TÁJÉKOZTATÓ
a keresetlevél benyújtásának szabályairól, követelményeiről
polgári ügyekben
Amennyiben Ön kéri, hogy a bíróság döntsön el valamely jogvitát, erre irányuló kérelmet kell írásban
előterjesztenie. Ezt a kérelmet az eljárást megindító keresetlevélnek kell tartalmaznia. Ez a tájékoztató
csak a legfontosabb általános tudnivalókat tartalmazza a kereset benyújtásáról polgári ügyekben.
Mit kell feltüntetnie per megindításához a keresetlevélben?
• az eljáró bíróságot, és azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége
megállapítható;
A bíróság hatáskörének megállapításához elengedhetetlen a pertárgyérték meghatározása. A
pertárgyértéket mindig a felperesnek kell megjelölnie. Az alperes lakóhelye szerinti bíróság az
általánosan illetékes bíróság. Ha a felperes ettől eltérő (kizárólagos, vagylagos, alávetéses stb.)
illetékességi okra alapítja az eljáró bíróságot, meg kell jelölnie az egyéb illetékességi okra
vonatkozó jogszabályt és azokat a körülményeket, amelyek az egyéb illetékességet
megalapozzák.
(A hatáskörrel és illetékességgel kapcsolatos további információt az egyes ügycsoportokra
vonatkozó tájékoztatók tartalmaznak. Amennyiben a keresetlevelet nem a megfelelő bíróságnál
nyújtotta be, az intézkedni fog az áttétel iránt.)
• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
A feleket - felperes(ek), alperes(ek) és képviselőik - úgy kell megjelölni, hogy az azonosításra
alkalmas legyen. A lakóhely megjelölésénél pontos cím szükséges, ahol a posta az idézést
kézbesíteni tudja. Amennyiben a felperes (aki a keresetlevelet benyújtja) rendelkezik
telefonszámmal, faxszámmal illetve e-mail címmel, ezen adatait a keresetlevélben fel kell
tüntetnie.
(Ha valamelyik fél nem természetes személy, lakóhely helyett a székhelyet kell megjelölni.)
• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok
bizonyítékainak előadásával;
A felperesnek meg kell jelölnie az érvényesíteni kívánt jogot, időrendi sorrendben le kell írni az
ügy szempontjából jogilag fontos valamennyi tényt, és azt, hogy azokat mivel tudja bizonyítani.
(Azért is fontos a tények pontos és részletes megjelölése, mivel a bíróság ítéletét csak a peres
felek által előadottakra alapíthatja.) A célszerű és jóhiszemű pervitellel összeegyeztethetetlen a
bizonyítékok, bizonyítási indítványok késedelmes előterjesztése.
• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem);
A felperesnek pontosan meg kell jelölnie, hogy a bíróságtól milyen döntés meghozatalát kéri. A
kereseti kérelemnek határozottan kell tartalmaznia azon jogvédelmet, amelyet a felperes a
bíróságtól kér, egyrészt, hogy megállapítást, jogalakítást, vagy marasztalást kér, másrészt, hogy
milyen főkövetelést és járulékokat kér és mely időponttól kezdődően.
Kell-e, mikor és hogyan illetéket fizetnie?
A keresetlevélre a kereseti illetéket le kell róni, kivéve, ha az ügy a tárgyánál fogva költség- illetve
illetékmentes vagy a felperes valamilyen költségkedvezménnyel rendelkezik. Az illetéket leróhatja
illetékbélyeggel, amit a beadványára ráragaszt és beküld a bíróságnak. A bélyegeken átírás, jelölés ne
legyen, mert az érvényteleníti a bélyeget. 10.000.- Ft feletti illeték az adóhatóságnál is fizethető
kiszabás alapján, ekkor az eredeti iratra az adóhatóság bélyegzi rá az illeték megfizetésének igazolását.
Hogyan kell a keresetlevelet, illetve egyéb beadványokat benyújtania?
Ha a postai utat választja, saját érdekében válassza az ajánlott küldeményt.
A kezelőirodák félfogadási idejében személyesen is beadhatja beadványát, ekkor, ha egy plusz példányt
magával hoz, azon a bíróság munkatársa igazolja a beadvány átvételét.

Félfogadási időn túl (amíg a bírósági épület nyitva van) gyűjtőládában is elhelyezheti a beadványt, ez
még aznap beadottnak minősül. Ilyenkor azonban nem kaphat igazolást az átvételről.
Amennyiben a keresetlevele vagy egyéb beadványa megszerkesztéséhez segítségre van szüksége,
ehhez a bírósági panasznap keretében ingyenes jogi segítséget kaphat. A bírósági panasznap minden
héten egy napon 8 órától 15 óráig vehető igénybe, amelyet a bíróságokon eltérő napon tartanak meg,
ezért erről előzetesen az adott bíróságon vagy a bíróságok honlapján (birosag.hu) lehet érdeklődni.
Milyen dokumentumokat kell csatolnia?
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára
a felperes bizonyítékként hivatkozik, vagy amely a bíróság hatáskörének és illetékességének
megállapításához szükséges.
Amennyiben a bizonyítási indítvány tanú meghallgatására irányul, úgy a tanúvédelmi szabályok szerint
a tanú nevét beleírhatja a beadványába, vagy elmondhatja a tárgyaláson, de a tanú címét minden
esetben 1 példányban, írásban kell mellékelnie/átnyújtania, lehetőleg zárt borítékban, a cím tehát nem
hangozhat el nyilvánosan.
Minden beadványt és minden mellékletet eggyel (a felülvizsgálati kérelmet kettővel) több példányban
nyújtsa be, mint ahány fél a perben van (1 felperes és 1 alperes esetén tehát például mindenből 3 azonos
példány kell). Ezek közül csak egynek kell eredetinek (aláírtnak) lenni, a többi lehet fénymásolat is.
Mik a költségmentesség szabályai?
Aki jövedelmi és vagyoni helyzete miatt a perköltséget, azaz a bírósági eljárási illetéket és egyéb
költséget előlegezni, illetve fedezni nem tudja, annak a bíróság személyes költségmentességet vagy
illetékfeljegyzési jogot engedélyezhet. Ehhez határozott kérelmet kell előterjeszteni a keresetlevélben,
továbbá a keresetlevélhez mellékelni kell az úgynevezett költségmentességi nyomtatványt a hátoldalán
található útmutató alapján szabályszerűen kitöltve és a szükséges igazolásokkal ellátva.
Amennyiben a fél jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét
(2016. évben ez az összeg 28.500.- forint), vagyona pedig nincs, részére a bíróság teljes személyes
költségmentességet engedélyez. Személyes költségmentességben kell részesíteni azt a felet is, aki aktív
korúak ellátására jogosult. A fenti összeghatár felett csak akkor engedélyezhető a teljes személyes
költségmentesség, ha a fél igazolja, hogy a magasabb jövedelem ellenére létfenntartása veszélyeztetett.
Személyes költségmentesség engedélyezése esetén az erre jogosult félnek az eljárási illetéket, a peres
eljárás során felmerülő költségeket (pl. tanú- és szakértői díj) nem kell megfizetnie, akkor sem, ha a per
folyamán pervesztes lesz. Ez alól kivételt képez a pernyertes ellenérdekű fél jogi képviselőjének
bíróság által megítélt díja, amelyet pervesztesség esetén minden esetben meg kell fizetni! A
költségmentesség lehet részleges is, költség meghatározott hányadára (pl.50%), vagy bizonyos
költségre(pl. szakértői díj ) terjed ki.
A felperesnek lehetősége van illetékfeljegyzés iránti kérelmet előterjeszteni akkor, ha az illeték előzetes
megfizetése jövedelmi és vagyoni viszonyaival arányban nem álló megterhelést jelentene. Ha a bíróság
ezt engedélyezi a félnek, úgy az eljárási illetéket előlegeznie nem kell. Mentesíteni lehet a felet az
illeték előzetes megfizetése alól különösen, ha a lerovandó illeték a fél és a házastársa, valamint vele
egy háztartásban élő, általa eltartott gyermekei előző adóévben elért egy főre eső adóköteles jövedelme
25 %-át meghaladja. Ilyen esetben az viseli az állam által előlegezett illetéket akit a bíróság erre
kötelez, (főszabály szerint a pervesztes felet).

