrus, a csoport vezetője, dr. Katona Sándor, dr. Márton Gizella,
Huszárné  dr.  Oláh  Éva,  dr.  Osztovits  András,  dr.  Farkas  Attila,  Szolnokiné  dr.  Csernay
Krisztina.

A  joggyakorlat-elemző  csoport  célja  a  kúriai  gyakorlatban  megmutatkozó  eltérések
lehetséges kiküszöbölése, valamint a kialakult álláspontok egymáshoz való közelítése. 
Jelenleg  az  érdemi  munka  előkészítése  zajlik,  amely  során  a  2013-as  évben  befejezett,
eredményét tekintve hivatalból elutasított ügyek kiválogatása és meghatározott szempontok
szerint csoportosítása történik. Ennek eredményeként szakáganként két összefoglaló táblázat
készül,  egy részletesebb – indokolást,  hivatkozott  jogszabályhelyet tartalmazó-,  valamint
egy, az adott csoporthoz tartozó ügyek darabszámát megjelölő rövidebb táblázat.
Az így elkészített  előkészítő anyagok minden tag részére elektronikus úton megküldésre
kerülnek.
Ezt követően a Joggyakorlat-elemző Csoport a tavaszi ülésén meghatározza az összegyűjtött
és rendszerezett adatok alapján a konkrét célkitűzésit és az elvégzendő feladatait. 
Dr.  Márton  Gizella  elöljáróban  felvetette  a  felülvizsgálati  eljárásban  kötelező  jogi
képviselet, valamint az ahhoz kapcsolódó meghatalmazás gyakorlati, azaz a hiánypótlásra
felhívó  végzés  tartalmi  meghatározottságának  problémáját.  Erre  reflektálva  dr.  Katona
Sándor  elmondta,  hogy  a  büntetőeljárásban  is  kiemelt  jelentősége  van  a  képviseletre
vonatkozó meghatalmazás jogintézményének, tekintettel arra, hogy a védő nem csak mint
képviselő járhat el, hanem önállóan is jogosult jognyilatkozatot tenni.



Jegyzőkönyv
A Kúria nem érdemi felülvizsgálati határozatait vizsgáló Joggyakorlat elemző csoport 

2015. november 30. napján tartott üléséről

A Joggyakorlat-elemző Csoport Vezetője megnyitja az ülést.
Joggyakorlat-elemző Csoport Vezetője: A tagok által elkészített  anyagok felhasználását
érintően a jegyzőkönyvben rögzítjük az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat.

A tagok  hozzájárulnak,  hogy  az  elkészített  egyéni  munkájukat  a  Joggyakorlat-elemző
Csoport anyagához felhasználják, azokat a Kúria Elnökének a rendelkezésére bocsátják. 

Joggyakorlat-elemző  Csoport  Vezetője:  Az  Összefoglaló  véleményben  az  eredeti
formájukban kerülnek megjelentetésre az egyéni anyagok. Szerkezetét tekintve ezt követően
helyeznénk  el  az  összeszerkesztet  anyagrészeket,  végül  az  összefoglaló  gondolatokkal
zárnánk. Minden egyéni munka legfrissebb változatát jelentetjük meg.
A holnapi  napra  elkészítek  egy  rövidebb  összefoglalót,  amely  azokat  a  gondolatokat
tartalmazza, amelyeket egy magasabb fórum előtt érdemes lenne megvitatni. Ez lenne az
Összefoglaló vélemény zárórésze.
Jövő  hétfőn  gondolnám  leadni  az  elkészült  munkánkat.  Javasolnám,  hogy  az  elküldött
anyagot vitassuk meg. 
Dr. Muzsalyi Róbert anyagával kapcsolatban: a szerzői jogi problémák miatt érdemesebb
lenne Dr.  Osztovits  András írásánál jelezni,  aki  hivatkozik erre a munkára,  hogy hol és
mikor jelent meg. 
Az ülés során felvetődtek elírások, elütések, amelyeket a Vezető köszönettel elfogadott.

Összefoglaló vélemény szerkezeti felépítése

A felülvizsgálat korlátozásának alapjogi kérdései

Dr.  Osztovits  András:  kérem  szépen  javítani,  helyesen:  Európa  Tanács  Miniszteri
Bizottsága.  Az  ajánlás  nem  jogi  norma,  ennek  ellenére  szoktak  rá  hivatkozni,  illik  is
figyelembe venni, annak ellenére, hogy kötelezettséget nem termet a tagállamok számára.
Ha felmerül, hogy rövidítsük az anyagot, akkor ennek elemzését kihagynám.
Joggyakorlat-elemző Csoport Vezetője: Az AB is hivatkozik rá.
Dr. Farkas Attila: Valamelyik Pp. módosító jogszabály is hivatkozik ré.

A felülvizsgálat törvényi korlátainak általános kérdései

Huszárné  dr.  Oláh  Éva:  A  második  bekezdés  utolsó  sorában  szereplő  „más
jogszabályokkal” kapcsolatosan jegyezném meg, hogy nem találkoztam olyan jogszabállyal,
amely ide tartozna.
Dr. Osztovits András: Nem peres eljárásokra vonatkozó jogszabályok, pld: Vht., Csődtv.
Szolnokiné dr. Csernay Krisztina: helyesen „azon kívül, külön más”.
Huszárné dr. Oláh Éva: példálózó felsorolás nem szükséges, így már helyes.
Dr. Osztovits András: A BH hivatkozásokat egységesen szükséges megjelölni.



- 248 -

Felülvizsgálat a közigazgatási eljárásban

Huszárné  dr.  Oláh  Éva:  A következő  mondatot  kihagynám  az  első  bekezdésből:  „E
közigazgatási  jogviszonyok  jellemző  vonása.....”.  Olyan  tendencia  figyelhető  meg  a
szabályozásban,  amelyek  folyamatosan  lazítják  ezt  az  alárendeltségi  viszonyt,  pld:
közigazgatási szerződések. 
Dr. Osztovits András:  Az együttműködési  kötelezettség és az ügyfélbarátibb jelleg nem
teszi mellérendelté a feleket, úgy mint egypolgári jogi jogviszonyban.
Dr. Márton Gizella: a közigazgatási szerződés megjelenése változtatott ezen.
Huszárné dr. Oláh Éva: akkor így pontosabb, „E közigazgatási jogviszonyok még mindig
jellemző vonása...”
Dr. Osztovits András: a cím helyesen „Felülvizsgálat a közigazgatási perben” lenne.

Az indokolást támadó felülvizsgálati kérelem problémája

Joggyakorlat-elemző Csoport Vezetője: Az indokolás és a rendelkezés szoros kapcsolatát
érdemes megemlíteni, nehezen választhatók szét.
Dr. Osztovits András:  Az új Pp. megalkotásának is előtérbe került ez a kérdés. Célszerű
lenne végiggondolni, hogy milyen irányba tegyünk javaslatot. Ha az ügy érdemében hozott
döntés megváltoztatását szeretné a kérelmező, és ez kihat a rendelkező részre, akkor az nem
csak az  indokolásra irányul.
Szolnokiné  dr.  Csernay  Krisztina:  Egyetértek,  a  munkajogi  szakágban  ez  a  probléma
ugyanúgy megjelenik, pld: a  munkaviszony jogellenes megszüntetése pereknél. A törvény
felsorolja, hogy mely estekben van lehetőség a munkaviszony helyreállítására. Javaslatként
belekerülhetne:  általában nincs  helye az  indokolás  ellen a  jogorvoslatnak,  azonban ha a
jogkövetkezményekre is kiható a sérelem, akkor mégis.
Dr.  Farkas  Attila:  Kevés  alkalommal  jelenik  meg,  hogy  a  rendelkezésre  nem hat  ki  a
jogszabálysértés.
Szolnokiné dr. Csernay Krisztina: Példaként említeném: egy felmondás jogellenességét a
rendelkező részben állapítom meg, azonban az indokolásból derül ki, hogy miért.
Dr.  Márton  Gizella:  Egy  másik  példa:  hatályon  kívül  helyezés  esetén  az  új  eljárásra
vonatkozóan rendelkeznem kell. Ez a rendelkező részben nem jelenik meg.
Dr. Farkas Attila: Ez kivételt enged a tilalom alól. 
Szolnokiné dr. Csernay Krisztina: Az új Mt. csak meghatározott esetekben engedi meg a
jogviszony helyreállítását, ezért nem mindegy a jogellenesség oka. 
Dr. Farkas Attila:  Nagyon kevés esetben van, hogy az indoklást támadják.
Dr.  Osztovits  András:  Vagylagos  keresetnél  előfordult  a  tanácsban,  hogy  a  második
kereseti kérelem alapján állapították meg az érvénytelenséget, de az első kereseti kérelem
alapján más eredményre jutott volna a fél, de mi ezt elutasítottuk.
Dr. Muzsalyi Róbert: Az csatlakozó felülvizsgálati kérelem volt.
Joggyakorlat-elemző  Csoport  Vezetője: Egyetértek,  hogy  konkrétabban  kell
megfogalmazni.
Huszárné  dr.  Oláh Éva:  A Pp.  a  közigazgatási  szakágban eleve  megmondja,  hogy mi
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legyen a rendelkező részben. Ezért szerepel a KMK. véleményben az a hosszú fejtegetés.
Dr. Osztovits András: A felek sok esetben a következményperektől félnek.

Az értékhatár-korlát a Szakágak jogalkalmazásában

Dr.  Osztovits  András:  A Jogtudományi  Közlöny  esetében  a  szerző-címekre  is  utalni
kellene.
14.oldal: „per pedig nem minősíthető”

A felülvizsgálati korlátok érvényesülése a jogerős ítélet több rendelkezése elleni
felülvizsgálati támadás esetén

Huszárné  dr.  Oláh  Éva: 15.oldal-  helyesen:  „b.)  pontja  által  meghatározott  –
adóhatóságnál fennálló, bírságot kiszabó -”

Az ingatlanra vonatkozó jogviszony problémája

Joggyakorlat-elemző  Csoport  Vezetője:  Az  ingatlanon  fennálló  tulajdonjog,  a  dologi
jellegű  használati  jog  szerepelne  az  ingatlanra  vonatkozó  jogviszonyon  esetében.  Az
üdülőhasználati jog elutasításra kerülne így.
A jogalkotó pontosan nem határozta meg ezt, csak az ingatlannal kapcsolatos összefüggésre
hivatkozik, ez túl  tág kategória.  Ezt kiterjeszteni,  megszorítani nehéz,  ehhez például PK
véleményre lenne szükség.
Dr.  Osztovits  András: A  jelzálogjoggal  biztosított  kölcsönszerződések  problémája:
formailag a szerződést vizsgálom, azonban végső soron ez érinti az ingatlan tulajdonjogát.
Dr. Farkas Attila: A Pp.35. §-nál ne legyen tágabb az értelmezés.
Joggyakorlat-elemző Csoport Vezetője: a közvetlenség fogalmára kellene építeni.
Dr. Osztovits András: A jelzálogjog járulékos jellege okozza a problémát. 
Ha  a  védendő  jogpolitikai  szándék  a  cél,  akkor  a  járulékos  jellegű  ingatlant   terhelő
kötelezettségek esetén is érdemes lenne elgondolkodni.
Dr. Farkas Attila: Ha eddig a Pp. nem értette bele, akkor most sem érdemes tágítani. 
Dr.  Osztovits  András:  Szolgalmi  jogviszonyra  vonatkozó kérelmet  befogadunk,  viszont
ugyanekkora pertárgyértékű kölcsönszerződést nem.
Joggyakorlat-elemző Csoport Vezetője:  Alternatív  javaslatot  is  tehetünk: tulajdonjogra,
használati jogra és /vagy ingatlant terhelő jogra. 
Dr. Osztovits András: Ez a javaslatom.
Joggyakorlat-elemző  Csoport  Vezetője:A  bérlet  és  hasonló  jellegű  jogviszonyok
befogadása esetén előfordulhat, hogy túl tágítják a kört: közös költség, vízdíj, használati díj.
A biztosítéki jogok, ha ingatlant terhelnek, bent maradnánk a körbe.
Dr. Osztovits András: az új Pp. javaslatban ez a rész kimarad. 
Dr.  Farkas Attila:  erre  a  kivételi  szabályra  szerintem nincs  jelen gazdasági  helyzetben
nincs szükség-
Dr.  Muzsalyi  Róbert: Olyan  jogviszonyokat  kellene  itt  figyelembe  venni,  amelyek  az
ingatlannyilvántartásban szerepelnek. 
Dr. Farkas Attila: Az öröklési, házastársi közös vagyon nem esne ki.



- 250 -

A kötelező jogi képviselet kérdései

Dr. Osztovits András: A BDT-el kapcsolatos elvi aggályom, érdemesebb lenne csak BH-ra
hivatkozni.

A felülvizsgálati kérelem tartalmi kellékei
A jogszabálysértés, mint kötelező tartalmi kellék

A Kúria hiánypótlási és elutasítási gyakorlata

Joggyakorlat-elemző Csoport Vezetője: szigorú hozzáállás szükséges itt.
Dr. Muzsalyi Róbert: A pp. szigorúbban fogalmaz.
Huszárné dr. Oláh Éva: a 1/2011. KK vélemény kifejezetten a kúriát megelőző eljárásra
vonatkozik. A vélemény címét is jelezni kellene.
Dr. Márton Gizella: „Ezért a közigazgatási per...” mondat így nem jó. Mi a másodfokú
eljárást vizsgáljuk, nem az elsőfokút. 
Ha az eljárás megindulásakor követnek el hibát, a hiba bekövetkezése nem a másodfokú
eljáráshoz tartozik, pld: az eljárást megindítását jogosító meghatalmazás problémája.
Joggyakorlat-elemző Csoport Vezetője: Akkor ezt a mondtak hagyjuk ki.
Dr. Osztovits  András:  Ebben a  körben van a legnagyobb eltérés  a tanácsok gyakorlata
között,  ezt  jelezhetnénk az  Összefoglaló  véleményben is.  E  témában szükséges  lenne  a
joggyakorlat egységesítése is.

Joggyakorlat-elemző Csoport Vezetője: a hiánypótlás csak formai okokra irányulhat,  a
tartalomra nem. 
Mivel  a  jogi  képviselet  kötelező,  elvárásként  megjelenhet,  hogy  pontosan  meg  tudja
határozni, hogy a kérelmét mire alapítja.
Dr. Farkas Attila: A történeti levezetéssel is alátámasztható.
Dr. Osztovits András: Pontosan meg kellene jelölni, hogy melyik jogtárra utal a szöveg.
Dr. Muzsalyi Róbert: A fejezeteket számozással kellene megjelölni.
Joggyakorlat-elemző Csoport Vezetője:  Az új Pp.-vel kapcsolatos kérdéseket tudatosan
kerültem  ki:  nem  szeretnék  vele  foglalkozni,  illetve  ha  lesz  kollégiumi  vita  ott  a
bevezetőben majd kitérek az új Pp.-re.
Dr.  Katona Sándor: Egy  ügyünkben a  fél  formailag a  határozatot  támadta,  tartalmilag
azonban  elfogultságra  hivatkozott.  Elutasítottuk  a  kérelmet,  azonban  az  AB
megsemmisítette a döntést. Az AB szerint a fél hivatkozhat elfogultságra akkor, ha a jogerős
határozat után, utóbb szerzett róla tudomást. Ez oda vezethet, hogy a felülvizsgálati eljárás
keretén belül elfogultsági eljárást kellene lefolytatnunk.

Joggyakorlat-elemző Csoport Vezetője megköszöni a tagok részvételét. 


