P26 – Nyomtatvány
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása
iránti perben
1. Alapadatok
1.1.Címzett szerv neve *(1):
1.2. Szervezet hivatkozási száma (2):
2.1. Bíróság kiválasztása*:
2.2. Ügy kategória:
2.3. Ügytárgy:
2.4. Pertárgyérték *(3):
2.4.1. Lerótt illeték *(4):
2.5. Felülvizsgálni kért határozat száma*:
3. Az I. rendű felperes adatai (5):
3.1.A fél minősége*:
3.2.A fél neve*(6):
3.2.1.A fél címe*(7):
3.2.2. A fél telefonszáma, faxszáma, e-mail
címe:
3.3. A fél képviselőjének neve:
3.3.„Cég” választása esetén a Cégforma*:
4. Az I. rendű alperes adatai (8)
4.1.A fél minősége*:
4.2.A fél neve*(9):
4.2.1.A fél címe*(10):
4.2.2.A fél telefonszáma, faxszáma, e-mail
címe:

4.3.A fél képviselőjének neve:
4.4.„Cég” választása esetén a Cégforma*:
5.1. Csatolmányok*:
A keresetlevél szövege*:

Keltezés:_________________________
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Kitöltési útmutató

(1) A nyomtatványt benyújtó jegyző neve, vagy az Önkormányzat megnevezése.
(2) A peres eljárást megelőző vagy az azt megalapozó eljárás hivatkozási száma, vagy a
szerv belső azonosító száma.
(3) Illeték alapjául szolgáló érték.
(4) Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján az állam javára a jegyzőnél
megfizetett eljárási illeték összege.
(5) Amennyiben a keresetlevél alapján több felperes indít pert, az űrlapon csak az első rendű
felperes adatait kell megadni.
(6) Természetes személy, vagy Egyéni vállalkozó esetén a felperes teljes neve, Cég esetén
a felperes cégneve.
(7) „Természetes személy” esetén a felperes állandó lakcíme, „Egyéni vállalkozó” esetén a
felperes egyéni vállalkozó címe, „Cég” esetében a cég székhelyének a címe adható meg.
(8) Amennyiben a keresetlevél alapján több alperes ellen indítanak pert, az űrlapon csak az
első rendű alperes adatait kell megadni.
(9) Természetes személy, vagy Egyéni vállalkozó esetén a felperes teljes neve, Cég esetén
a felperes cégneve.
(10)
„Természetes személy” esetén a felperes állandó lakcíme, „Egyéni vállalkozó”
esetén a felperes egyéni vállalkozó címe, „Cég” esetében a cég székhelyének a címe
adható meg.
*jelölt mezők kitöltése kötelező.

Tájékoztatás

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi törvény 121.§ alapján a fenti kérelmezőnek a
keresetlevélhez a következőket kell csatolni:
1. Azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a felperes
bizonyítékként hivatkozik, vagy amely a bíróság hatáskörének és illetékességének
megállapításához, valamint, amely a hivatalból figyelembe veendő egyéb körülményeknek
az igazolásához szükséges, kivéve, ha az adatokat személyi igazolvánnyal is lehet igazolni;
erre a keresetlevélben utalni kell.
2. Kötelező jogi képviselet esetében a keresetlevélhez csatolni kell a jogi képviselő
meghatalmazását, illetve a képviseleti jogot igazolni kell.
3. Ha a felek közötti jogvitában közvetítői eljárás volt folyamatban, a keresetlevélben erre
utalni kell.
4. Ha a felek jogvitájukat peren kívül nem rendezik, és a felperes keresetet indít, a
keresetlevélhez csatolni kell:
 a felperes és az alperes által tett írásbeli nyilatkozatot tartalmazó okiratokat
(levelezés, jegyzőkönyv), vagy
 azt az iratot, amellyel a felperes igazolja, hogy a jogvita peren kívüli elintézését
megkísérelte;
 az előzetes levélváltás, illetőleg az előzetes tárgyalás (jegyzőkönyvkészítés) során
felmerült véleményeltérés adatait;
 az esetleges előzetes elszámolás eredményét;
 ha az üggyel kapcsolatban bírósági vagy más hatósági határozat született, annak
ügyszámát és tartalmának lényegét.
5. A keresetlevélnek a továbbiakban tartalmaznia kell a megváltoztatni kért birtokvédelmi
határozatot hozó jegyző által vezetett hivatal megnevezését és a birtokvédelmi határozat
számát.
6. Utalás arra, hogy a birtokvédelmi határozat meghozatala iránti eljárásban a jogi képviselő
csatolt-e olyan meghatalmazást, amely a per vitelére is vonatkozik.

