Igazolási kérelem polgári ügyben

A kérelmet előterjesztő neve:
születési neve:*
születési helye, ideje:*
anyja neve:*
lakcíme:
levelezési címe:*
A kérelemmel érintett bírósági ügy száma:
Az elmulasztott határidő vagy határnap megjelölése (pl. bizonyítási indítvány
előterjesztésének határideje, fellebbezési határidő, tárgyalási nap, stb.):

A mulasztás okának leírása (miért vétlen a mulasztásban a kérelmező):

Határidő elmulasztása esetén az elmulasztott cselekmény pótlása:

Kérem, hogy a bíróság az igazolási kérelemnek adjon helyt.
Kelt,
__________________
kérelmező
*Zárt adatkezelés esetén az adatokat külön lapon kell megadni

-2Tájékoztató az igazolási kérelemről
/általános szabályok/

Ha a fél vagy képviselője valamely határnapon hibáján kívül nem jelent meg, vagy valamely
határidőt hibáján kívül mulasztott el, a mulasztás következményei igazolással
orvosolhatók.
Igazolásnak nincs helye, ha az igazolást a törvény kizárja, ha a mulasztás következményei
igazolás nélkül is elháríthatók, vagy a mulasztás bírói határozatban kifejezésre jutó
hátránnyal nem jár, illetve ha a fél az igazolási kérelem folytán kitűzött újabb határnapot
mulasztja el. Végrehajtási igényperben az igénylő igazolással nem élhet.
Az igazolási kérelmet tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. Ezt a határidőt az
elmulasztott határnaptól, illetőleg az elmulasztott határidő utolsó napjától kell számítani. Ha
azonban a mulasztás csak később jutott a félnek vagy képviselőjének tudomására, vagy az
akadály csak később szűnt meg, az igazolási kérelem határideje a tudomásszerzéssel, illetőleg
az akadály megszűnésével veszi kezdetét. A mulasztástól számított három hónap eltelte után
igazolási kérelmet előterjeszteni nem lehet.
Az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a
mulasztás vétlenségét valószínűvé teszik.
Határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelem előterjesztésével együtt pótolni kell az

elmulasztott cselekményt is.
Az igazolási kérelemnek sem az eljárás folytatására, sem a végrehajtásra nincs halasztó
hatálya. Ha azonban az igazolási kérelem sikere valószínűnek mutatkozik, a bíróság az
eljárásnak vagy a határozat végrehajtásának felfüggesztését az ellenfél meghallgatása nélkül,
hivatalból is elrendelheti. A felfüggesztés tárgyában hozott határozatot a bíróság kérelemre
utóbb megváltoztathatja.
Az igazolási kérelem tárgyában az a bíróság határoz, amelynek eljárása alatt a mulasztás
történt, fellebbezési határidő elmulasztása esetén pedig a másodfokú bíróság.
Ha az igazolást a törvény kizárja, vagy az igazolási kérelmet elkésetten terjesztették elő, a
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ugyanez áll akkor is, ha az igazolást kérő határidő elmulasztása esetében - az elmulasztott cselekményt a kérelem előterjesztésével
együtt nem pótolta.
Ha a bíróság az igazolási kérelemnek helyt ad, a mulasztó által pótolt cselekményt olyannak
kell tekinteni, mintha azt az elmulasztott határidőn belül teljesítette volna, az elmulasztott
határnapon tartott tárgyalást pedig a szükséges keretben meg kell ismételni. Az új tárgyalás
eredményéhez képest az elmulasztott tárgyalás alapján hozott határozat hatályban tartása
vagy teljes, illetőleg részbeni hatályon kívül helyezése kérdésében is határozni kell.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 93. § (2) bekezdése szerint a
beadványokat a per bíróságánál eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a
perben érdekelve van. A beadvány mellékleteinek egy-egy másolatát csatolni kell a beadvány
többi példányához is.

