Keresetlevél
Vonatkozó jogszabályok:
-

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.),
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.)

A keresetlevél benyújtása
Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az ügyfél - az önálló döntéssel nem támadható végzés
kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.
A Kp. 39. § (1) bekezdése alapján a keresetlevelet - ha törvény elérően nem rendelkezik - a
vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott
cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett félnek a keresetlevelet
elektronikus úton, ÁNYK űrlap benyújtásával kell előterjesztenie. Az elektronikus benyújtást az
elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfél is választhatja.
Az eljárás illetékköteles, azonban az illetéket előzetesen leróni nem kell (tárgyi illetékfeljegyzési
jog), az illetéket utólagosan kell megfizetni annak, akit a bíróság erre kötelez.
A keresetlevél tartalma
A Kp. 37. § (1) bekezdése alapján a keresetlevél kötelező tartalmi elemei az alábbiak:
a) az eljáró bíróság megjelölése,
b) a felperes neve, cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartásba-vételi száma, lakcíme vagy
székhelye, adóazonosító száma és perbeli állása, továbbá képviselője neve, lakcíme vagy
székhelye, illetve - ha ilyennel rendelkezik - egyéb elérhetősége,
c) az alperes neve, székhelye és perbeli állása, továbbá - ha ismert - képviselője neve, lakcíme
vagy székhelye,
d) a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének
azonosítására alkalmas, illetve ahhoz szükséges adat,
e) azok az adatok, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható,
f) a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelem, az annak alapjául szolgáló tények, illetve
azok bizonyítékai előadásával és
g) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelem.
A Kp. 37. § (2) bekezdése értelmében a keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak
másolatát,
a) amelyre a felperes bizonyítékként hivatkozik,
b) amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve
c) amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

Ha a felperes jogi képviselővel jár el, a keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének
nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos
iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus
elérhetőségét.
Mellékletek:
A keresetlevélhez csatolható fájlformátumok: .odt, .doc., .docx, .pdf; .txt; .xlsx, .ods; .tif, .tiff,
.bmp; .jpg, .jpeg; .png; .mp4, .m4a, .avi; .mp3, .wav.
A csatolható fájlok egyenkénti mérete a 150 MB-ot, az űrlaphoz csatolt valamennyi melléklet
együttes mérete pedig a 300 MB-ot nem haladhatja meg.
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