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E nyomtatvány útján lehet előterjeszteni a közigazgatási döntés tárgyában, a bíróságnak címzett, de a 

Miniszterelnökséghez benyújtandó keresetlevelet. 

1. OLDAL - ÁLTALÁNOS ADATOK 

1.1. Benyújtó ügyfél neve: A keresetlevelet benyújtó ügyfél nevét kell feltüntetni. 

1.2. Bíróság kiválasztása: A legördülő lista alapján a címzett bíróság kiválasztása. A 

Miniszterelnökség a megjelölt bírósághoz továbbítja a nyomtatványt és mellékleteit. 

1.3. Felülvizsgálni kért határozat száma: A keresettel támadott, a bírósági felülvizsgálattal érintett 

közigazgatási döntés számát szükséges feltüntetni. 

1.4. Ügy kategóriája: A legördülő lista alapján kiválasztható az ügy kategóriája. 

1.5. Ügytárgy: Az ügy tárgyának megadása szükséges. 

1.6. Felperesek száma: A felperesek számának megadása. 

1.7. Az alperes adatai 

1.7.1. Közigazgatási / egyéb szerv neve: A szerv megnevezése. 

1.7.1.1. Nyilvántartási száma: A szerv alapító okiratában rögzített nyilvántartási szám. 

1.7.1.2.  Nyilvántartó hatóság neve: Magyar Államkincstár  

1.7.1.3. Adószám: A szerv alapító okiratában szereplő adószám. 

1.7.1.4.  E-kapcsolattartási cím: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14. §-ának (1) bekezdése szerinti hivatalos elérhetőség. 

A Miniszterelnökség hivatalos elérhetősége: KRID 237054333. 

1.7.2. A közigazgatási szerv címe:  

- Irányítószám: Az alperes székhelyének irányítószáma. 

- település: Az alperes székhelyének település szintű elnevezése. 

- Közterület neve, jellege: Az alperes székhelyéhez tartozó közterület elnevezése. 

- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. / Ajtó: Az alperes székhelyét jelölő közterület részletezése. 

1.8. Csatolmány(ok) 

A mellékleteket adathordozón nyújtom be: akkor jelölendő meg, ha a mellékletek összesített mérete 

meghaladja a 307200 kB -ot. 

A beadványhoz mellékelt dokumentumok számának feltüntetésére szolgáló mező. 

Kelt: 

Keltezés helyezés megnevezése. 

Keltezés dátuma éééé/hh/nn formátumban megadva. 

2. OLDAL - KERESETLEVÉLBEN MEGNEVEZETT FELPERES ADATAI 

2. Felperes adatai 

2.1. Hányad rendű: A mezőbe kerülő szám automatikusan generálódik. 

2.2. Felperes Típusa: A legördülő listából választható ki a megfelelő típus. 

2.3. Hivatkozási száma: A szerv belső azonosító száma adható meg, amely alapján a beadvány 

azonosítása a belső ügyvitel szempontjából megkönnyíthető. 



2.4. Természetes személy esetén: 

2.4.1. Név, titulus, teljes név: 

Természetes személy esetén a felperes teljes neve adható meg. 

- Titulus: A legördülő lista alapján kiválasztandó. 

- Teljes név: A felperes teljes neve. 

2.4.2. Születéskori név: A felperes születési anyakönyvi kivonatában szereplő teljes név adható meg. 

2.4.3. Születési hely: A felperes születési helyének (település) elnevezése. 

2.4.4. Születési dátum: éééé/hh/nn formátumban kell megadni. 

2.4.5. Anyja neve: A felperes édesanyjának születési neve. 

2.4.6. Adóazonosító jel: A Nemzeti Adó- és Vám Hivatal által kiadott adóigazolványon szereplő, a 

természetes személy részére megállapított tíz számjegyű azonosító. 

2.4.7. Munkahely neve: A munkáltató (nem rövidített) nevének megadása. 

2.5. Cég esetén 

2.5.1. Cég neve: A cég nevének megadása. 

2.5.2. Cégforma: A legördülő lista alapján a felperes cég cégformájának kiválasztása. 

2.5.3. Cégjegyzékszám: A cégbíróságon vezetett cégjegyzékben szereplő szám megadása. 

2.5.4. Nyilvántartó hatóság neve: Cégjegyzékbe bejegyző bíróság megjelölése. 

2.5.5. Adószám: A cégbíróságon vezetett cégjegyzékben szereplő adószám megadása. 

2.5.6. E-kapcsolattartási cím: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14. §-ának (1) bekezdése szerinti hivatalos elérhetőség. 

2.6. Egyéb szervezet eseten 

2.6.1. Szervezet megnevezése: A szervezet elnevezésének megadása. 

2.6.2. Nyilvántartási száma: A felperes nyilvántartási száma adható meg. 

2.6.3. Nyilvántartó hatóság neve: A szervezetet nyilvántartó hatóság vagy más szerv megjelölése. 

2.6.4. Adószám: Amennyiben van a szervezet adószámát kell megadni. 

2.6.5. E-kapcsolattartási cím: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény14. §-ának (1) bekezdése szerinti hivatalos elérhetőség. 

2.7. Az űrlap által a felperes típusa szerinti választástól függően aktív, ez esetben kitöltése 

kötelező. 

2.8. Az űrlap által a felperes típusa szerinti választástól függően aktív, ez esetben kitöltése 

kötelező. 

2.9. Az űrlap által a felperes típusa szerinti választástól függően aktív, ez esetben kitöltése 

kötelező. 

2.10. Elérhetőségek 

2.10.1. Telefonszám: Körzetszám jelölésével a szám megadása. 

2.10.2. Faxszám: Körzetszám jelölésével a szám megadása. 

2.10.3. E-mail cím: Elektronikus levelezési cím megadása. 

3. OLDAL - FELPERESEK KÉPVISELŐI 

3. Felperesek képviselői 

3.1. Felperes képviselőjének típusa: A legördülő listából választható ki a megfelelő típus. 

3.2. Képviselő minősége: A legördülő listából választható ki a megfelelő típus. 

3.3. Természetes személy esetén 

3.3.1. Név 

Természetes személy esetén a képviselő teljes neve adható meg. 

- Titulus: A képviselő nevéhez tartozó titulus. A legördülő lista alapján kiválasztandó titulus 



elnevezése adható meg. 

- Teljes név: A képviselő jelenleg használt teljes neve. 

3.3.2. Születéskori név: A képviselő születési anyakönyvi kivonatában szereplő teljes név megadása. 

 

3.4. Cég esetén 

3.4.1. Cég neve: A cég nevének megadása. 

3.4.2. Cégforma: A legördülő lista alapján a cég cégformájának kiválasztása. 

3.4.3. Cégjegyzékszám: A cégbíróságon vezetett cégjegyzékben szereplő szám megadása. 

3.4.4. Nyilvántartó hatóság neve: Cégjegyzékbe bejegyző bíróság megjelölése. 

3.4.5. Adószám: A cégbíróságon vezetett cégjegyzékben szereplő adószám megadása. 

3.4.6. E-kapcsolattartási cím: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény14. §-ának (1) bekezdése szerinti hivatalos elérhetőség. 

 

3.5. Egyéb szervezet esetén 

3.5.1. Szervezet megnevezése: A szervezet elnevezésének megadása. 

3.5.2. Nyilvántartási száma: A szervezet nyilvántartási száma adható meg. 

3.5.3. Nyilvántartó hatóság neve: A szervezetet nyilvántartó hatóság vagy más szerv megjelölése. 

3.5.4. Adószám: Amennyiben van, a szervezet adószámát kell megadni. 

3.5.5. E-kapcsolattartási cím: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény14. §-ának (1) bekezdése szerinti hivatalos elérhetőség. 

 

3.6. Az űrlap által a felperes képviselőjének típusa szerinti választástól függően aktív, ez esetben 

kitöltése kötelező. 

3.7. Az űrlap által a felperes képviselőjének típusa szerinti választástól függően aktív, ez esetben 

kitöltése kötelező. 

3.8. Az űrlap által a felperes képviselőjének típusa szerinti választástól függően aktív, ez esetben 

kitöltése kötelező. 

3.9. Elérhetőségek 

3.9.1. Telefonszám: Körzetszám jelölésével a szám megadása. 

3.9.2. Faxszám: Körzetszám jelölésével a szám megadása. 

3.9.3. E-mail cím: Elektronikus levelezési cím megadása. 

 

 

4. OLDAL - FELPERESEK JOGI KÉPVISELŐI 

4. Felperesek jogi képviselői 

4.1. Bejelentett képviselet típusa: A legördülő lista alapján kiválasztandó bejelentett képviselet 

adható meg. 

4.2. Jogi képviselet formája: A legördülő lista alapján kiválasztandó jogi képviselet formája adható 

meg. 

4.3. Ügyvédi iroda neve: Az ügyvédi iroda elnevezésének megadása. 

4.4. Ügyvédi iroda címe: Külföldi cím esetén kötelező országot választani. 

- Irányítószám: Az ügyvédi iroda címéhez tartozó irányítószáma. 

- Település: Az ügyvédi iroda címének (település) elnevezése. 

- Közterület neve, jellege: Az ügyvédi iroda címéhez tartozó közterület, elnevezése. 

- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. / Ajtó: Az ügyvédi iroda címének részletezése. 



4.5. Az űrlap által a jogi képviselet formája szerinti választástól függően aktív, ez esetben 

kitöltése kötelező. 

 

4.6. Az űrlap által a jogi képviselet formája szerinti választástól függően aktív, ez esetben 

kitöltése kötelező. 

 

4.7. Elérhetőségek 

4.7.1. Telefonszám: Körzetszám jelölésével szám megadása. 

4.7.2. Faxszám: Körzetszám jelölésével szám megadása. 

4.7.3. E-mail cím: Elektronikus levelezési cím megadása. 

4.8. További adatok: Az űrlap által a jogi képviselet formája szerinti választástól függően aktív, 

ez esetben kitöltése kötelező. 

 

4.9. Általános meghatalmazott esetén 

4.9.1. Nyilvántartásba vételi bíróság: A legördülő listából választható ki a bíróság. 

4.9.2. Nyilvántartásba vételi szám: A bíróság által vezetett nyilvántartási szám megadása az általános 

meghatalmazott vonatkozásában. 


