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DR. GIMESI ÁGNES

a Fővárosi Törvényszék tanácselnöke



- Adhéziós eljárás fogalma
- Nemzetközi jogi kitekintés

a) Az Európai Unió Tanácsának 2001/220/IB (2001. március  15.) 
számú kerethatározata a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról 
(2012/29. EU irányelv)

b) kitekintés a tagállami szabályozásra
- Szabályozás hazai  előzményei
- Adhéziós eljárás célja 

a) pergazdaságosság
b) reparáció időszerűsége
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Adhéziós eljárás

Új elemek a szabályozásban
 polgári jogi igény fogalmának meghatározása (  56.§ (1) bekezdés)
 a polgári jogi igény bejelentésének időbeli korlátozása 

/ pergazdaságosság/
Be. 355.§ (1) bekezdés  és Be. 556.§ (1) bekezdés

 polgári jogi igény kötelező tartalmi elemeinek meghatározása / 556.§/ 
 a polgári jogi igény egyéb törvényes útra utasítása vonatkozásában 
taxatív  meghatározás /Be. 560.§ (1) bekezdés/
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Adhéziós eljárás

 sértett kötelezettségei / Be. 51.§ (6) bekezdés / lakcím, tartózkodási 
hely megváltozása esetén bejelentési  kötelezettség

 Sértetti jogutódlás  
- természetes személy esetén magánfélre vonatkozó eltérés
- több jogosult fellépésére vonatkozó szabályozás
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Sértett 
 1998. évi XIX. törvénytől eltérő fogalmi meghatározás
 Új elemek :    - természetes vagy nem természetes személy

- jogát vagy jogos érdekét a bűncselekmény közvetlenül
sértette vagy veszélyeztette

 Sértetti jogok taxatív felsorolása / 51.§ (1)-(5) bekezdés/
- magánfélkénti fellépése / 51.§ (1) bekezdés h) pont

 bármikor jogosult az őt ért  vagyoni hátrányról nyilatkozni /51.§. (2) 
bekezdés/          polgári jogi igény előterjesztésére vonatkozó időbeli 
korlát
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Magánfél

Magánfél fogalma  - sértett
- polgári jogi igényt érvényesít , akkor is ha erre 

vonatkozó  szándékát a vádemelés előtt 
jelentette be.

 Pp szabályainak az „ e törvényben meghatározott rendelkezéseit „
kell alkalmazni a polgári jogi igény érvényesítése és elbírálása során.
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Polgári jogi igény fogalma

 polgári jogi igényként  csak 
a ) kártérítésre, vagy
b) dolog kiadására vagy pénz fizetésére

irányuló követelés érvényesíthető, (vagylagosan is)

 a vád tárgyává tett cselekmény közvetlen következtében keletkezett.
 érvényesítésre jogosult : magánfél, magánfél jogutódja és az ügyész
 érvényesített jog: szerződésen kívül okozott kár
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Polgári jogi igényként nem érvényesíthető 
követelések
1) Bírósági úton nem érvényesíthető igény követelés

2) Költségvetést károsító és 
állam sérelmére elkövetett más bűncselekmények esetén 
az az igény , 
amelyre a polgári peres bírósági eljáráson  kívüli
egyéb  eljárás áll rendelkezésre (így különösen közigazgatási hatósági, 
adó- vagy vámigazgatási eljárás )
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Polgári jogi igény érvényesítése nyomozás 
során
 Igény érvényesítésének szándékára vonatkozó bejelentés vádemelés 

előtt /nincs tartalmi és formai követelménye/.
 Úgy kell tekinteni mintha a bíróságon jelentette volna be.
 Ha ideiglenes intézkedés /557.§/ elrendelésére is kérelmet terjeszt elő 

sértett, akkor  a kérelemre a polgári jogi igény előterjesztésére 
/556.§(2) bekezdés/  vonatkozó tartalmi követelmények érvényesülnek.
 vádemelés esetén az ügyész a szándék bejelentést továbbítja a 

bíróságnak.
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Polgári jogi igény  elbírálására vonatkozó 
általános rendelkezések
• a polgári perrendtartás alapelveinek – 2 nevesített kivétellel -

érvényesülése  
• meghatározza a Pp azon rendelkezéseit, melyet büntetőeljárás során 

alkalmazni kell, azzal, hogy erre Be 55.§ (3) bekezdése értelmében „…a 
büntetőeljárás jellegéből adódó eltérésekkel…” nyújt lehetőséget.  

• nevesíti azokat az eljárásjogi szabályokat, amelyek esetében kizárólag a 
Be. szabályait kell alkalmazni /pl.: Be.555.§ (6) bekezdés vagy a Be. 
556.§ (2) bekezdés /
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Polgári perrendtartásról szóló törvény 
alapelvei 
• rendelkezési elv
• perkoncentráció elve   ( Be. 7.§ (2) -(3) bekezdésében megfogalmazott 

előírások valamint a  Be.39.§ (1) bekezdésében meghatározott terhelti 
jogok alapján a vádlott vonatkozásában nem értelmezhető; a Be.555.§
(6) bekezdés - bizonyítás során a Be. szabályait kell alkalmazni.)

• a felek eljárástámogatási és igazmondási kötelezettsége , de 
a Pp szabályai szerinti szankció ( rendbírság ) alkalmazásának nincs 
helye és
a  vallomástételi tilalom és   vallomás megtagadási  jog a terhelt és a  
magánfél esetén is érvényesül.
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Polgári perrendtartásról szóló törvény 
alapelvei 

• jóhiszeműség elve

• bíróság közrehatási tevékenysége
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Polgári perrendtartásról szóló törvényből 
alkalmazandó szabályok

A) Értelmező rendelkezések (Pp.7.§)
A „ büntetőeljárás jellegéből „ eredően :

1. a jogalap,
2. az anyagi jogi kifogás  ( csak lehetőség a terhelt számára),
3. gazdálkodó szervezet, 
4. hozzátartozó.

B) Pertárgy értékére vonatkozó rendelkezések /Pp. 21.§ és 22.§ /
a követelés összegének vagy mennyiségének megjelölése
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Polgári perrendtartásról szóló törvényből 
alkalmazandó szabályok

• Ha magánfél indítványa a pertárgy értékét nem tartalmazza akkor a Be. 
560.§ (1) bekezdés h) pontja alapján a polgári jogi igény érvényesítését 
a törvény egyéb útjára kell utasítani.

• vagylagos igény érvényesítési jogosultság   ( Be. 56.§.(2) bekezdése ), 
Pp. keresethalmazatra vonatkozó rendelkezései .

C) A sértett halála vagy megszűnése esetén a  magánfél 
jogutódjának fellépése esetén a felek személyében történő
változásra vonatkozó rendelkezések
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Polgári perrendtartásról szóló törvényből 
alkalmazandó szabályok
Pp. 48.§- a jogutódlás eljárási szabályai, ebből  2 rendelkezés 
alkalmazása merülhet fel:
- engedélyeznie kell a perbelépést
- a jogelőd által végzett perbeli cselekmények és az addig meghozott 
bírói határozatok vele szemben is hatályosak

D) A perbeli jogutódlásra vonatkozó rendelkezések a terheltre
vonatkozóan, ha a polgári jogi igény újonnan megjelölt 
kötelezettje is a büntetőeljárás terheltje.
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Polgári perrendtartásról szóló törvényből 
alkalmazandó szabályok

E) A perköltség szabályai a polgári jogi igény érvényesítésével    
okozati összefüggésben felmerült, de bűnügyi költségnek nem 
minősülő  költség . ( Pp.81.§)

F) Bíró kizárására vonatkozó kérelem a Pp. nevesített okból 
 Ez a bíró kizárását nem eredményezheti, de Be. 560.§ (1) bekezdés f./ 
pontja szerinti döntés  
2 esetkör :  magánfél      elbírálás mellőzése;

más által bejelentett        ok fennálltának megállapítása
G) A jogszabályban meghatározott egyéb 
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Polgári jogi igény előterjesztése és 
visszavonása

Mikor terjesztheti elő a kérelmét a magánfél? 
Az elsőfokú bíróságnál tárgyalás előkészítése során,
azon az eljárási cselekményen amelyen - e törvény rendelkezései 

szerint - először jelen lehetett.
Mikor lehet először jelen?

Az előkészítő ülésről értesíteni kell
Így indokolt az érdemben megtartott előkészítő üléshez rendelni a 
jogvesztő határidőt. 
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Polgári jogi igény előterjesztése és 
visszavonása
Ha elmarad a  sértett értesítése, akkor a tárgyalásról kell értesíteni 
vagy ha tanúkénti meghallgatása indokolt idézni. 
Enélkül kiüresedik a jogérvényesítési lehetősége.
 A sértett( magánfél) jogi képviselőjének értesítése elegendő-e ?
Nem, mert a magánfelet nevesíti a törvény.
 A magánfél a kérelmét – a terhelt hozzájárulása nélkül-
visszavonhatja.

A terhelt részéről viszontkereset vagy ellenkövetelés előterjesztésére 
nincs lehetőség.
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A polgári jogi igény érvényesítése és 
visszavonása
Polgári jogi igény érvényesítésének kötelező tartalmi elemei:
I. terhelt megjelölése, akivel szemben érvényesíti  ( Be.555.§ - iratokban 
rendelkezésre álló adatok)

II. a bíróság ítéleti rendelkezésére irányuló határozott kérelmet, 
különösen a követelés összegét vagy mennyiségét, 

III. a polgári jogi igénnyel érvényesíteni kívánt jogot ( Be.56.§),

IV. a II. és III. pontban írtakat megalapozó tényeket
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A polgári jogi igény érvényesítése és 
visszavonása
V. a  polgári jogi igény érdemi elbírálása esetére a teljesítés

módját és helyét. ( sértett- tanú- tanúvédelem)

Polgári jogi igény visszavonása:
 Az eljárás során  bármikor lehetősége van,
 a Pp. elállásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, a Be.556.§ (4) 

bekezdésben írt kivétellel.
 A Be. 556.§ (4) bekezdés         keresetlevél előterjesztéséhez fűződő 

joghatások, valamint a perindítás joghatásai fennmaradnak.
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Ideiglenes intézkedés / Be.557.§/

Bíróságnak vizsgálnia kell: 
 Sértett a polgári jogi igény érvényesítési szándékát illetve a polgári jogi 
igényt előterjesztette-e
 ingatlanra vonatkozik
 a törvényben írt 3 bűncselekmény elkövetési tárgya a megjelölt 
ingatlan
 a terhelt által lakott vagy az ő hozzájárulásával más által ingyenesen 
használt ingatlan,
 a rendelkezés vagy birtoklás jogára vonatkozik, 
 az ingatlan kiürítésére vagy a magánfél birtokába bocsátására irányul.
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Ideiglenes intézkedés / Be.557.§/
Nyomozás során a nyomozási bíró

Pp. szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

bíróságnak  megküldi.      

Bírósági eljárásban

a polgári jogi igény érvényesítést a törvény egyéb útjára utasítja
(Be. 560.§.(1) bekezdés )

Pp. szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bíróságnak  megküldi.      
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Polgári jogi igény közlése
Ha az előterjesztett polgári jogi igény alkalmas a terhelttel közölni kell. 
(védővel való közlést  nem írja elő a törvény)
Mit jelent az alkalmasság?
• A Be. 55.§ (1) és (2) bekezdése valamint a Be. 56.§ (5) bekezdése 
alapján a polgári jogi igény előterjesztésére jogosult,

• Be. 56.§ (1) -(4) bekezdésének megfelel,

• a Be.556.§ (2) bekezdésében írt elemeket tartalmazza,

• a polgári jogi igényt nem elkésetten terjesztették elő.

Mikor áll be a perindítás joghatása?
A Pp. 180.§ alapján a polgári jogi igény közlésével. 
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Polgári jogi igény közlése

A keresetlevél előterjesztésének joghatásai:
• Anyagi jogi joghatása / pl.: az elévülés megszakadása / 
• Eljárásjogi joghatása.
A perindítás joghatása: az eljárás kétoldalúvá válik, valamint beáll a 
perfüggőség.
E joghatások nem enyésznek el, ha a magánfél 
a) a polgári jogi igényét visszavonja (a Be.558.§.(3) bekezdés b) pont )
b) bíróság a polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra 
utasítja.
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Polgári jogi igény megváltoztatása

• A polgári jogi igény megváltoztatásának 2 konjunktív feltétele van: 
1) a jogviszony azonossága 
2) a Be.559.§. (1) bekezdésben írt 3 ok közül egynek fennállása:

Be. 559.§ (1) bekezdés a) pontja
az előkészítő ülés után

eltérő vagy új tény   vagy e  tényre 

jutott a tudomására    vagy    következett be        hivatkozás indokoltsága                                               
felismerhetővé vált .
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Polgári jogi igény megváltoztatása

559.§ (1)bekezdés  b) pont

az érvényesíteni kívánt jog ítéleti rendelkezésre irányuló kérelem
megváltoztatása 

559.§.(1) bekezdés a) pont szerint megváltozott tény

közvetlen összefüggés

559.§.(1) bekezdés c) pont

Vád módosítás                 vagy eltérő minősítés 
lehetőségének megállapítása
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Polgári jogi igény megváltoztatása

Pp. érdemi tárgyalási szakban történő keresetváltoztatásra vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni

Mit kell vizsgálni ez alapján?
A.)  Pp. 217.§ alapján  

1.) tudomásszerzéstől számított tizenöt 
napon belül terjeszthető elő

2.) kötelező tartalmi elemei
? Szóbeli előterjesztés lehetősége 
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Polgári jogi igény megváltoztatása

B.) Pp. 218.§ alapján
Be. 560.§ (1) bekezdés d) illetve n) és o)  pontja szerint a 
polgári jogi igény egyéb törvényes útra utasításának 
lehetősége 

C.) Pp. 219.§. alapján
pénzbírság lehetősége
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Polgári jogi igény elbírálása

Polgári jogi igény elbírálása

nem ügydöntő határozatban                      ügydöntő határozatban
törvény egyéb útjára utasítás                  A.)  érdemi elbírálás 
( törvényben meghatározott esetkör)

helyt ad             elutasít                 
B.)   törvény egyéb útjára  

utasítás
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Polgári jogi igény egyéb törvényes útra 
utasítása 

Polgári jogi igény egyéb törvényes útra utasítása 

Kizárólag ügydöntő határozatban       nem ügydöntő határozatban 
1.) felmentés szabálysértési                 

felelősség megállapítása nélkül                     Be.                      Pp.
2.) jelentősen késleltetné az eljárás                 szabályozásán alapul 

befejezését                                                                   
3.) eljárást megszünteti
4.) más körülmény zárja ki
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Polgári jogi igény egyéb törvényes útra 
utasítása

Bíróság további  feladata:
A.) A tisztességes eljárás követelménye alapján a magánfél tájékoztatása  a 
keresetlevél előterjesztésének és a perindításnak a joghatásai nem enyésznek el a 
Be. 560.§(1) bekezdésében meghatározott esetekben, HA
1. az ügy előzményére hivatkozással, 

2. az egyéb törvényes útra utasító határozat jogerőre emelkedésétől   illetőleg 
véglegessé válásától vagy a visszavonó nyilatkozat bírósághoz érkezésétől 
számított egy hónapon belül az igényét

3. egyéb törvényes úton szabályszerűen érvényesíti. 

B.) Be.560.§ (1) bekezdés e) pont esetén hivatalból történő  megküldés 
kötelezettsége /Be.557.§, 560.§ (3) bekezdés/
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Polgári jogi igény érdemi elbírálása

Jogalap:
Szerződésen kívül okozott kár
Elbírálás kerete:
- Polgári jogi igényben írt követelés ( kamat)
- Ítéleti tényállásban megállapított  elkövetési érték
Érdemi rendelkezés tartalmi elemei:
- érvényesített követelés és járulékai ( kamat, illeték, magánfél költsége)
- teljesítési határidő ( rendszerint 15 nap)
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Polgári jogi igény érdemi elbírálása

Egyetemleges felelősség- egyetemleges kötelezés
Ptk. 6.524

Előzetesen végrehajtandóvá nyilvánítás
Pp 362.§-363.§
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