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A perindítás és a keresetlevél visszautasítása



A keresetlevél követelményeinek és visszautasításának  
szabályozása a Pp.-ben

Követelmények:
általános szabályok: 170. § (1)-(5), 171. §
speciális szabályok:  439. § (1) és (2); 455. § (2) és (3); 496. § (4) és (5); 
503. § (5) és (6); 505. § (2); 521. § (1); 531. § (2)-(4); 542. § (5); 557. § 
(2)-(3); 566. § (1); 574. § (1); 584. § (1)-(2)
 
Visszautasítás:
általános szabályok: 176. § (1) és (2)
speciális szabályok: 496. § (1); 503. § (1); 586. § (3)



Alapvető elvárás a keresetlevéllel szemben

A törvény a keresetlevél tartalmi követelményeit úgy határozza meg, 
hogy 
• a bíróság számára valamennyi anyagi és eljárásjogi adat a kereset 

tárgyalhatóságához – és a bírósági meghagyás esetleges 
kibocsátásához – azonnal rendelkezésre álljon;  
• egyben az alperes részére lehetővé és elvárhatóvá teszi a teljes körű 

ellenkérelem előterjesztését



 A legfontosabb változások I.  
• A keresetlevél egységes egész (nincs részbeni áttétel, visszautasítás)
• A keresetlevél a jogállítás + tényállítás + kérelem egysége
• A keresetlevél formai és tartalmi követelményei részletesebbek
• A valódi és a látszólagos tárgyi keresethalmazat előterjesztésének 

feltételeit szabályozza a perrendtartás
• Tény fennállásával, fenn nem állásával kapcsolatban megállapításra 

irányuló keresetnek nincs helye
• A keresetlevél áttételének csak polgári peres vagy közigazgatási 

ügyben eljáró bírósághoz van helye
• Az áttételt megelőző cselekmények és rendelkezések – főszabály 

szerint – hatálytalanok

 



 A legfontosabb változások II.
• A keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása helyett 

keresetlevél visszautasítása
• A Pp. különválasztja a hiánypótlási felhívás nélküli és az 

eredménytelen hiánypótlási felhívást követő visszautasítási okokat
• Nem visszautasítási ok az időelőttiség
• Visszautasítási ok a meg nem engedett keresethalmazat/pertársaság 

és a törvényes képviselő mellőzése
• A közigazgatási jogkörben okozott kár iránti igény érvényesítésének 

eljárásjogi előfeltétele a közigazgatási bírói út
• A keresetlevelet visszautasító végzést csak a felperesnek kell 

kézbesíteni, ellene csak a felperes fellebbezhet

 



Országos gyakorlat

Az új Pp. hatályba lépését követően, a 2018. január 1. napjától 
2018. december 31. napjáig terjedő időszak vizsgálatának eredménye:

A leggyakoribb befejezési mód: 
1.) keresetlevél visszautasítása,
2.) eljárás megszüntetése 

Összesítve: visszautasítással és az eljárás megszüntetésével a polgári 
ügyek 53,7 %-a fejeződött be.



Kecskeméti Törvényszék gyakorlata
Visszautasítás oka

Járásbíróság Törvényszék

A felperes 200.000,-Ft megfizetése iránt 
terjesztett elő keresetlevelet, hiánypótlási 
felhívásra FMH kibocsátását nem kérte 
Pp. 176. § (1) bek. b) pont

Helybenhagyás:
Pp. 254. § (1) bekezdésére figyelemmel a 
felperes a követelését a közjegyző előtt 
kezdeményezett FMH eljárásban kellett 
volna érvényesíteni

Végrehajtás megszüntetése iránti kereset
a Pp. 529. §-a szerint előzetes eljárás, így a 
Vht. 41. § (1) bek. szerinti eljárás 
lefolytatása kötelező
Pp. 176. § (1) bek. c) pont

Helybenhagyás:
A Vht. 41. § (1) bek. szerinti eljárás 
lefolytatásának hiánya perakadálynak 
minősül



Kecskeméti Törvényszék gyakorlata
Visszautasítás oka

Járásbíróság Törvényszék
1.) Házastársi tartás iránti kereset 
A keresetlevél nem tartalmazza:
- határozott kereseti kérelmet
- érvényesíteni kívánt jogot és a jogalapot 
Pp. 176. § (1) bek. j) 
2.) Szerződés érvénytelensége iránti kereset
- nem jelölte meg a tanúk által bizonyítani 
kívánt tényeket,
nem tartalmazta a képviseleti jogot 
megalapozó tényeket és jogszabályhelyeket
Pp. 176. § (1) bek. j) 

1.) Helybenhagyás:
A Pp. 170. § (2) bek. a)-b) pontjai alapján fel kellett 
volna tüntetni a határozott kereseti kérelmet, az 
érvényesíteni kívánt jogot a jogalap megjelölése 
útján, a tényállás és a kereseti kérelem közötti 
összefüggés jogi érvelését
2.) Helybenhagyás:
- a bizonyítási indítványnál meg kell jelölni a Pp. 
275. §-a alapján, hogy milyen tényt és miként 
kíván bizonyítani,
ha a fél elmulasztja a képviseleti jogot megalapozó 
tények és jogszabályhely megjelölését 
visszautasításának van helye.



Kecskeméti Törvényszék gyakorlata
összegzés

Helybenhagyás 19%

Megváltoztatás 36%

Hatályon kívül helyezés 45%



Gyakorlatban felmerülő kérdések, válaszok I.
Ha a keresetlevél valamely kötelező tartalmi elemet hiányosan tartalmaz, úgy - a 
keresetlevél visszautasításának [176. § (1) bekezdés j) pont], - hiánypótlási felhívás 
kiadásának [176. § (2) bekezdés e) pont], vagy - az anyagi pervezetés körében 
közrehatásnak [237. § (1) bekezdés] van-e helye?
CKOT 2017. 07.07. – 10. sz. állásfoglalás:
1) Ha a keresetlevél nem tartalmaz valamely, a 170. §-ban felsorolt kötelező tartalmi 
elemet, úgy a keresetlevél visszautasításának van helye.
2) Ha a keresetlevél a 170. § minden pontjához tartalmaz valamit, de azok nem 
felelnek meg a törvény követelményének vagy nem teljes körűek, úgy hiánypótlás 
kiadásának van helye, figyelemmel a 176. § (2) bekezdés e) pontjára.
3) Ha a keresetlevélben előadottak megfelelnek a törvény követelményének és teljes 
körűek, de inkompatibilisek… nincs helye sem hiánypótlásnak, sem 
visszautasításnak…A perfelvétel során anyagi pervezetéssel kell közrehatni abban, 
hogy a felperes a keresetlevélben feltüntetett nyilatkozatainak hibáit kijavítsa.



Gyakorlatban felmerülő kérdések, válaszok II.
Ha a keresetlevél tartalmazza a Pp. 170. §-ában írtakat, de nem abban a 
sorrendben és a keresetlevélnek nem abban a részében, amit a Pp. előír, 
hiánypótlást kell-e elrendelni?

CKOT 2018. 06.20-21. – 21. sz. állásfoglalás:
Ha a keresetlevél egyértelműen és kétségkívül beazonosíthatóan tartalmazza a 
Pp. 170. §-ában, illetve törvényben írt egyéb kötelező tartalmi elemeket, alaki 
kellékeket, de nem az előírt módon vagy sorrendben, úgy hiánypótlás 
elrendelésének a 176. § (2) bekezdés e) pont alapján abban az esetben van helye, 
ha az eltérő szerkesztés folytán a kötelező tartalmi kellékek megfelelősége, teljes 
körűsége nem egyértelmű, beazonosítása bizonytalanságot idéz elő, ezáltal az a 
határozottságot, érthetőséget, végrehajthatóságot illetően a bíróban kételyeket 
ébreszt.



Gyakorlatban felmerülő kérdések, válaszok III.
• A felperes maga pótolhatja-e keresetlevele tartalmi hiányait a keresetlevél 

elintézésig?
• Mi a következménye, ha a felperes a keresetlevél előterjesztését követően, de a 

bíróság intézkedési kötelezettségének teljesítését megelőzően – tartalma szerint – 
keresetváltoztatásnak minősülő beadványt terjeszt elő?

CKOT 2018. 06.20-21. – 40. sz. állásfoglalás:
A bírósághoz fordulás jogából, a per koncentrált lefolytatásának és befejezésének 
kötelezettségéből, a szükségtelen újabb perek elkerüléséből következően az az 
értelmezés helyes, amely szerint a bíróság annak a keresetlevélnek a 
jogkövetkezményeiről dönt, amelyet a felperes a bíróság első intézkedéséig 
előterjesztett.



Gyakorlatban felmerülő kérdések, válaszok IV.
A keresetlevél mellékletei elfogadhatók a peres felek azonosítására?

CKOT 2018. 05.02. – 13. sz. állásfoglalás:
A keresetlevél mellékletei (pl. biztosítási, bankkölcsön szerződés) a peres felek 
azonosítására nem fogadhatók el. A félnek konkrét állítást kell tenni a 
keresetlevélben a felek megnevezése és azonosító adatai megjelölése útján [Pp. 
170. § (1) bek. b)-c) pont]. Az ÁNYK nem része a keresetlevélnek, funkciója – a 
keresetlevél egységessége tekintetében – papír alapú kapcsolattartásnál a postai 
borítékhoz hasonlítható, ezért az nem pótolja a keresetlevélben feltüntetni 
elmulasztott azonosító adatokat.



Gyakorlatban felmerülő kérdések, válaszok V.
Milyen jogkövetkezmény alkalmazható, ha a felperes logikailag helytelenül 
(értelmetlenül) jelöli meg az eshetőleges keresetek elbírálásának sorrendjét?

Az új Pp. Jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testület 
2017. 11.03. – 4. sz. állásfoglalás :
Ha a felperes az eshetőleges viszonyban álló több keresetet rossz sorrendben 
terjeszti elő, a helyes sorrend megjelölése érdekében nincs helye olyan 
hiánypótlás elrendelésének, amelynek elmulasztása a Pp. 176. § (2) bekezdés e) 
pontja szerinti visszautasítás következményével járna. Ebben az esetben a 
bíróságnak csak arra van lehetősége, hogy az anyagi pervezetés intézményével 
élve felhívja a felperest a megfelelő sorrend megjelölésére.

 



Felvethető kérdések

• Indokolt lehet-e a keresetlevél tartalmi követelményeinek egyszerűsítése?
• Indokolt lehet-e a keresetlevél formai követelményeinek egyszerűsítése?
• Szükséges-e a „kereseti kérelmet megalapozó tények” fogalmának törvényi 

meghatározása?
• Indokolt lehet-e „keresettel érvényesített jog” részletesebb fogalmi leírása?
• A valódi tárgyi keresethalmazat előterjeszthetősége feltételeinél meghatározott 

„ténybeli és jogi alapon összefüggő” jogviszony fogalma egyértelmű-e? 
Indokolt-e a korlátozás fenntartása?
• Szabályoznia kellene-e a perrendtartásnak külön az eshetőleges és a vagylagos 

keresethalmazatot?
• Szükséges lehet-e a megállapításra irányuló kereseti kérelem feltételeinek 

további szigorítása? 



Kérdések II. - Összegzés
Kérdések Igen Nem

Indokolt lehet-e a keresetlevél tartalmi követelményeinek 
egyszerűsítése?

25 5

Indokolt lehet-e a keresetlevél formai követelményeinek 
egyszerűsítése?

27 3

Szükséges-e a „kereseti kérelmet megalapozó tények” fogalmának 
törvényi meghatározása?

19 11

Indokolt lehet-e a „keresettel érvényesített jog” részletesebb fogalmi 
leírása

19 11



Kérdések II. - Összegzés

Kérdések Igen Nem

A valódi tárgyi keresethalmazat előterjeszthetősége feltételeinél 
meghatározott „ténybeli és jogi alapon összefüggő” jogviszony 
fogalma egyértelmű-e?
Indokolt-e a korlátozás fenntartása?

10 20

Szabályoznia kellene-e a perrendtartásnak külön az eshetőleges és a 
vagylagos keresethalmazatot?

24 6

Indokolt lehet-e a „keresettel érvényesített jog” részletesebb fogalmi 
leírása

19 11



 

Köszönjük a figyelmet!
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