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Hogyan indul
a polgári per?
zz A polgári per keresetlevéllel indul,
zz melyet a felperes nyújt be az alperessel
szemben.
zz A jogi képviselő nélkül eljáró fél a
keresetét csak az erre rendszeresített
nyomtatványon nyújthatja be.

www.birosag.hu
http://www.birosag.hu

Hogyan adható be
a keresetlevél?
zz elektronikus úton
– bármelyik fél választhatja
– a jogi képviselővel eljáró félnek kötelező
zz papír alapon
– csak jogi képviselő nélkül eljáró fél
választhatja
zz szóban a bíróságon
– csak jogi képviselő nélkül eljáró
fél kérheti ennek írásban történő
rögzítését
www.birosag.hu
http://birosag.hu
/ugyfelkapcsolati-portal

Mit kell kötelezően
tartalmaznia a
keresetlevélnek?
A keresetlevél tartalmazza:

Bíró
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evezé
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Jogi képviselő
esetén a jogszabályhelyet és a jogi
érvelést is

Felperes-alperes
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mellékleteket, amelyeket már
a keresetlevélhez csatolni kell

1. Felperes(ek), alperes(ek) adatai:
{{név,
{{lakóhely (pontos idézhető cím, székhely),
{{ki a felperes, ki az alperes a perben,
{{amennyiben van: e-mail cím, telefonszám.
Például

Példa Árpád (1111 Budapest, Tó u. 1.) felperes
Példa Árpádné (1122 Budapest, Fő u. 2.) alperes

2. A jogvita alapjául szolgáló tények,
bizonyítékok:
A keresetlevélben egyértelműen meg kell jelölnie,
hogy igénye miből ered, mi az a jog, amelynek a
bírósági védelmét kéri.

házasságunkból
két gyermek
született...
eladtam
az autómat…

kölcsönadtam
1 500 000 forintot...

99 Időrendi sorrendben elő kell adnia az ügy
szempontjából lényeges tényeket: mi, mikor,
hol, kivel, hogyan és miért történt.
99 Fel kell sorolnia és csatolnia is kell azokat a
bizonyítékokat, amelyek az előadott tényeket
igazolják.

Például

Tanúk meghallgatását kérheti,
okiratokat csatolhat.

3. A bíróságra vonatkozó adatok:
{{a bíróság neve,
{{adatok, amelyekből a bíróság hatásköre és
illetékessége megállapítható.
Például

A Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes,
mert az alperes lakóhelye
1050 Budapest, Példa utca 32.
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További információkat a Szervezeti
Kisokos című kiadványunkban, valamint
az alábbi weboldalon találhat:
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/
illetekessegkereso

4. A bíróság döntésére irányuló
kifejezett kérelmem:
99 Meg kell jelölnie, hogy pontosan milyen
döntést szeretne a bíróságtól:
zz mire kötelezze az alperest,
zz mit állapítson meg,
zz mit változtasson meg a bíróság.
99 Kérelmének ki kell terjednie minden lényeges
körülményre.
Például

Kérem, hogy a bíróság...
zz bontsa fel a házasságunkat
zz kötelezze az alperest havonta 20 000 forint
gyermektartásdíj megfizetésére
zz kötelezze az alperest 1 500 000 forint
tartozás megfizetésére

5. Egyéb kötelező elemek:
99 A keresetlevél egy
példányán le kell rónia
az eljárási illetéket.

Ft

88Nem kell: ha

költségkedvezmény
iránti kérelmet terjeszt
elő.

99 Meg kell jelölnie a
pertárgy értékét:
amely kérelme
összegszerűségét jelöli
meg.
Például

zz 1 500 000 Ft tartozás esetén – 1 500 000 Ft,
zz havi 20 000 Ft gyermektartásdij
megállapítása iránti perben –
a gyermektartásdíj egy évi összege,
azaz 240 000 Ft a pertárgyérték.

99 Amennyiben a keresetlevél benyújtását
megelőzően a peres felek (alperes és felperes)
között közvetítői eljárás volt folyamatban, a
keresetlevélben erre is utalnia kell.
99 Egyes pertípusok esetében a törvény további
kötelező tartalmi elemeket határozhat meg.

Például

Nyilatkozni kell:
zz válóper esetében a házasságkötésre és
a közös gyermek születésére vonatkozó
adatokról,
zz a gondnokság alá helyezés iránti
eljárásban az alperes ingatlanvagyonáról.

Mit kell mellékelni
a keresetlevélhez?
Csatoljon minden olyan okiratot (vagy másolatát),
amely
{{tartalmára bizonyítékként hivatkozik,
Például

zz kölcsön megfizetése
iránti perben

kölcsönszerződés

zz végrendeleti
öröklést érintő
perben

végrendelet

zz vételár
megfizetésével
kapcsolatos perben

adásvételi
szerződés

zz jótállást érintő
perben

jótállási jegy

{{a bíróság hatásköre vagy illetékessége
megállapításához szükséges,
{{az adott pernél kötelező melléklet!
Amennyiben a felperes
nem személyesen jár
el, a képviseletében
eljáró személynek a
meghatalmazását is
csatolnia kell!
99 Csatolnia kell az idegen nyelvű irat egyszerű
magyar fordítását.
Nem kell csatolnia: a közhiteles nyilvántartás
adatait (pl.: tulajdoni lap-, cégkivonat).
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Mire kell figyelnie a
keresetlevél írásakor?

99 A keresetlevelet, illetőleg annak mellékleteit
eggyel több példányban kell előterjesztenie,
mint ahány fél az eljárásban részt vesz.
Például

Egy felperes és egy alperes esetén három
példányban kell előterjeszteni.

99 A keresetlevél minden példányát alá kell írnia.
99 A géppel írt
keresetlevelet
két tanúnak is alá kell
írnia,
és a tanúk lakóhelyét is
fel kell tüntetni.

Vannak olyan pertípusok, amelyek
esetében a keresetlevél benyújtására
kizárólag a törvényben előírt határidőn
belül van lehetőség.
Például

közigazgatási
perekben

30 nap

sajtó-helyreigazítási
eljárásban

15 nap

jegyző birtokvédelmi
ügyben hozott
határozatának
megváltoztatása
iránti perben

15 nap

Melyik bírósághoz, és
hogyan kell benyújtani
a keresetlevelet?
A megírt keresetlevelet az elsőfokú bírósághoz
kell benyújtania:
zz postai úton,
zz ügyfélfogadási időben, személyesen a
bíróság kezelő irodáján,
zz a bíróságon kihelyezett gyűjtőládában
elhelyezve,
zz elektronikus úton.
99 A közigazgatási perek esetében a keresetlevelet
annál a közigazgatási szervnél kell benyújtania,
amely az elsőfokú határozatot hozta.
99 A törvényben meghatározott
polgári perekben és személyek számára 2016.
július 1. napjától kötelező a bírósággal való
elektronikus kapcsolattartás.
A jogi képviselő nélkül eljáró fél
keresetét a bírósági panasznapon is
jegyzőkönyvbe mondhatja.
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További információkat
a Panasznap című kiadványunkban
találhat.

Mi történik a
keresetlevéllel, miután
benyújtottam a
bírósághoz?
A bíróság megvizsgálja, hogy a keresetlevél
megfelel-e a jogszabályoknak és megteszi a
szükséges intézkedéseket.
Beérkezett a keresetlevél a bíróságra.

30 nap

99 megfelelő

88nem felel meg

a bíróság
kitűzi
a perfelvételi
vagy
az érdemi
tárgyalást
és idéz

a jogszabályi
feltételeknek

99 jogi képviselővel
eljáró fél

a bíróság
hiánypótlás
nélkül
visszautasítja

nem
a megfelelő
bírósághoz
nyújtotta be

átteszi
az eljárásra
jogosult
bíróságra
képviselő
88jogi
nélkül eljáró fél

a bíróság
hiánypótlásra
visszaadja

Mi történik, ha a
benyújtott keresetlevél
nem felel meg a
jogszabályoknak?
A bíróság a hiányok megjelölésével hiánypótló
végzést küld a jogi képviselő nélkül eljáró
felperesnek.

hiányos keresetlevél

HIÁNYPÓTLÓ VÉGZÉS
Amely tartalmazza:
– hiányzó adatokat,
– hiánypótlási
határidőt.

maradéktalanul
eleget tesz

a bíróság
kitűzi
a tárgyalást
és idéz

nem tesz
eleget

a bíróság
visszautasítja
a keresetlevelet

További információk
Ez a kiadvány nem nyújt teljes körű tájékoztatást.
Kizárólag figyelemfelhívás, ismeretterjesztés célját
szolgálja, annak tartalmára bírósági eljárásban közvetlen jogi alapként hivatkozni nem lehet. Kérjük,
minden esetben alaposan tájékozódjon az irányadó jogszabályi előírásokról. Forduljon bizalommal
az érintett bíróság kezelőirodájához, vagy keresse
fel a bíróság honlapját.

www.birosag.hu
http://www.birosag.hu/
allampolgaroknak/gyakran-ismeteltkerdesek

www.birosag.hu
http://birosag.hu/
allampolgaroknak/mediacio/
birosagi-kozvetitoi-eljaras
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