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A keresettel/viszontkeresettel/beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelem nyomtatvány
KERESETTEL/VISZONTKERESETTEL/BESZÁMÍTÁSSAL SZEMBENI ÍRÁSBELI
ELLENKÉRELEM1,2
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
__________________________________________________________________________
1.2. Bírósági ügyszám:
___________________________________________________________________________
1.3. Az ellenkérelmet előterjesztő fél megjelölése természetes személy esetén:
Név (teljes név):
___________________________________________________________________________
Születési név:
___________________________________________________________________________
Törvényes képviselő neve:3
___________________________________________________________________________
Meghatalmazott képviselő neve:4
___________________________________________________________________________

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni, ha a bíróság a keresettel vagy a viszontkeresettel vagy a beszámítással
szembeni írásbeli ellenkérelem előterjesztésére hívja fel a jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül
eljáró felet. Aláhúzással jelölendő, hogy az ellenkérelem keresettel, viszontkeresettel vagy beszámítással
szemben kerül-e előterjesztésre.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni, a perben eljáró járásbíróságon, a
bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben
ellenkérelmét szóban is előadhatja, melyet a bíróság az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít. Továbbá jogi
segítségnyújtás keretében a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában is
segítséget kérhet a nyomtatvány kitöltéséhez.
2 Amennyiben a nyomtatványon szereplő sorok, szövegablakok nem elegendőek az adatok, kérelmek
rögzítéséhez, úgy az érintett adatokat, kérelmeket az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó
pótlapo(ko)n kell rögzíteni, a pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A
nyomtatvány 3.5. pontjában fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap
kerül csatolásra.
3 Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.
4 Kitöltendő, ha az előterjesztő fél nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.
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1.4. Az ellenkérelmet előterjesztő fél megjelölése nem természetes személy esetén:
Szervezet neve:
___________________________________________________________________________
Törvényes vagy szervezeti képviselő5 neve:
___________________________________________________________________________
Meghatalmazott képviselő neve:6
___________________________________________________________________________
1.5. Felperes adatai természetes személy esetén7
1.5.1. Név (teljes név):
___________________________________________________________________________
Születési név:
___________________________________________________________________________
Lakóhely:
___________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
___________________________________________________________________________
1.5.2. Név (teljes név):
___________________________________________________________________________
Születési név:
___________________________________________________________________________
Lakóhely:
___________________________________________________________________________

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját
különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső
szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője
a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti
egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló
képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli
nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az
ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen
gyakorolhatja.
6 Kitöltendő, ha az előterjesztő fél nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére.
7 Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni.
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Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
___________________________________________________________________________
1.5.3. Név (teljes név):
___________________________________________________________________________
Születési név:
___________________________________________________________________________
Lakóhely:
___________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
___________________________________________________________________________
1.6. Felperes adatai nem természetes személy esetén8

1.6.1. Szervezet neve:
___________________________________________________________________________
Székhelye:
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
___________________________________________________________________________

1.6.2. Szervezet neve:
___________________________________________________________________________
Székhelye:
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
___________________________________________________________________________
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1.6.3. Szervezet neve:
___________________________________________________________________________
Székhelye:
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
___________________________________________________________________________
1.7. Alperes adatai természetes személy esetén9
1.7.1. Név (teljes név):
___________________________________________________________________________
Születési név:10
___________________________________________________________________________
Születési hely és idő:11 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:12
___________________________________________________________________________
Lakóhely:
___________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
___________________________________________________________________________
E-mail cím:13 ____________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai: 14
Név:
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
___________________________________________________________________________
E-mail cím: ______________________@______________________

Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.
Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
11 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
12
Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
13 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
14 Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. Abban az esetben
kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
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Meghatalmazott képviselő adatai:15
Név:
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
___________________________________________________________________________
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
___________________________________________________________________________
1.7.2. Név (teljes név):
___________________________________________________________________________
Születési név:16
___________________________________________________________________________
Születési hely és idő:17 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:18
___________________________________________________________________________
Lakóhely:
___________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
___________________________________________________________________________
E-mail cím:19 _______________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai: 20
Név:
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
___________________________________________________________________________

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az
esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
16 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
17 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
18
Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
19 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
20 Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. Abban az esetben
kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
15
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E-mail cím: _________________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:21
Név:
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
___________________________________________________________________________
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
___________________________________________________________________________
1.7.3. Név (teljes név):
___________________________________________________________________________
Születési név:22
___________________________________________________________________________
Születési hely és idő:23 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja születési neve:24
___________________________________________________________________________
Lakóhely:
___________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
___________________________________________________________________________
E-mail cím:25 _______________________@_____________________
Törvényes képviselő adatai: 26
Név:
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
___________________________________________________________________________

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az
esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
22 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
23 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
24
Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
25 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
26 Kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. Abban az esetben
kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
21
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E-mail cím: _________________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:27
Név:
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
___________________________________________________________________________
E-mail cím: ________________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
___________________________________________________________________________
1.8. Alperes adatai nem természetes személy esetén28

1.8.1. Szervezet neve:
___________________________________________________________________________
Székhely:
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:29
___________________________________________________________________________
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:30
___________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:31 _________________________________________
Adószám:32 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő33 adatai:34

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az
esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
28 Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni.
29 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
30 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
31 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
32 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
33 A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját
különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső
szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője
a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti
egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló
képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli
nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az
ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen
gyakorolhatja.
34 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
27
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Név:
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
___________________________________________________________________________
E-mail cím: ______________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:35
Név:
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
___________________________________________________________________________
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
___________________________________________________________________________

1.8.2. Szervezet neve:
___________________________________________________________________________
Székhely:
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:36
___________________________________________________________________________
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:37 ______________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:38 _________________________________________
Adószám39: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő40 adatai:41

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az
esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
36 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
37 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
38 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
39 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
40 A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját
különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső
szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője
a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti
egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló
képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli
nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az
ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen
gyakorolhatja.
41 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
35
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Név:
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
___________________________________________________________________________
E-mail cím: ________________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:42
Név:
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
___________________________________________________________________________
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
___________________________________________________________________________

1.8.3. Szervezet neve:
___________________________________________________________________________
Székhely:
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:43
___________________________________________________________________________
Nyilvántartó bíróság / hatóság neve:44
___________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:45 __________________________________________
Adószám46: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
Törvényes vagy szervezeti képviselő47 adatai:48

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az
esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
43 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
44 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
45 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
46 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
47 A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formáját
különböztethetjük meg: 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső
szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője
a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti
egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló
képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli
nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az
ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen
gyakorolhatja.
48 Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
42
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Név:
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
___________________________________________________________________________
E-mail cím: _________________________@______________________
Meghatalmazott képviselő adatai:49
Név:
___________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
___________________________________________________________________________
E-mail cím: ______________________@______________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
___________________________________________________________________________

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére. Abban az
esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazta.
49
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2. ÉRDEMI RÉSZ
2.1. A keresetet / viszontkeresetet/ beszámítást50 teljes mértékben elismerő nyilatkozat:51

2.2. Az eljárás megszüntetésére irányuló kérelem esetén:
2.2.1. Annak megjelölése, hogy milyen okból és milyen tények és körülmények alapján
kéri az eljárás megszüntetését:

50
51

A megfelelő rész aláhúzandó.
Teljes mértékben elismerő nyilatkozat esetén a nyomtatvány további rovatait nem kell kitölteni.
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2.2.2. Az eljárás megszüntetésének alapjául szolgáló, a 2.2.1. pontban megjelölt
tényeket, körülményeket alátámasztó bizonyítási indítványok52 és a rendelkezésre álló
bizonyítékok megjelölése
2.2.2.1.Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen
Nem
Amennyiben igen:
2.2.2.1.1. Tanú53
Neve: _______________________________________________________________
Lakóhelye (tartózkodási helye):54
___________________________________________________________________________
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

2.2.2.1.2. Tanú55
Neve: _______________________________________________________________
Lakóhelye (tartózkodási helye):56
___________________________________________________________________________
Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk
meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)
53 Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.
54 A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak
feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének
ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú
idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.
55 Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.
56 A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak
feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének
52
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Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

2.2.2.1.3. Tanú57
Neve: _______________________________________________________________
Lakóhelye (tartózkodási helye):58
___________________________________________________________________________
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú
idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.
57 Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.
58
A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak
feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének
ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú
idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.
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2.2.2.2. Szakértő59
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani
Igen
Nem
Amennyiben igen:
Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:60
magánszakértő
bíróság által kirendelt szakértő
más eljárásban kirendelt szakértő
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény
alátámasztására:

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét
indokolja.
60 A fél három módon vehet igénybe szakértőt perben, amelyek közül az indítványában választania kell. Vagy
maga bízza meg a szakértőt a szakvélemény elkészítésével, de ebben az esetben is indítványoznia kell azt a
nyomtatványon anélkül, hogy a szakértő személyét megnevezné. Ha magánszakértőt nem kíván igénybe venni,
akkor vagy más eljárásban kirendelt szakértő szakvéleményét használja fel, vagy a szakértő kirendelését a
bíróságtól kéri. Magánszakértő alkalmazása esetén a szakvélemény elkészítéséhez szükséges adatokat és
kérdéseket a fél szolgáltatja a szakértőnek a bíróság közreműködése nélkül, míg szakértő kirendelése esetén a
kirendelést a fél kérdései alapján a bíróság készíti el. Más eljárásban kirendelt szakértő akkor alkalmazható, ha
egy másik, bármilyen eljárásban már szakértőt rendeltek ki és a szakértő abban a perbeli szakkérdést is érintő
szakvélemény készített. A kívánt szakértői alkalmazási módot egyértelműen jelölje meg X-szel. Csak egyféle
mód adható meg, csak egy négyzetet jelölhet meg x-szel.
59
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Szakértő kirendelésének indítványozás esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:

2.2.2.3. Okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz61
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel
bizonyítani
Igen
Nem
Amennyiben igen:
Megnevezése:

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel
bizonyítani:

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell
neveznie, és ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.2.2.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz.
Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép-és hangfelvétel.
61
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Annak megjelölése, hogy az okirat vagy a tárgyi bizonyítási eszköz miért alkalmas a megjelölt
tények alátámasztására:

2.2.2.4. Egyéb bizonyítás indítványozása esetén62
A bizonyítási indítvány megnevezése:

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással
bizonyítani:

Annak megjelölése, hogy az indítványozott bizonyítás miért alkalmas a megjelölt tények
alátámasztására:

2.2.2.5. Az ellenkérelem benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:63
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín,
tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más
hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.
63 A felsorolt bizonyítékokat (pl. okirat) az ellenkérelemhez csatolni kell.
62
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2.3. A kereset / viszontkereset / beszámítás64 elutasítása iránti kérelem esetén65
2.3.1. Az elutasítást
egészben kéri
részben kéri
2.3.2. A részbeni elutasításra irányuló kérelem esetén a kereset / viszontkereset / beszámítás66
azon részének pontos megjelölése, amelyek elutasítását kéri:

2.4. A keresetlevélben / viszontkereset-levélben / beszámításban67 feltüntetett tényekre,
körülményekre, bizonyítási indítványokra, bizonyítékokra vonatkozó vitató nyilatkozatok
2.4.1. A vitatott tények és körülmények, valamint a vitatás oka:

A megfelelő aláhúzandó.
Több kereseti / viszontkereseti kérelem esetén a 2.3–2.7.5. pontokat kereseti / viszontkereseti kérelmenként
kell kitölteni pótlap igénybe vételével.
66 A megfelelő aláhúzandó.
67 A megfelelő aláhúzandó.
64
65
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2.4.2. A vitatott bizonyítékok és a vitatás oka:

2.4.3. Az ellenzett bizonyítási indítványok és az ellenzés oka:
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2.5. A védekezést megalapozó tények:

2.6. A keresettel / viszontkeresettel / beszámítással68 szembeni anyagi jogi kifogás
(szavatossági, érvénytelenségi, elévülési vagy egyéb) alapjául szolgáló tények:

68

A megfelelő aláhúzandó.
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2.7. A 2.3–2.6. pontokban meghatározott, a védekezést megalapozó és az anyagi jogi
kifogás alapjául szolgáló tényeket alátámasztó bizonyítási indítványok69 és a rendelkezésre
álló bizonyítékok
2.7.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen
Nem
Amennyiben igen:
2.7.1.1. Tanú70
Neve: _______________________________________________________________
Lakóhelye (tartózkodási helye):71
___________________________________________________________________________
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

2.7.1.2. Tanú72
Neve: _______________________________________________________________
Lakóhelye (tartózkodási helye):73
___________________________________________________________________________

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk
meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)
70 Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.
71 A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak
feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének
ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú
idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.
72 Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.
73 A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak
feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének
69
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Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

2.7.1.3. Tanú74
Neve: _______________________________________________________________
Lakóhelye (tartózkodási helye):75
___________________________________________________________________________
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván a tanúval bizonyítani:

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a tanú a megjelölt tények alátámasztására:

ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú
idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.
74 Kitöltendő, ha tényállításait tanúval kívánja bizonyítani.
75
A tanú lakóhelye, tartózkodási helye csak akkor tölthető ki, ha a tanú előzetesen hozzájárult adatainak
feltüntetéséhez vagy azt valamennyi peres fél ismeri. A hozzájárulás megadásáról vagy a tanú címének
ismertségéről a nyomtatványon nyilatkozni kell. Ha a tanú adatainak feltüntetéséhez nem járul hozzá, a tanú
idézhető címét külön lapon kell a nyomtatványhoz csatolni.
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2.7.2. Szakértő76
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani
Igen
Nem
Amennyiben igen:
Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:77
magánszakértő
bíróság által kirendelt szakértő
más eljárásban kirendelt szakértő
Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:

Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:
:

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét
indokolja.
77 A fél három módon vehet igénybe szakértőt perben, amelyek közül az indítványában választania kell. Vagy
maga bízza meg a szakértőt a szakvélemény elkészítésével, de ebben az esetben is indítványoznia kell azt a
nyomtatványon anélkül, hogy a szakértő személyét megnevezné. Ha magánszakértőt nem kíván igénybe venni,
akkor vagy más eljárásban kirendelt szakértő szakvéleményét használja fel, vagy a szakértő kirendelését a
bíróságtól kéri. Magánszakértő alkalmazása esetén a szakvélemény elkészítéséhez szükséges adatokat és
kérdéseket a fél szolgáltatja a szakértőnek a bíróság közreműködése nélkül, míg szakértő kirendelése esetén a
kirendelést a fél kérdései alapján a bíróság készíti el. Más eljárásban kirendelt szakértő akkor alkalmazható, ha
egy másik, bármilyen eljárásban már szakértőt rendeltek ki és a szakértő abban a perbeli szakkérdést is érintő
szakvélemény készített. A kívánt szakértői alkalmazási módot egyértelműen jelölje meg X-szel. Csak egyféle
mód adható meg, csak egy négyzetet jelölhet meg x-szel.
76
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Szakértő kirendelésének indítványozás esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:

2.7.3. Okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz78
Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel
bizonyítani
Igen
Nem
Amennyiben igen:
Megnevezése:

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel
bizonyítani

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell
neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.7.5. alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz.
Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép-és hangfelvétel.
78
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Annak megjelölése, hogy az okirat vagy a tárgyi bizonyítási eszköz miért alkalmas a megjelölt
tények alátámasztására:

2.7.4. Egyéb bizonyítás indítványozása esetén79
A bizonyítási indítvány megnevezése:

Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással
bizonyítani:

Annak megjelölése, hogy az indítványozott bizonyítás miért alkalmas a megjelölt tények
alátámasztására:

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín,
tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más
hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.
79
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2.7.5. Az ellenkérelem benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:80
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

80

A felsorolt bizonyítékokat (pl. okirat) az ellenkérelemhez csatolni kell.
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3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A nem természetes személy alperes esetén a nyilvántartó hatóság / bíróság és
nyilvántartási szám / cégjegyzékszám, illetve ezek hiányában a perbeli jogképességet
megalapozó körülmény megjelölése:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.2. A fél szervezeti, törvényes, illetve meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy
perbeli képviseleti jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el
a fél nevében:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3.3. Az ellenfél állítási, illetve bizonyítási szükséghelyzetre hivatkozással tett felhívása esetén
3.3.1. A teljesítéseként adott nyilatkozat
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3.3.2. A teljesítésként becsatolt bizonyíték

3.3.3. A nem teljesítésének az indoka
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3.4. Nem kötelező adatok
3.4.1. Az ellenfélhez intézett felhívás81
3.4.1.1. Felhívás a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha a fél
valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfél rendelkezik a fél tényállításához szükséges
információval, és azt nem adja ki a fél számára (állítási szükséghelyzet).

3.4.1.2. Felhívás a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a fél valószínűsíti, hogy
kizárólag az ellenfél rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal
(bizonyítási szükséghelyzet).

81

Nem kötelező kitölteni.
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3.4.2. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:82

3.5. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a
nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________

Nem kötelező kitölteni, de ha a perrel kapcsolatban további kérelme vagy nyilatkozata van, azt itt lehet
előadni.
82

30

3.7. Mellékletek83
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap

______________________________________
aláírás
Tanúk:
1.
Név (teljes név):84 ____________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):85
___________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):86 ________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):87
___________________________________________________ _______________________________
Aláírás: ________________________________________

Mellékletként csatolni kell
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak
megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles
nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását,
d) az ellenfél felhívásának teljesítése esetén azon bizonyítékokat, amelyekre a felhívás vonatkozott.
84
A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.
85 A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.
86 A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.
87 A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.
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