Tájékoztató
egyes keresetekhez, illetve
a panasznapi ügyintézéshez szükséges iratokról
Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót az ügyintézés gyorsítása és megkönnyítése
érdekében!
Abban az esetben, ha a keresetlevelet önállóan, írásban nyújtja be, az alábbi okiratokat kell
mellékelni, valamint az adatokat megjelölni. Ha a panasznapon nyújtja be a keresetet, kérjük, ezeket
hozza magával.
A panasznapi ügyintézéshez minden esetben szükséges a személyi igazolvány és lakcímkártya.

Házasság felbontása iránti perhez szükséges dokumentumok és adatok:
- eredeti házassági anyakönyvi kivonat
- kiskorú gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata
- 30.000 Ft illetékbélyegen (az eljárás illetéke) vagy költségmentesség engedélyezése iránti kérelem
(formanyomtatvány a portán található, valamint letölthető a bíróság honlapjáról)
- az alperes neve és pontos lakcíme (város, utca, házszám)
- a gyermektartásdíj megállapításához szükséges az igényt érvényesítő havi bevételének és
kiadásainak feltüntetése, illetve - ha mód van rá - ezek igazolása

Gyermektartásdíjjal kapcsolatos perekhez (megállapítás, felemelés, leszállítás) és
gyermekelhelyezés iránti perekhez szükséges dokumentumok és adatok:
- a gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata
- korábbi bírósági határozat (ha már volt korábban eljárás) vagy annak ügyszáma
- az eljárás tárgyi költségfeljegyzési jogos, de kérelmezhető a költségmentesség engedélyezése,
amelyhez a formanyomtatvány a portán található, valamint letölthető a bíróság honlapjáról
- az alperes neve és pontos lakcíme (város, utca, házszám)
- a gyermektartásdíj megállapításához szükséges az igényt érvényesítő havi bevételének és
kiadásainak feltüntetése illetve - ha mód van rá - ezek igazolása
Az eredeti anyakönyvi kivonatok nélkül nem indítható per a nyilvános ügyfélfogadási napon
(panasznapon)! (Ha az anyakönyvi kivonathoz jelenleg nem tud hozzáférni, akkor azt az illetékes
anyakönyvi hivatalnál kell kikérni)

Tulajdonjogi perek:
- alperes neve és pontos lakcíme
- az ingatlan 3 hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapja (földhivatalnál igényelhető)
- ha az ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a perindításhoz az összes tulajdonos jelenléte vagy
érvényes meghatalmazásuk szükséges. Ha a több tulajdonos az alperesi oldalon állna, akkor az ő
nevük és pontos címük szükséges
- az eljárási illeték illetékbélyegben történő lerovása vagy költségmentesség engedélyezése iránti
kérelem (formanyomtatvány a portán található, valamint letölthető a bíróság honlapjáról)
- az eljárási illeték alapja a per tárgyának értéke(ingatlan, ingatlanrész értéke), melyet a felperesnek
kell megjelölnie. Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény tartalmazza: e
törvény 42. § (1) bekezdése alapján az illetékalap után - ha e törvény másként nem rendelkezik - az
illeték mértéke:
peres eljárásban 6%, de legalább 15.000,- forint, legfeljebb 1.500.000,- forint

Végrehajtási eljárás:
- a végrehajtani kért okirat (ítélet, egyezséget tartalmazó jegyzőkönyv)
- adós neve és pontos lakcíme
- eljárás illetéke: a végrehajtani kért összeg 1 %-ának megfelelő összeg, de legkevesebb 5.000,- Ft
illetékbélyegen, vagy
- ha a végrehajtás alapjául szolgáló eljárásban költségmentességet engedélyezett a bíróság, az
kiterjed a végrehajtásra is, ebben az esetben nem kell illetékbélyeg,
- a gyermektartásdíjjal kapcsolatos végrehajtás tárgyi költségfeljegyzési jogos, így ebben az esetben
sem kell illetéket leróni
- a bíróságon csak olyan jogerős fizetési meghagyás végrehajtása kezdeményezhető, amely még a
bíróság előtt folyt
- a végrehajtási kifogás illetéke 15.000,- Ft
*****
A fizetési meghagyásos eljárás 2010. június 1. napjától kezdődően már nem a bíróság, hanem a
KÖZJEGYZŐK hatáskörébe tartozik.
Csak fizetési meghagyás útján érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló, 1.000.000,- Ft-ot
meg nem haladó lejárt követelés, feltéve, ha a kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye vagy
tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete.
Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemmel bármely közjegyzőhöz lehet fordulni.

