Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A
minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is
jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a
Kormány álláspontjának.
A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat
átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet
valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat!
A tervezet előterjesztője

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Előterjesztés címe:

a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban
alkalmazandó nyomtatványokról, valamint a polgári és
közigazgatási bírósági eljárás anyagát rögzítő felvétel
alkalmazásának részletes szabályairól

I. Költségvetési hatások:

Az előterjesztésnek önálló hatása nincs. Az előterjesztés a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény és a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
szabályainak végrehajtási, illetve technikai jellegű
részletszabályait tartalmazza, amelyeknek nincsenek
közvetlen költségvetési hatásai. Az előterjesztéssel
összefüggésben az itt hivatkozott törvényekhez készített
önálló hatástanulmányokban foglaltak az irányadóak.

II. Adminisztratív terhek:

Az előterjesztésnek önálló hatása nincs, az előterjesztés
mellékletét
képező
tervezetekben
szabályozott
rendelkezésekkel összefüggő konkrét adminisztratív teherváltozás nem került kimutatásra. Az előterjesztéssel
összefüggésben az I. pontban hivatkozott törvényekhez
készített önálló hatástanulmányokban foglaltak az
irányadóak.

III. Egyéb hatások:

Az előterjesztésnek egészségi, környezeti, társadalmi
hatásai nincsenek.

Budapest, 2017. november
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1. számú melléklet az XX-CIKFO/796/2017. számú előterjesztéshez
Az igazságügyi miniszter
.../2017. (… …) IM rendelete
a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés g) pontjában és
a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 2017. évi I. törvény 155. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §
(1) Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő
nélkül jár el, – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – e rendelet
a) 1. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell
előterjesztenie a keresetlevelet,
b) 2. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell
előterjesztenie a keresetet tartalmazó iratot,
c) 3. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell
előterjesztenie a keresettel, a viszontkeresettel és a beszámítással szembeni írásbeli
ellenkérelmet,
d) 4. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell
előterjesztenie a viszontkereset-levelet,
e) 5. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell
előterjesztenie a beszámítást tartalmazó iratot.
(2) Ha a fél a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, e
rendelet
a) 6. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell
előterjesztenie a gondnoksági per,
b) 7. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell
előterjesztenie a házassági per,
c) 8. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell
előterjesztenie a végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt indított per,
d) 9. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell
előterjesztenie a végrehajtási igényper és a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás
engedélyezése iránti per,
e) 10. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon
kell előterjesztenie a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti
per
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megindítására szolgáló keresetlevelet.
(3) Ha a fél közigazgatási perben jogi képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet – a (4)
bekezdésben foglalt kivétellel – e rendelet 11. mellékletében meghatározott adattartalommal
rendszeresített nyomtatványon is előterjesztheti.
(4) Ha a fél jogi képviselő nélkül jár el, e rendelet 12. mellékletben meghatározott
adattartalommal rendszeresített nyomtatványon is előterjesztheti a mulasztási per
megindítására szolgáló keresetlevelet.
2. §
(1) E rendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatványt (a továbbiakban: nyomtatvány) az
Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke rendszeresíti.
(2) Az OBH a nyomtatványt a bíróságok központi internetes honlapján (a továbbiakban:
honlap) letölthető formában közzéteszi, feltünteti a közzététel időpontját és azt, ha a
nyomtatvány alkalmazása kötelező. Papír alapú nyomtatvány a bíróság kezelő-, tájékoztatási
vagy ügyfélszolgálati irodáján díjmentesen igényelhető.
(3) Ha a nyomtatvány módosítására kerül sor, az OBH ennek tényéről a honlapon a
módosított nyomtatvány közzététele előtt hét nappal tájékoztatást ad.
(4) Az OBH a módosított nyomtatvány közzétételét követően a honlapon tizennégy napon
keresztül jelzi annak tényét, hogy a nyomtatvány megváltozott.
(5) Ha a nyomtatvány nem felel meg a jogszabályoknak az OBH elnöke a nyomtatványt
haladéktalanul módosítja vagy új nyomtatványt rendszeresít.
3. §
(1) A nyomtatványt a polgári perrendtartásról szóló törvény beadványok alakiságára
vonatkozó szabályainak megfelelően úgy kell kialakítani, hogy azon elegendő hely álljon
rendelkezésre a nyilatkozat megtételéhez. A nyomtatványon ki kell alakítani a nyomtatvány
előterjesztője aláírásának, valamint a tanúk olvashatóan feltüntetendő nevének lakcímének –
ennek hiányában tartózkodási helyének – és aláírásának a helyét.
(2) A nyomtatványt el kell látni a nyomtatványba foglalt nyilatkozat előterjesztésének a
módjára, joghatásaira, a törvénynek nem megfelelő megtételének a jogkövetkezményeire és a
nyomtatvány kitöltésének a módjára vonatkozó tájékoztatással.
4. §
Ha a nyomtatványon nincs elegendő hely a nyilatkozat megtételéhez, vagy ahhoz a
nyomtatvány rovatainak száma nem elegendő, a félnek a nyilatkozatát másik nyomtatványon
kell kiegészítenie. A további nyomtatványon fel kell tüntetni annak tényét, hogy az az első
nyomtatvány pótlapja és a pótlap sorszámát. Az első nyomtatványon fel kell tünteti a pótlap
alkalmazásának a tényét és a pótlapok számát.

4

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

5. §
Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
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1. melléklet a …/2017. (... …) IM rendelethez
A keresetlevél adattartalma
1. A keresetlevél bevezető része
1.1. az eljáró bíróság neve
1.2. a felperes adatai
1.2.1. név
1.2.2. születési név
1.2.3. lakóhely
1.2.4. tartózkodási hely
1.2.5. székhely
1.2.6. kézbesítési cím
1.2.7. születési hely és idő
1.2.8. anyja neve
1.2.9. nyilvántartó hatóság, bíróság neve
1.2.10. nyilvántartási szám, cégjegyzékszám
1.2.11. adószám,
1.2.12. telefonszám
1.2.13. elektronikus levélcím
1.2.14. törvényes vagy szervezeti képviselő
1.2.14.1. neve
1.2.14.2. kézbesítési címe
1.2.14.3. telefonszáma
1.2.14.4. elektronikus levélcíme
1.2.14. meghatalmazott képviselő 1.2.14.1–1.2.14.4. pontban foglalt adatai
1.2.16. több meghatalmazott képviselő közül a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő
neve
1.3. az alperes 1.2.1–1.2.10. és 1.2.14.1–1.2.14.4. pontjában foglalt adatai
2. A keresetlevél érdemi része
2.1. a kereseti kérelem: ki (kik) kivel (kikkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát
kéri(k) a bíróságtól
2.2. azon indokok és körülmények, melyek megalapozzák a kereseti kérelmet (jogi alap)
2.3. a kereseti kérelmet megalapozó tények
2.4. a tényállításokat alátámasztó és rendelkezésre álló bizonyítékok, bizonyítási indítványok
2.4.1. tanú
2.4.1.1 neve
2.4.1.2. által bizonyítani kívánt tények
2.4.1.3. meghallgatása indítványozásának indoka
2.4.2. szakértő
2.4.2.1. alkalmazásának módja: magánszakértő, bíróság által kirendelt szakértő vagy más
eljárásban kirendelt szakértő
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2.4.2.2. által bizonyítani kívánt tények
2.4.2.3. kirendelésének az indítványozása esetén a megválaszolandó kérdések
2.4.3. egyéb bizonyítás indítványozása esetén
2.4.3.1. a bizonyíték megnevezése
2.4.3.2. a bizonyítani kívánt tények
2.4.3.3. a bizonyítékra való hivatkozás indoka
2.4.4. okirat vagy más tárgyi bizonyítási eszköz
2.4.4.1. megnevezése
2.4.4.2. által bizonyítani kívánt tények
2.4.4.3. esetén a bizonyítékra való hivatkozás indoka
2.5. több kereseti kérelem esetén
2.5.1. a kérelmek egymáshoz való viszonya: vagylagos vagy egymás melletti
2.5.2. elbírálásuk kért sorrendje
3. A keresetlevél záró része
3.1. a pertárgy értéke
3.1.1. az érvényesített követelés értéke (pénzösszeg követelése esetén azzal megegyező
összeg)
3.1.2. más jog érvényesítése esetén annak értéke, ha az meghatározható
3.2. az ügy külföldi vonatkozása, ha van ilyen
3.3. annak meghatározása, hogy a keresetlevelet milyen okok alapján nyújtja be az adott
bíróságra
3.4. az eljárási illeték
3.4.1. megfizetett összege
3.4.2. megfizetésének módja
3.4.3. megfizetésének hiányában
3.4.3.1. a költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem és az annak alapjául szolgáló
tények
3.4.3.2. jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén ennek alapjául
szolgáló tények, körülmények
3.5. a nem természetes személy fél perbeli jogképességét megalapozó tények körében a
nyilvántartó hatóság, bíróság és nyilvántartási szám, cégjegyzékszám megjelölése
3.6. a fél szervezeti vagy törvényes képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti
jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el a fél nevében
3.7. a keresetlevél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok
4. Nem kötelező adatok
4.1. az alpereshez intézett felhívás
4.1.1. a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha kizárólag az alperes
rendelkezik a felperes tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki a felperes
számára (állítási szükséghelyzet)
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4.1.2. a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az
alperes rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási
szükséghelyzet)
4.2. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek
5. Utalás a pótlap(ok) alkalmazására, illetve azok számára. Pótlap alkalmazása esetén utalás
arra, hogy az az első nyomtatvány pótlapja és a pótlap sorszáma.
6. Mellékletek
7. Tájékoztatások, figyelmeztetések
8. Kitöltési útmutató
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2. melléklet a …/2017. (...) IM rendelethez
Keresetet tartalmazó irat adattartalma
1. A keresetet tartalmazó irat bevezető része
1.1. az eljáró bíróság neve
1.2. utalás a per fizetési meghagyásos előzményére
1.3. közjegyzői ügyszám
1.4. a felperes adatai
1.4.1. név
1.4.2. születési név
1.4.3. lakóhely
1.4.4. tartózkodási hely
1.4.5. székhely
1.4.6. kézbesítési cím
1.4.7. születési hely és idő
1.4.8. anyja neve
1.4.9. nyilvántartó hatóság, bíróság neve
1.4.10. nyilvántartási szám, cégjegyzékszám
1.4.11. adószám,
1.4.12. telefonszám
1.4.13. elektronikus levélcím
1.4.14. törvényes vagy szervezeti képviselő
1.4.14.1. neve
1.4.14.2. kézbesítési címe
1.4.14.3. telefonszáma
1.4.14.4. elektronikus levélcíme
1.4.15. meghatalmazott képviselő 1.2.14.1–1.2.14.4. pontban foglalt adatai
1.4.16. több meghatalmazott képviselő közül a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő
neve
1.5. az alperes 1.4.1–1.4.10. és 1.4.14.1–1.4.14.4. pontjában foglalt adatai
2. A keresetet tartalmazó irat érdemi része
2.1. a kereseti kérelem: ki (kik) kivel (kikkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát
kéri(k) a bíróságtól
2.2. azon indokok és körülmények, melyek megalapozzák a kereseti kérelmet (jogi alap)
2.3. a kereseti kérelmet megalapozó tények
2.4. a tényállításokat alátámasztó és rendelkezésre álló bizonyítékok, bizonyítási indítványok
2.4.1. tanú
2.4.1.1 neve
2.4.1.2. által bizonyítani kívánt tények
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2.4.1.3. meghallgatása indítványozásának indoka
2.4.2. szakértő
2.4.2.1. alkalmazásának módja: magánszakértő, bíróság által kirendelt szakértő vagy más
eljárásban kirendelt szakértő
2.4.2.2. által bizonyítani kívánt tények
2.4.2.3. kirendelésének az indítványozása esetén a megválaszolandó kérdések
2.4.3. egyéb bizonyítás indítványozása esetén
2.4.3.1. a bizonyíték megnevezése
2.4.3.2. a bizonyítani kívánt tények
2.4.3.3. a bizonyítékra való hivatkozás indoka
2.4.4. okirat vagy más tárgyi bizonyítási eszköz
2.4.4.1. megnevezése
2.4.4.2. által bizonyítani kívánt tények
2.4.4.3. esetén a bizonyítékra való hivatkozás indoka
2.5. több kereseti kérelem esetén
2.5.1. a kérelmek egymáshoz való viszonya: vagylagos vagy egymás melletti
2.5.2. elbírálásuk kért sorrendje
3. A keresetet tartalmazó irat záró része
3.1. a pertárgy értéke
3.1.1. az érvényesített követelés értéke (pénzösszeg követelése esetén azzal megegyező
összeg)
3.1.2. más jog érvényesítése esetén annak értéke, ha az meghatározható
3.2. az ügy külföldi vonatkozása, ha van ilyen
3.3. annak meghatározása, hogy a keresetet tartalmazó iratot milyen okok alapján nyújtja be
az adott bíróságra
3.4. az eljárási illeték
3.4.1. megfizetett összege
3.4.2. megfizetésének módja
3.4.3. megfizetésének hiányában
3.4.3.1. a költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem és az annak alapjául szolgáló
tények
3.4.3.2. jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén ennek alapjául
szolgáló tények, körülmények
3.5. a nem természetes személy fél perbeli jogképességét megalapozó tények körében a
nyilvántartó hatóság, bíróság és nyilvántartási szám, cégjegyzékszám megjelölése
3.6. a fél szervezeti vagy törvényes képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti
jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el a fél nevében
3.7. a keresetet tartalmazó irat záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok
4. Nem kötelező adatok
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4.1. az alpereshez intézett felhívás
4.1.1. a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha kizárólag az alperes
rendelkezik a felperes tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki a felperes
számára (állítási szükséghelyzet)
4.1.2. a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az
alperes rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási
szükséghelyzet)
4.2. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek
5. Utalás a pótlap(ok) alkalmazására, illetve azok számára. Pótlap alkalmazása esetén utalás
arra, hogy az az első nyomtatvány pótlapja és a pótlap sorszáma.
6. Mellékletek
7. Tájékoztatások, figyelmeztetések
8. Kitöltési útmutató

11

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

3. melléklet a …/2017. (...) IM rendelethez
A keresettel/viszontkeresettel/beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelem adattartalma
1. Az ellenkérelem bevezető része
1.1. az eljáró bíróság neve
1.2. bírósági ügyszám
1.3. az ellenkérelmet előterjesztő fél
1.3.1. neve
1.3.2. születési neve
1.4. a felperes adatai
1.4.1. név
1.4.2. születési név
1.4.3. lakóhely
1.4.4. tartózkodási hely
1.4.5. székhely
1.5. az alperes adatai
1.5.1. név
1.5.2. születési név
1.5.3. lakóhely
1.5.4. tartózkodási hely
1.5.5. székhely
1.5.6 kézbesítési cím
1.5.7. születési hely és idő
1.5.8. anyja neve
1.5.9. nyilvántartó hatóság, bíróság neve
1.5.10. nyilvántartási szám, cégjegyzékszám
1.5.11. adószám,
1.5.12. telefonszám
1.5.13. elektronikus levélcím
1.5.14. törvényes vagy szervezeti képviselő
1.5.14.1. neve
1.5.14.2. kézbesítési címe
1.5.14.3. telefonszáma
1.5.14.4. elektronikus levélcíme
1.5.15. meghatalmazott képviselő 1.5.14.1–1.5.14.4. pontban foglalt adatai
1.5.16. több meghatalmazott képviselő közül a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő
neve
2. Az ellenkérelem érdemi része
2.1. a keresetet/viszontkeresetet/beszámítást teljes mértékben elismerő nyilatkozat
2.2. az eljárás megszüntetésére irányuló kérelemben
2.2.1. milyen okból és milyen körülményekre alapozva kéri az eljárás megszüntetését
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2.2.2. az alapul szolgáló tényeket alátámasztó és rendelkezésre álló bizonyítékok, bizonyítási
indítványok
2.2.2.1. tanú
2.2.2.1.1. neve
2.2.2.1.2. által bizonyítani kívánt tények
2.2.2.1.3. meghallgatása indítványozásának indoka
2.2.2.2. szakértő
2.2.2.2.1. alkalmazásának módja: magánszakértő, bíróság által kirendelt szakértő vagy más
eljárásban kirendelt szakértő
2.2.2.2.2. által bizonyítani kívánt tények
2.2.2.2.3. kirendelésének az indítványozása esetén a megválaszolandó kérdések
2.2.2.3. egyéb bizonyítás indítványozása esetén
2.2.2.3.1. a bizonyíték megnevezése
2.2.2.3.2. a bizonyítani kívánt tények
2.2.2.3.3. a bizonyítékra való hivatkozás indoka
2.2.2.4. okirat vagy más tárgyi bizonyítási eszköz
2.2.2.4.1. megnevezése
2.2.2.4.2. által bizonyítani kívánt tények
2.2.2.4.3. esetén a bizonyítékra való hivatkozás indoka
2.3. a kereset/viszontkereset/beszámítás elutasítása iránti kérelem
2.3.1. annak meghatározásával, hogy egészben vagy részben kéri az elutasítást,
2.3.1.1. ha részben, akkor a kereset/viszontkereset/beszámítás mely részének elutasítását kéri
2.4. a keresetlevélben/viszontkereset-levélben/beszámításban feltüntetettek közül
2.4.1. a vitatott tények és a vitatás oka
2.4.2. a vitatott bizonyítékok és a vitatás oka
2.4.3. az ellenzett bizonyítási indítványok és az ellenzés oka
2.5. a védekezést megalapozó tények
2.6. keresettel/viszontkeresettel/beszámítással szembeni anyagi jogi kifogás (szavatossági,
érvénytelenségi, elévülési vagy egyéb)
2.6.2. alapjául szolgáló tények
2.7. a védekezést megalapozó és az anyagi jogi kifogás alapjául szolgáló tényeket alátámasztó
és rendelkezésre álló bizonyítékok illetve bizonyítási indítványok 2.2.2.1–2.2.2.4.3. pontban
foglalt adatai
3. Az ellenkérelem záró része
3.1. a nem természetes személy fél perbeli jogképességét megalapozó tények körében a
nyilvántartó hatóság, bíróság és nyilvántartási szám, cégjegyzékszám megjelölése
3.2. a fél szervezeti vagy törvényes képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti
jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el a fél nevében
3.3. a fél meghatalmazott képviselőjének a perbeli képviseleti jogát megalapozó tények
3.4. az ellenfél állítási, illetve bizonyítási szükséghelyzetre hivatkozással tett felhívása
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3.4.1. teljesítéseként adott nyilatkozat
3.4.2. teljesítéseként becsatolt bizonyíték
3.4.3. nem teljesítésének az indoka
4. Nem kötelező adatok
4.1. az ellenfélhez intézett felhívás
4.1.1. a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha kizárólag az ellenfél
rendelkezik a fél tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki a fél számára
(állítási szükséghelyzet)
4.1.2. a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a fél valószínűsíti, hogy kizárólag az
ellenfél rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási
szükséghelyzet)
4.2. Perköltségként felszámítani kívánt költség
4.2.1. megnevezése
4.2.2. összege
4.2.3. felmerülésének egyéb lényeges körülményei
4.3. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek
5. Utalás a pótlap(ok) alkalmazására, illetve azok számára. Pótlap alkalmazása esetén utalás
arra, hogy az az első nyomtatvány pótlapja és a pótlap sorszáma.
6. Mellékletek
7. Tájékoztatások, figyelmeztetések
8. Kitöltési útmutató
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4. melléklet a …/2017. (... …) IM rendelethez
A viszontkereset-levél adattartalma
1. A viszontkereset-levél bevezető része
1.1. az eljáró bíróság neve
1.2. bírósági ügyszám
1.3. a viszontkereset-levelet előterjesztő alperes
1.3.1. neve
1.3.2. születési neve
1.4. a felperes adatai
1.4.1. név
1.4.2. születési név
1.4.3. lakóhely
1.4.4. tartózkodási hely
1.4.5. székhely
1.5. az alperes adatai
1.5.1. név
1.5.2. születési név
1.5.3. lakóhely
1.5.4. tartózkodási hely
1.5.5. székhely
1.5.6. kézbesítési cím
1.5.7. születési hely és idő
1.5.8. anyja neve
1.5.9. nyilvántartó hatóság, bíróság neve
1.5.10. nyilvántartási szám, cégjegyzékszám
1.5.11. adószám,
1.5.12. telefonszám
1.5.13. elektronikus levélcím
1.5.14. törvényes vagy szervezeti képviselő
1.5.14.1. neve
1.5.14.2. kézbesítési címe
1.5.14.3. telefonszáma
1.5.14.4. elektronikus levélcíme
1.5.15. meghatalmazott képviselő 1.5.14.1–1.5.14.4. pontban foglalt adatai
1.5.16. több meghatalmazott képviselő közül a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő
neve
2. A viszontkereset-levél érdemi része
2.1. a viszontkereseti kérelem: ki (kik) kivel (kikkel) szemben pontosan milyen döntés
meghozatalát kéri(k) a bíróságtól
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2.2. azon indokok és körülmények, melyek megalapozzák a viszontkereseti kérelmet (jogi
alap)
2.3. a viszontkereseti kérelmet megalapozó tények meghatározása
2.4. a tényállításokat alátámasztó és rendelkezésre álló bizonyítékok, bizonyítási indítványok
2.4.1. tanú
2.4.1.1 neve
2.4.1.2. által bizonyítani kívánt tények
2.4.1.3. meghallgatása indítványozásának indoka
2.4.2. szakértő
2.4.2.1. alkalmazásának módja: magánszakértő, bíróság által kirendelt szakértő vagy más
eljárásban kirendelt szakértő
2.4.2.2. által bizonyítani kívánt tények
2.4.2.3. kirendelésének az indítványozása esetén a megválaszolandó kérdések
2.4.3. egyéb bizonyítás indítványozása esetén
2.4.3.1. a bizonyíték megnevezése
2.4.3.2. a bizonyítani kívánt tények
2.4.3.3. a bizonyítékra való hivatkozás indoka
2.4.4. okirat vagy más tárgyi bizonyítási eszköz
2.4.4.1. megnevezése
2.4.4.2. által bizonyítani kívánt tények
2.4.4.3. esetén a bizonyítékra való hivatkozás indoka
2.5. több viszontkereseti kérelem esetén
2.5.1. a kérelmek egymáshoz való viszonya: vagylagos vagy egymás melletti
2.5.2. elbírálásuk kért sorrendje
3. A viszontkereset-levél záró része
3.1. a pertárgy értéke
3.1.1. az érvényesített követelés értéke (pénzösszeg követelése esetén azzal megegyező
összeg)
3.1.2. más jog érvényesítése esetén annak értéke, ha az meghatározható
3.2. az ügy külföldi vonatkozása, ha van ilyen
3.3. annak meghatározása, hogy a viszontkereset-levelet milyen okok alapján nyújtja be az
adott bíróságra
3.4. az eljárási illeték
3.4.1. megfizetett összege
3.4.2. megfizetésének módja
3.4.3. megfizetésének hiányában
3.4.3.1. a költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem és az annak alapjául szolgáló
tények
3.4.3.2. jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén ennek alapjául
szolgáló tények, körülmények
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3.5. a nem természetes személy fél perbeli jogképességét megalapozó tények körében a
nyilvántartó hatóság, bíróság és nyilvántartási szám, cégjegyzékszám megjelölése
3.6. a fél szervezeti vagy törvényes képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti
jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el a fél nevében
3.7. a viszontkereset-levél záró részében feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok
4. Nem kötelező adatok
4.1. a felpereshez intézett felhívás
4.1.1. a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha kizárólag a felperes
rendelkezik az alperes tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki az alperes
számára (állítási szükséghelyzet)
4.1.2. a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha az alperes valószínűsíti, hogy kizárólag a
felperes rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási
szükséghelyzet)
4.2. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek
5. Utalás a pótlap(ok) alkalmazására, illetve azok számára. Pótlap alkalmazása esetén utalás
arra, hogy az az első nyomtatvány pótlapja és a pótlap sorszáma.
6. Mellékletek
7. Tájékoztatások, figyelmeztetések
8. Kitöltési útmutató
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5. melléklet a …/2017. (... …) IM rendelethez
A beszámítást tartalmazó irat adattartalma
1. A beszámítást tartalmazó irat bevezető része
1.1. az eljáró bíróság neve
1.2. bírósági ügyszám
1.3. a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél
1.3.1. neve
1.3.2. születési neve
1.4. a felperes adatai
1.4.1. név
1.4.2. születési név
1.4.3. lakóhely
1.4.4. tartózkodási hely
1.4.5. székhely
1.5. az alperes adatai
1.5.1. név
1.5.2. születési név
1.5.3. lakóhely
1.5.4. tartózkodási hely
1.5.5. székhely
1.5.6. kézbesítési cím
1.5.7. születési hely és idő
1.5.8. anyja neve
1.5.9. nyilvántartó hatóság, bíróság neve
1.5.10. nyilvántartási szám, cégjegyzékszám
1.5.11. adószám,
1.5.12. telefonszám
1.5.13. elektronikus levélcím
1.5.14. törvényes vagy szervezeti képviselő
1.5.14.1. neve
1.5.14.2. kézbesítési címe
1.5.14.3. telefonszáma
1.5.14.4. elektronikus levélcíme
1.5.15. meghatalmazott képviselő 1.5.14.1–1.5.14.4. pontban foglalt adatai
1.5.16. több meghatalmazott képviselő közül a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő
neve
2. A beszámítást tartalmazó irat érdemi része
2.1. a beszámítani kívánt pénzkövetelés összege vagy egyéb követelés megnevezése és
mennyisége, annak meghatározásával, hogy ki (kik) kivel (kikkel) szemben pontosan mit
kíván(nak) beszámítani
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2.2. azon indokok és körülmények, melyek megalapozzák a beszámítást (jogi alap)
2.3. a beszámítás összegét vagy mennyiségét megalapozó tények
2.4. a tényállításokat alátámasztó és rendelkezésre álló bizonyítékok, bizonyítási indítványok
2.4.1. tanú
2.4.1.1 neve
2.4.1.2. által bizonyítani kívánt tények
2.4.1.3. meghallgatása indítványozásának indoka
2.4.2. szakértő
2.4.2.1. alkalmazásának módja: magánszakértő, bíróság által kirendelt szakértő vagy más
eljárásban kirendelt szakértő
2.4.2.2. által bizonyítani kívánt tények
2.4.2.3. kirendelésének az indítványozása esetén a megválaszolandó kérdések
2.4.3. egyéb bizonyítás indítványozása esetén
2.4.3.1. a bizonyíték megnevezése
2.4.3.2. a bizonyítani kívánt tények
2.4.3.3. a bizonyítékra való hivatkozás indoka
2.4.4. okirat vagy más tárgyi bizonyítási eszköz
2.4.4.1. megnevezése
2.4.4.2. által bizonyítani kívánt tények
2.4.4.3. esetén a bizonyítékra való hivatkozás indoka
2.5. a beszámítás után fennmaradó követelés összege vagy mennyisége
2.6. annak meghatározása, hogy a 2.5. pontban foglalt adat milyen számításon alapul
3. A beszámítás iránti kérelem záró része
3.1. a nem természetes személy fél perbeli jogképességét megalapozó tények körében a
nyilvántartó hatóság, bíróság és nyilvántartási szám, cégjegyzékszám megjelölése
3.2. a fél szervezeti vagy törvényes képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti
jogát megalapozó tények körében annak előadása, hogy ki és miért jár el a fél nevében
3.3. a meghatalmazott perbeli képviseleti jogát megalapozó tények
4. Nem kötelező adatok
4.1. a félhez intézett felhívás
4.1.1. a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha kizárólag az ellenfél
rendelkezik a fél tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki a fél számára
(állítási szükséghelyzet)
4.1.2. a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a fél valószínűsíti, hogy kizárólag az
ellenfél rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási
szükséghelyzet)
4.2. Perköltségként felszámítani kívánt költség
4.2.1. megnevezése
4.2.2. összege
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4.2.3. felmerülésének egyéb lényeges körülményei
4.3. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek
5. Utalás a pótlap(ok) alkalmazására, illetve azok számára. Pótlap alkalmazása esetén utalás
arra, hogy az az első nyomtatvány pótlapja és a pótlap sorszáma.
6. Mellékletek
7. Tájékoztatások, figyelmeztetések
8. Kitöltési útmutató
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6. melléklet a …/2017. (... …) IM rendelethez
Keresetlevél adattartalma gondnoksági perben
A keresetlevél az 1. mellékletben meghatározott adattartalmon túlmenően az alábbiakat
tartalmazza:
1.2.17. a keresetindításra való jogosultságot alátámasztó adatok
2.2.1. ha a kereset az alperes cselekvőképességét részlegesen korlátozó gondnokság alá
helyezésre irányul, legalább egy olyan ügycsoport megnevezése, amelynek nézve az alperes
gondnokság alá helyezését kéri
2.4.5. az alperes ingatlanvagyonára vonatkozó adatok
2.4.6. az alperes előzetes jognyilatkozatára vonatkozó adatok, ha erről a felperes tudomással
bír
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7. melléklet a …/2017. (... …) IM rendelethez
Keresetlevél adattartalma házassági perben
A keresetlevél az 1. mellékletben meghatározott adattartalmon túlmenően az alábbiakat
tartalmazza:
1.2.17. a keresetindításra való jogosultságot alátámasztó adatok.
2.4.5. a házasság megkötésére vonatkozó adatok
2.4.6. a házasságból származó és életben levő gyermekek születésére vonatkozó adatok
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8. melléklet a …/2017. (... …) IM rendelethez
Keresetlevél adattartalma végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt indított
perben
A keresetlevél az 1. mellékletben meghatározott adattartalmon túlmenően az alábbiakat
tartalmazza:
1.4. a végrehajtható okiratot kiállító neve
1.5. a végrehajtható okirat száma
1.6. a végrehajtást foganatosító végrehajtó neve és székhelye
1.7. a végrehajtási ügy ügyszáma
2.1.3. végrehajtás korlátozása iránt indított perben a végrehajtani kívánt követelésrész,
amelyre a felperes a végrehajtást korlátozni kívánja
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9. melléklet a …/2017. (... …) IM rendelethez
Keresetlevél adattartalma végrehajtási igényperben és a végrehajtási eljárásba történő
bekapcsolódás engedélyezése iránti perben
A keresetlevél az 1. mellékletben meghatározott adattartalmon túlmenően az alábbiakat
tartalmazza:
1.4. a végrehajtást foganatosító végrehajtó neve és székhelye
1.5. a végrehajtási ügy ügyszáma.

24

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

10. melléklet a …/2017. (… ...) IM rendelethez
Keresetlevél adattartalma a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának
megváltoztatása iránti perben
A keresetlevél az 1. mellékletben meghatározott adattartalmon túlmenően az alábbiakat
tartalmazza:
1.4. a megváltoztatni kért birtokvédelmi határozatot hozó jegyző által vezetett hivatal neve
1.5. a birtokvédelmi határozat száma.
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11. melléklet a …/2017. (... …) IM rendelethez
Közigazgatási per megindítása iránti keresetlevél nyomtatványának adattartalma
1. az eljáró bíróság neve
2. a felperes adatai
2.1. név
2.2. születési név
2.3. lakóhely
2.4. tartózkodási hely
2.5. székhely
2.6. kézbesítési cím
2.7. születési hely és idő
2.8. anyja neve
2.9. nyilvántartó hatóság, bíróság neve
2.10. nyilvántartási szám, cégjegyzékszám
2.11. adóazonosító szám,
2.12. telefonszám
2.13. elektronikus levélcím
2.14. törvényes vagy szervezeti képviselő
2.14.1. neve
2.14.2. kézbesítési címe
2.14.3. telefonszáma
2.14.4. elektronikus levélcíme
2.15. meghatalmazott képviselő 2.14.1–2.14.4. pontban foglalt adatai
2.16. több meghatalmazott képviselő közül a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve
2.17. a legalább öt felperes által benyújtott keresetlevél esetén a felperesek együttes
képviseletének ellátására meghatalmazott képviselő 2.14.1–2.14.4. pontban foglalt adatai
3. az alperes
3.1. 2.1., 2.2. és 2.5. pontban foglalt adatai
3.2. 2.14.1., 2.14.2. és 2.15. pontban foglalt adatai, ha a felperes által ismert
4. a vitatott közigazgatási tevékenység azonosítására alkalmas adat
5. a vitatott közigazgatási tevékenységről való tudomásszerzés
5.1.módja
5.1.1. postai kézbesítés
5.1.2. hirdetményi kézbesítés
5.1.3. elektronikus kézbesítés
5.1.4. egyéb
5.2. ideje
5.2.1. év
5.2.2. hónap
5.2.3. nap
6. a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelem
6.1. a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelem
6.2. a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelem alapjául szolgáló tények
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6.3. a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelem bizonyítékai, bizonyítási indítványok
6.3.1. tanú
6.3.1.1 neve
6.3.1.2. által bizonyítani kívánt tények
6.3.1.3. meghallgatása indítványozásának indoka
6.3.2. szakértő
6.3.2.1. alkalmazásának módja
6.3.2.1.1. megelőző közigazgatási eljárásban kirendelt szakértő
6.3.2.1.2. magánszakértő
6.3.2.1.3. más eljárásban kirendelt szakértő
6.3.2.1.4. kirendelt szakértő
6.3.2.2. által bizonyítani kívánt tények
6.3.2.3. kirendelésének az indítványozása esetén a megválaszolandó kérdések
6.3.3. egyéb bizonyítás indítványozása esetén
6.3.3.1. a bizonyítás eszköze és módja
6.3.3.2. a bizonyítani kívánt tények
6.3.3.3. a bizonyítékra való hivatkozás indoka
6.3.4. okirat vagy más tárgyi bizonyítási eszköz
6.3.4.1. megnevezése
6.3.4.2. által bizonyítani kívánt tények
6.3.4.3. esetén a bizonyítékra való hivatkozás indoka
7. A bíróság döntésére irányuló határozott kérelem
7.1. a közigazgatási cselekmény megsemmisítése
7.2. a közigazgatási cselekmény megváltoztatása
7.3. a közigazgatási cselekmény hatályon kívül helyezése
7.4. a közigazgatási cselekmény elmulasztásának megállapítása
7.5. közigazgatási cselekmény megvalósításának megtiltása
7.6. a közigazgatási jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésére kötelezés
7.7. a közigazgatási szerződéses jogviszonnyal vagy a közszolgálati jogviszonnyal
kapcsolatban okozott kár megtérítésére kötelezés
7.8. a közigazgatási tevékenységgel előidézett jogsértés tényének vagy a közigazgatási
jogviszony szempontjából lényeges egyéb ténynek a megállapítása
8. több kereseti kérelem esetén
8.1. a kérelmek egymáshoz való viszonya: vagylagos vagy egymás melletti
8.2. elbírálásuk kért sorrendje
9. a pertárgy értéke
9.1. az érvényesített követelés értéke (pénzösszeg követelése esetén azzal megegyező összeg)
9.2. más jog érvényesítése esetén annak értéke, ha az meghatározható
10. az ügy külföldi vonatkozása, ha van ilyen
11. annak meghatározása, hogy a keresetlevelet milyen okok alapján címezte az adott
bíróságnak vagy nyújtotta be az adott bíróságnál
12. az eljárási illeték
12.1. megfizetett összege
12.2. megfizetésének módja
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12.3. megfizetésének hiányában
12.3.1. a költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem és az annak alapjául szolgáló
tények
12.3.2. jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén ennek alapjául
szolgáló tények
12.3.3. a közszolgálati jogviszonyból származó távolléti díj összege
13. a felperes szervezeti vagy törvényes képviselőjeként megjelölt személy perbeli képviseleti
jogát megalapozó tények
14. a meghatalmazott perbeli képviseleti jogát megalapozó tények
15. A 8–14. pontban feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok
16. Nem kötelező adatok
16.1. az alpereshez intézett felhívás
16.1.1. a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha kizárólag az alperes
rendelkezik a felperes tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki a felperes
számára (állítási szükséghelyzet)
16.1.2 a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az
alperes rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási
szükséghelyzet)
16.2. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek
17. Utalás a pótlap(ok) alkalmazására, illetve azok számára. Pótlap alkalmazása esetén utalás
arra, hogy az az első nyomtatvány pótlapja és a pótlap sorszáma.
18. Mellékletek
19. Tájékoztatások, figyelmeztetések
20. Kitöltési útmutató
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12. melléklet a …/2017. (... …) IM rendelethez
Mulasztási per megindítása iránti keresetlevél nyomtatványának adattartalma
1. A keresetlevél a 4. pont kivételével a 11. mellékletben meghatározottakon túlmenően
tartalmazza az alábbiakat
1.1. a közigazgatási szervhez fordulás
1.1.1. időpontja
1.1.2. milyen ügyben
1.2. a mulasztó közigazgatási szerv azon eljárási cselekményei, amelyekre a felperes
tudomása szerint sor került
1.3. a közigazgatási szerv eljárási, határozathozatali vagy feladatellátási kötelezettségét
megalapozó jogszabályok és körülmények
1.4. a mulasztás megállapíthatóságának okai
1.5. a mulasztás orvoslását szolgáló eljárás
1.5.1. kezdeményezésére való utalás
1.5.2. azon eljárási cselekményének megjelölése, amely a felperes tudomására jutott
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2. számú melléklet az XX-CIKFO/796/2017. számú előterjesztéshez
Az igazságügyi miniszter
…/2017. (… …) IM rendelete
a polgári és közigazgatási bírósági eljárás anyagát rögzítő felvétel alkalmazásának
részletes szabályairól
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés h) és n)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következőket rendelem el:
1. §
E rendelet hatálya a polgári és közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazott, az eljárás
anyagát rögzítő felvételekre terjed ki.
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) folyamatos felvétel: az adott eljárási cselekmény során történteket megszakítás
nélkül rögzítő digitális kép- és hangfelvétel, amely hitelesítést követően jegyzőkönyvnek
minősülő elektronikus közokirat,
b) hangfelvétel: az írásbeli jegyzőkönyv elkészítése céljából az adott eljárási
cselekménnyel egyidejűleg – az eljáró bíróság által rögzített –, a jegyzőkönyvi tartalmat
összefoglaló hanganyag.
3. §
Ha a folyamatos felvétel a 4. és 5. §-ban meghatározott módon rögzítésre kerül, a bíróság azt
– az adott eljárási cselekmény befejeződését követően haladéktalanul, de legkésőbb három
munkanapon belül – elektronikus bélyegző alkalmazásával hitelesíti.
4. §
(1) Az eljárási cselekmény helyszínén a folyamatos felvételt rögzítő berendezést vagy
berendezéseket úgy kell elhelyezni, valamint az eljárási cselekményt úgy kell lefolytatni,
hogy a folyamatos felvételen az eljárási cselekmény szempontjából jelentős valamennyi
körülmény és nyilatkozat visszaidézhető módon észlelhető, valamint a nyilatkozatot tevő
személye – az 5. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel – azonosítható legyen.
(2) A folyamatos felvétel rögzítése során, a képfelvételen folyamatosan fel kell tüntetni a
készítés pontos idejét.
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(3) A folyamatos felvétel rögzítése során olyan berendezés is alkalmazható, amelyet az
eljárási cselekmény foganatosításakor a bíróság nevében eljáró személy közvetlenül, vagy
közvetve irányíthat. Az irányítható berendezéssel biztosítható a meghallgatandó személy,
továbbá azon személyek közvetlen figyelemmel kísérése, akiknek jelenlétét a meghallgatásra
kerülő személyhez kapcsolódóan törvény lehetővé vagy kötelezővé teszi.
(4) Ha a nyilatkozatok visszaidézhetőségének biztosítása miatt szükséges, a bíróság nevében
eljáró személy, illetve a meghallgatásra kerülő személy vagy személyek részére önálló
hangfelvevő berendezést is biztosítani kell a folyamatos felvétel rögzítése során.
5. §
(1) A felvételt rögzítő berendezés meghibásodásának észlelése esetén azonnal gondoskodni
kell a hiba elhárításáról, vagy ha ez nem lehetséges, az eljárási cselekmény anyagát más
módon kell rögzíteni.
(2) A felvételt rögzítő berendezés meghibásodása vagy a jogszabályi rendelkezéseknek meg
nem felelő működtetése mellett végzett eljárási cselekményt a szükséges mértékben meg kell
ismételni.
(3) Ha törvény a meghallgatandó személy védelme érdekében e személy azonosítását
korlátozó intézkedést ír elő vagy tesz lehetővé és e törvényi rendelkezés alkalmazása
szükségessé teszi, a bíróság a folyamatos felvétel rögzítése során a kép- és hangfelvétel
torzításával, illetve más alkalmas módon gondoskodik arról, hogy a személyazonosság
megállapítására alkalmas egyedi tulajdonságok a meghallgatandó személy vonatkozásában a
folyamatos felvételen ne legyenek felismerhetőek.
6. §
A polgári perrendtartásról szóló törvény alapján iratbetekintésre jogosult személy a
folyamatos felvételt – annak hitelesítését követően – a bíróság e célra rendelt helyiségében,
ügyfélfogadási időben tekintheti meg, illetve hallgathatja meg. A folyamatos felvétel
lejátszásakor biztosítani kell, hogy a folyamatos felvételt arra nem jogosult személy ne
ismerhesse meg, a tartalmát ne változtathassa vagy semmisíthesse meg, illetve ne másolhassa
le.
7. §
Az iratbetekintésre jogosult a folyamatos felvétellel kapcsolatos másolatkészítési jogát –
annak hitelesítését követően –
a) a polgári perrendtartásról szóló törvénynek az elektronikus formátumban
rendelkezésre álló irat továbbítására vonatkozó rendelkezései alapján, valamint
b) a bíróság kezelőirodájánál, az általa biztosított adathordozóra történő átjátszás útján
készített másolat kiadásának kezdeményezésével
gyakorolhatja.
8. §
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(1) A bíróság a folyamatos felvételt az ügyirat részeként elektronikusan tárolja és az ügy
iratainak selejtezéséig vagy levéltárba adásáig kezeli az OBH elnöke által kiadott iratkezelési
szabályzat alapján.
(2) Ha az írásbeli jegyzőkönyv hangfelvétel alapján készül, a bíróság a hangfelvételt az
írásbeli jegyzőkönyv kijavítására, illetve kiegészítésére irányuló kérelem előterjesztésére –
valamennyi jogosult tekintetében – nyitva álló határidő elteltét, illetve a határidőben
előterjesztett esetleges kérelmek elintézését követően törli.
9. §
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
10. §
Hatályát veszti a polgári eljárási cselekményeknek hangfelvétellel való rögzítéséről szóló
15/1976. (XII. 7.) IM rendelet.
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