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ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV RÉSZÉRE A
KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ
K01-18-01 nyomtatvány
A nyomtatvány a közigazgatási és munkaügyi bíróságok előtti első fokú közigazgatási peres
eljárás megindítása céljából nyújtható be. A nyomtatvány útján lehet beterjeszteni a
közigazgatási szervhez benyújtott keresetlevelet.
1. OLDAL – ALAPADATOK
1.1. Benyújtó közigazgatási / egyéb szerv neve:
A mezőben a nyomtatványt benyújtó közigazgatási vagy egyéb szerv megnevezése adható
meg. (kötelezően kitöltendő)
1.1.1. Szervezet hivatkozási száma:
A peres eljárást megelőző vagy az azt megalapozó eljárás hivatkozási száma, vagy a
szerv belső azonosító száma adható meg, amely alapján a beadvány azonosítása a
belső ügyvitel szempontjából megkönnyíthető.
1.2. Bíróság kiválasztása:
A legördülő lista alapján a címzett bíróság kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
A megjelölt bírósághoz történik a nyomtatvány és mellékleteinek a beküldése.
1.3. Felülvizsgálni kért határozat száma
A keresetlevéllel támadott, a bírósági felülvizsgálattal érintett, közigazgatási vagy egyéb szerv
által meghozott határozat azonosító száma adható meg. (kötelezően kitöltendő)
1.4. Ügykategória:
A legördülő lista alapján az eljáráshoz tartozó ügykategória kiválasztható. (kötelezően
kitöltendő)
1.5. Ügytárgy:
A beküldő számára az ügykategória pontosítását teszi lehetővé, kitöltése nem kötelező, de a
lajstromozást segíti.
1.6. Felperes(ek) száma:
Legalább 1 felperes megadása kötelező. (kötelezően kitöltendő)
1.7. Alperes adatai
A mezőben a keresetlevélben alperesként megnevezett közigazgatási vagy egyéb szervre
vonatkozó adatok adhatók meg.
- A benyújtó szerv alperes: Amennyiben a benyújtó szerv egyben a keresetlevélben
megjelölt alperes, az a jelölőnégyzet kijelölésével jelezhető.
Amennyiben a jelölőnégyzet kijelölésre kerül, a nyomtatvány 1.7.1. pontja nem
tölthető ki.

1.7.1. Közigazgatási/egyéb szerv neve:
A mezőben a keresetlevélben alperesként megnevezett közigazgatási vagy egyéb szerv
megnevezése adható meg. (kötelezően kitöltendő)
1.7.1.1. Nyilvántartási száma:
Az alperes közigazgatási vagy egyéb szerv nyilvántartási száma adható meg.
1.7.1.2. Nyilvántartó hatóság elnevezése:
Az alperes közigazgatási vagy egyéb szervet nyilvántartásba vevő hatóság
vagy szervezet megnevezése. Gazdálkodó szervezetnek minősülő szervezet
esetében a mező kitöltése kötelező.
1.7.1.3. Adószám:
Az alperes közigazgatási vagy egyéb szerv adószámának megadására szolgáló
mező. Gazdálkodó szervezetnek minősülő szervezet esetében a mező kitöltése
kötelező.
1.7.1.4. E-kapcsolattartási cím:
Amennyiben az alperes közigazgatási vagy egyéb szerv rendelkezik hivatalos
elektronikus kapcsolattartásra megjelölt elérhetőséggel, a mezőben a hivatalos
elérhetőség adható meg. (kötelezően kitöltendő)
1.7.2. Közigazgatási/egyéb szerv címe:
- Irányítószám: Az alperes közigazgatási/egyéb szerv címéhez tartozó irányítószám a
legördülő lista alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Település: Az alperes közigazgatási/egyéb szerv címének (település) elnevezése a
legördülő lista alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Hrsz: Az alperes közigazgatási/egyéb szerv címéhez tartozó helyrajzi szám adható
meg.
Amennyiben a „Hrsz.” mezőt kitöltötte, további címadatok megadására nincs
lehetősége.
- Közterület neve, jellege: Az alperes közigazgatási/egyéb szerv címéhez tartozó
közterület elnevezése. (kötelezően kitöltendő)
Az alperes közigazgatási/egyéb szerv címéhez tartozó közterület jellege a legördülő
lista alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
Amennyiben a felsorolásban nem található meg a választani kívánt érték, válassza az
„egyéb” értéket és a közterület jellegét részletezze a „Közterület neve” mezőben.
- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. / Ajtó: Az alperes közigazgatási/egyéb szerv címének
részletezése.
1.8. Keresetlevél benyújtásával kapcsolatos adatok
A felperes által beadott keresetlevél benyújtására vonatkozó adatokat itt szükséges megadni.
1.8.1. A keresetlevél benyújtásának módja:
A felperes által benyújtott keresetlevél benyújtási módja adható meg a legördülő lista
alapján (kötelezően kitöltendő)

1.8.2. A keresetlevél benyújtásának időpontja:
A felperes által benyújtott keresetlevél benyújtásának időpontja adható meg
éééé/hh/nn formátumban. (kötelezően kitöltendő)
1.9. Csatolmány(ok)
Az „A közigazgatási eljárás iratait papír alapon nyújtom be” jelölőnégyzet kijelölésével
jelezhető, hogy a közigazgatási eljárás során keletkezett iratokat a későbbiekben papír alapon
fogja benyújtani.
Amennyiben az „A mellékleteket adathordozón nyújtom be” jelölőnégyzet kijelölésre kerül, a
nyomtatvány 1.9. pontjánál az „db mellékletet csatolok a nyomtatványhoz” mező nem tölthető
ki, a beadványhoz melléklet nem csatolható.
Amennyiben az „A mellékleteket adathordozón nyújtom be” jelölőnégyzet kijelölésre kerül, a
beadványhoz mellékelni kívánt dokumentumokat a P28 nyomtatvány kitöltésével küldheti
meg.
- db mellékletet csatolok a nyomtatványhoz: A beadványhoz mellékelt dokumentumok
számának feltüntetésére szolgáló mező.
Keltezés helye:
A beküldés helyének megnevezése. (kötelezően kitöltendő)
Keltezés dátuma:
A beküldés dátuma éééé/hh/nn formátumban megadva. (kötelezően kitöltendő)

2. OLDAL – FELPERESEK
Az oldalon a közigazgatási peres eljárásban keresetet indító fél adatainak megadására van
lehetőség.
2.1. Hanyadrendű:
A mező nem tölthető ki, az adatlap alszámával megegyezően automatikusan változik.
Amennyiben a perben több felperes vesz részt, a további felperesek adatai pótlapok
hozzáadásával adhatóak meg.
2.2. Felperes típusa:
A felperes típusának a legördülő lista alapján történő kiválasztása lehetséges. (kötelezően
kitöltendő)
Amennyiben a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 2.4.1 –
2.4.7 alpontjai kitölthetővé válnak.
Amennyiben a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 2.7.
pontja, a 2.8. pontja vagy a 2.9. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő.
Amennyiben a „Cég” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 2.5.1 – 2.5.6 alpontjai
kitölthetővé válnak.
Amennyiben az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 2.6.1 – 2.6.5
alpontjai kitölthetővé válnak.
Amennyiben a „Cég” vagy az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány
2.7. pontja vagy a 2.9. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő.
2.3. Hivatkozási száma:
A peres eljárást megelőző vagy az azt megalapozó eljárás hivatkozási száma (hagyatéki
eljárás ügyszáma, közigazgatási szerv ügyszáma, stb.) adható meg.
2.4. Természetes személy esetén:
Amennyiben a 2.2. pontban a „Természetes személy” jelölőnégyzet kijelölésre kerül a
nyomtatvány 2.4.1 – 2.4.7 alpontjai kitölthetővé válnak.
2.4.1. Név: Természetes személy esetén a felperes teljes neve
- Titulus: A felperes nevéhez tartozó titulus. A legördülő lista alapján
kiválasztandó titulus elnevezése adható meg.
- Teljes név: A felperes jelenleg használt teljes neve. (kötelezően kitöltendő)
2.4.2. Születéskori név:
A felperes teljes születési neve. (kötelezően kitöltendő)
2.4.3. Születési hely:
A felperes születési helyének (település) elnevezése. (kötelezően kitöltendő)
2.4.4. Születési dátum:
A felperes születési ideje éééé/hh/nn formátumban megadva. (kötelezően kitöltendő)
2.4.5. Anyja neve:
A felperes édesanyjának lánykori teljes neve. (kötelezően kitöltendő)

2.4.6. Adóazonosító jel:
A felperes 10 jegyű adóazonosító jele.
2.4.7. Munkahely neve:
A felperes munkahelyének elnevezése.
2.5. Cég esetén:
Amennyiben a 2.2. pontnál a „Cég” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 2.5.1 – 2.5.6
alpontjai kitölthetővé válnak.
2.5.1. Cég neve:
A felperes cég elnevezése. (kötelezően kitöltendő)
2.5.2. Cégforma:
A legördülő lista alapján a felperes cég cégformájának kiválasztása lehetséges.
(kötelezően kitöltendő)
Az „Egyéb” lehetőség kiválasztása esetén az egyéb cégforma a mellette rendelkezésre
álló üres mezőben részletezhető.
2.5.3. Cégjegyzékszám:
A felperes cég cégjegyzékszámának megadására szolgáló mező. Belföldi székhelyű
cég esetében a mező kitöltése kötelező.
2.5.4. Nyilvántartó hatóság elnevezése:
A felperes céget nyilvántartásba vevő hatóság vagy szervezet megnevezése. Belföldi
székhelyű cég esetében a mező kitöltése kötelező.
2.5.5. Adószám:
A felperes cég adószámának megadására szolgáló mező. Belföldi székhelyű cég
esetében a mező kitöltése kötelező.
2.5.6. E-kapcsolattartási cím:
Amennyiben a felperes cég rendelkezik hivatalos elektronikus kapcsolattartásra
megjelölt elérhetőséggel, a mezőben a hivatalos elérhetőség adható meg. Belföldi
székhelyű cég esetében a mező kitöltése kötelező.
2.6. Egyéb szervezet esetén:
Amennyiben a 2.2. pontnál az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra, a
nyomtatvány 2.6.1 – 2.6.5 alpontjai kitölthetővé válnak.
2.6.1. Szervezet megnevezése:
A felperes szervezet elnevezése. (kötelezően kitöltendő)
2.6.2. Nyilvántartási száma:
A felperes szervezet nyilvántartási száma. Gazdálkodó szervezetnek minősülő
szervezet esetében a mező kitöltése kötelező.
2.6.3. Nyilvántartó hatóság elnevezése:
A felperes szervezetet nyilvántartásba vevő hatóság vagy szervezet megnevezése.
Gazdálkodó szervezetnek minősülő szervezet esetében a mező kitöltése kötelező.

2.6.4. Adószám:
A felperes szervezet adószámának megadására szolgáló mező. Gazdálkodó
szervezetnek minősülő szervezet esetében a mező kitöltése kötelező.
2.6.5. E-kapcsolattartási cím:
Amennyiben a felperes szervezet rendelkezik hivatalos elektronikus kapcsolattartásra
megjelölt elérhetőséggel, a mezőben a hivatalos elérhetőség adható meg. Gazdálkodó
szervezetnek minősülő szervezet esetében a mező kitöltése kötelező.
2.7. Természetes személy állandó lakcíme/Cég székhelye/Egyéb szervezet székhelye:
Amennyiben a 2.2. pontnál a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben
a felperes állandó lakcíme adható meg.
Amennyiben a 2.2. pontnál a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a
nyomtatvány 2.7. pontja, a 2.8. pontja vagy a 2.9. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő.
Amennyiben a 2.2. pontnál a „Cég” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a felperes cég
székhelyének címe adható meg.
Amennyiben a 2.2. pontnál az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a
felperes egyéb szervezet székhelyének címe adható meg.
Amennyiben a 2.2. pontnál a „Cég” vagy az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra,
a nyomtatvány 2.7. pontja vagy a 2.9. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő.
- Irányítószám: A felperes állandó lakcíméhez/a felperes cég székhelyéhez/a felperes
egyéb szervezet székhelyéhez tartozó irányítószám a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Település: A felperes állandó lakcímének/a felperes cég székhelyének/a felperes
egyéb szervezet székhelyének (település) elnevezése a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Hrsz: A felperes állandó lakcíméhez/a felperes cég székhelyéhez/a felperes egyéb
szervezet székhelyéhez tartozó helyrajzi szám adható meg.
Amennyiben a „Hrsz.” mezőt kitöltötte, további címadatok megadására nincs
lehetősége.
- Közterület neve, jellege: A felperes állandó lakcíméhez/a felperes cég székhelyéhez/a
felperes egyéb szervezet székhelyéhez tartozó közterület elnevezése. (kötelezően
kitöltendő)
A felperes állandó lakcíméhez/a felperes cég székhelyéhez/a felperes egyéb szervezet
székhelyéhez tartozó közterület jellege a legördülő lista alapján kiválasztható.
(kötelezően kitöltendő)
Amennyiben a felsorolásban nem található meg a választani kívánt érték, válassza az
„egyéb” értéket és a közterület jellegét részletezze a „Közterület neve” mezőben.
- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. / Ajtó: A felperes állandó lakcímének/a felperes cég
székhelyének/a felperes egyéb szervezet székhelyének részletezése.
2.8. Természetes személy levelezési címe
Amennyiben a 2.2. pontnál a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben
a felperes levelezési címe adható meg.

Amennyiben a 2.2. pontnál nem a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a
mező nem tölthető ki.
Amennyiben a 2.2. pontnál a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a
nyomtatvány 2.7. pontja, a 2.8. pontja vagy a 2.9. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő.
- Megegyezik az állandó lakcímmel: Amennyiben a 2.2. pontnál a „Természetes
személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a jelölőnégyzet a levelezési cím és az állandó
lakcím azonosságának feltüntetésére szolgál.
- Irányítószám: A felperes levelezési címéhez tartozó irányítószám a legördülő lista
alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Település: A felperes levelezési címének (település) elnevezése a legördülő lista
alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Hrsz: A felperes levelezési címéhez tartozó helyrajzi szám adható meg.
Amennyiben a „Hrsz.” mezőt kitöltötte, további címadatok megadására nincs
lehetősége.
- Közterület neve, jellege: A felperes levelezési címéhez tartozó közterület elnevezése.
(kötelezően kitöltendő)
A felperes levelezési címéhez tartozó közterület jellege a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
Amennyiben a felsorolásban nem található meg a választani kívánt érték, válassza az
„egyéb” értéket és a közterület jellegét részletezze a „Közterület neve” mezőben.
- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. / Ajtó: A felperes levelezési címének részletezése.
2.9. Természetes személy külföldi címe/Cég külföldi székhelye/Egyéb szervezet külföldi
székhelye:
Amennyiben a 2.2. pontnál a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben
a felperes külföldi címe adható meg.
Amennyiben a 2.2. pontnál a „Cég” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a felperes cég
külföldi székhelyének címe adható meg.
Amennyiben a 2.2. pontnál az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a
felperes egyéb szervezet külföldi székhelyének címe adható meg.
Amennyiben a 2.2. pontnál a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a
nyomtatvány 2.7. pontja, a 2.8. pontja vagy a 2.9. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő.
Amennyiben a 2.2. pontnál a „Cég” vagy az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra,
a nyomtatvány 2.7. pontja vagy a 2.9. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő.
A „További címadatok” és a „Postafiók” jelölő négyzetek közül csak az egyik jelölhető meg.
- Ország: A legördülő lista alapján a felperes külföldi címéhez/a felperes cég
székhelyéhez/a felperes egyéb szervezet székhelyéhez tartozó ország kettő betűből álló
kódszáma adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- Irányítószám: A felperes külföldi címéhez/a felperes cég székhelyéhez/a felperes
egyéb szervezet székhelyéhez tartozó irányítószám adható meg. (kötelezően
kitöltendő)

- Település neve: A felperes külföldi címének/a felperes cég székhelyének/a felperes
egyéb szervezet székhelyének (település) elnevezése adható meg. (kötelezően
kitöltendő)
- További cím adatok: A felperes külföldi címéhez/a felperes cég székhelyéhez/a
felperes egyéb szervezet székhelyéhez tartozó cím részletezése adható meg.
(kötelezően kitöltendő)
- Postafiók: a felperes külföldi címéhez/a felperes cég székhelyéhez/a felperes egyéb
szervezet székhelyéhez tartozó postafiók száma adható meg. (kötelezően kitöltendő)
2.10. Elérhetőségek:
A felperes további elérhetőségeinek részletezése. Megadása nem kötelező, de ajánlott.
2.10.1. Telefonszám:
A felperes telefonszáma.
2.10.2. Faxszám:
A felperes faxszáma
2.10.3. E-mail cím:
A felperes e-mail címe

3. OLDAL – FELPERESEK KÉPVISELŐI
Az oldalon a közigazgatási peres eljárásban keresetet indító fél képviselőjének (nem jogi
képviselőjének) adatai adhatóak meg.
A felperes jogi képviselőjének adatai a nyomtatvány „4. oldal - Felperesek jogi képviselői”
fül kiválasztásával adhatóak meg.
Amennyiben egy vagy több felperesnek egynél több képviselője van, a további képviselők
adatai pótlapok hozzáadásával adhatóak meg.
3.1. Felperes képviselőjének típusa:
A felperes képviselője típusának a legördülő lista alapján történő kiválasztása lehetséges.
(kötelezően kitöltendő)
Amennyiben a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 3.3.1 –
3.3.2. alpontjai kitölthetővé válnak.
Amennyiben a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 3.6.
pontja, a 3.7. pontja vagy a 3.8. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő.
Amennyiben a „Cég” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 3.4.1 – 3.4.6. alpontjai
kitölthetővé válnak.
Amennyiben az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 3.5.1 – 3.5.5.
alpontjai kitölthetővé válnak.
Amennyiben a „Cég” vagy az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány
3.6. pontja vagy a 3.8. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő.
3.2. Képviselői minősége:
A legördülő lista alapján a képviselő képviselői minősége választható ki. (kötelezően
kitöltendő)
3.3. Természetes személy esetén:
Amennyiben a 3.1. pontban a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a
nyomtatvány 3.3.1 – 3.3.2. alpontjai kitölthetővé válnak.
3.3.1. Név: Természetes személy esetén a képviselő teljes neve.
- Titulus: A képviselő nevéhez tartozó titulus. A legördülő lista alapján
kiválasztandó titulus elnevezésének adható meg.
- Teljes név: A képviselő jelenleg használt teljes neve. (kötelezően kitöltendő)
3.3.2. Születéskori név:
A képviselő teljes születési neve.
3.4. Cég esetén:
Amennyiben a 3.1. pontban a „Cég” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 3.4.1 –
3.4.6. alpontjai kitölthetővé válnak.
3.4.1. Cég neve:
A képviselő cég elnevezése (kötelezően kitöltendő)

3.4.2. Cégforma:
A legördülő lista alapján a képviselő cég cégformájának kiválasztása lehetséges.
(kötelezően kitöltendő)
Az „Egyéb” lehetőség kiválasztása esetén az egyéb cégforma a mellette rendelkezésre
álló üres mezőben részletezhető.
3.4.3. Cégjegyzékszám:
A képviselő cég cégjegyzékszámának megadására szolgáló mező. Belföldi székhelyű
cég esetében a mező kitöltése kötelező.
3.4.4. Nyilvántartó hatóság elnevezése:
A képviselő céget nyilvántartásba vevő hatóság vagy szervezet megnevezése. Belföldi
székhelyű cég esetében a mező kitöltése kötelező.
3.4.5. Adószám:
A képviselő cég adószámának megadására szolgáló mező. Belföldi székhelyű cég
esetében a mező kitöltése kötelező.
3.4.6. E-kapcsolattartási cím:
Amennyiben a képviselő cég rendelkezik hivatalos elektronikus kapcsolattartásra
megjelölt elérhetőséggel, a mezőben a hivatalos elérhetőség adható meg. Belföldi
székhelyű cég esetében a mező kitöltése kötelező.
3.5. Egyéb szervezet esetén:
Amennyiben a 3.1. pontban az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra, a
nyomtatvány 3.5.1 – 3.5.5. alpontjai kitölthetővé válnak.
3.5.1. Szervezet megnevezése:
A képviselő szervezet elnevezése. (kötelezően kitöltendő)
3.5.2. Nyilvántartási száma:
A képviselő szervezet nyilvántartási száma. Gazdálkodó szervezetnek minősülő
szervezet esetében a mező kitöltése kötelező.
3.5.3. Nyilvántartó hatóság elnevezése:
A képviselő szervezetet nyilvántartásba vevő hatóság vagy szervezet megnevezése.
Gazdálkodó szervezetnek minősülő szervezet esetében a mező kitöltése kötelező.
3.5.4. Adószám:
A képviselő szervezet adószámának megadására szolgáló mező. Gazdálkodó
szervezetnek minősülő szervezet esetében a mező kitöltése kötelező.
3.5.5. E-kapcsolattartási cím:
Amennyiben a képviselő szervezet rendelkezik hivatalos elektronikus kapcsolattartásra
megjelölt elérhetőséggel, a mezőben a hivatalos elérhetőség adható meg. Gazdálkodó
szervezetnek minősülő szervezet esetében a mező kitöltése kötelező.
3.6. Természetes személy állandó lakcíme/Cég székhelye/Egyéb szervezet székhelye:
Amennyiben a 3.1. pontban a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a
mezőben a képviselő állandó lakcíme adható meg.

Amennyiben a 3.1. pontban a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a
nyomtatvány 3.6. pontja, a 3.7. pontja vagy a 3.8. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő.
Amennyiben a 3.1. pontnál a „Cég” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a képviselő cég
székhelyének címe adható meg.
Amennyiben a 3.1. pontnál az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a
képviselő egyéb szervezet székhelyének címe adható meg.
Amennyiben a 3.1. pontban a „Cég” vagy az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra,
a nyomtatvány 3.6. pontja vagy a 3.8. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő.
- Irányítószám: A képviselő állandó lakcíméhez/a képviselő cég székhelyéhez/a
képviselő egyéb szervezet székhelyéhez tartozó irányítószám a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Település: A képviselő állandó lakcímének/a képviselő cég székhelyének/a képviselő
egyéb szervezet székhelyének (település) elnevezése a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Hrsz: A képviselő állandó lakcíméhez/a képviselő cég székhelyéhez/a képviselő
egyéb szervezet székhelyéhez tartozó helyrajzi szám adható meg.
Amennyiben a „Hrsz.” mezőt kitöltötte, további címadatok megadására nincs
lehetősége.
- Közterület neve, jellege: A képviselő állandó lakcíméhez/a képviselő cég
székhelyéhez/a képviselő egyéb szervezet székhelyéhez tartozó közterület elnevezése.
(kötelezően kitöltendő)
A képviselő állandó lakcíméhez/a képviselő cég székhelyéhez/a képviselő egyéb
szervezet székhelyéhez tartozó közterület jellege a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
Amennyiben a felsorolásban nem található meg a választani kívánt érték, válassza az
„egyéb” értéket és a közterület jellegét részletezze a „Közterület neve” mezőben.
- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. / Ajtó: A képviselő állandó lakcímének/a képviselő cég
székhelyének/a képviselő egyéb szervezet székhelyének részletezése.
3.7. Természetes személy levelezési címe
Amennyiben a 3.1. pontban a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a
mezőben a képviselő levelezési címe adható meg.
Amennyiben a 3.1. pontnál nem a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a
mező nem tölthető ki.
Amennyiben a 3.1. pontban a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a
nyomtatvány 3.6. pontja, 3.7. pontja vagy a 3.8. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő.
- Megegyezik az állandó lakcímmel: Amennyiben a 3.1. pontban a „Természetes
személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a jelölőnégyzet a levelezési cím és az állandó
lakcím azonosságának feltüntetésére szolgál.
- Irányítószám: A képviselő levelezési címéhez tartozó irányítószám a legördülő lista
alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Település: A képviselő levelezési címének (település) elnevezése a legördülő lista
alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)

- Hrsz: A képviselő levelezési címéhez tartozó helyrajzi szám adható meg.
Amennyiben a „Hrsz.” mezőt kitöltötte, további címadatok megadására nincs
lehetősége.
- Közterület neve, jellege: A képviselő levelezési címéhez tartozó közterület
elnevezése. (kötelezően kitöltendő)
A képviselő levelezési címéhez tartozó közterület jellege a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
Amennyiben a felsorolásban nem található meg a választani kívánt érték, válassza az
„egyéb” értéket és a közterület jellegét részletezze a „Közterület neve” mezőben.
- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. / Ajtó: A képviselő levelezési címének részletezése.
3.8. Természetes személy külföldi címe/Cég külföldi székhelye/Egyéb szervezet külföldi
székhelye:
Amennyiben a 3.1. pontban a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a
mezőben a képviselő külföldi címe adható meg.
Amennyiben a 3.1. pontban a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a
nyomtatvány 3.6. pontja, 3.7. pontja vagy a 3.8. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő.
Amennyiben a 3.1. pontnál a „Cég” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a képviselő cég
külföldi székhelyének címe adható meg.
Amennyiben a 3.1. pontnál az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a
képviselő egyéb szervezet külföldi székhelyének címe adható meg.
Amennyiben a 3.1. pontban a „Cég” vagy az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra,
a nyomtatvány 3.6. pontja vagy a 3.8. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő.
A „További címadatok” és a „Postafiók” jelölő négyzetek közül csak az egyik jelölhető meg.
- Ország: A legördülő lista alapján a képviselő külföldi címéhez/a képviselő cég
külföldi székhelyéhez/a képviselő egyéb szervezet külföldi székhelyéhez tartozó
ország kettő betűből álló kódszáma adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- Irányítószám: A képviselő külföldi címéhez/a képviselő cég külföldi székhelyéhez/a
képviselő egyéb szervezet külföldi székhelyéhez tartozó irányítószám adható meg.
(kötelezően kitöltendő)
- Település neve: A képviselő külföldi címének/a képviselő cég külföldi
székhelyének/a képviselő egyéb szervezet külföldi székhelyének (település)
elnevezése adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- További cím adatok: A képviselő külföldi címéhez/a képviselő cég külföldi
székhelyéhez/a képviselő egyéb szervezet külföldi székhelyéhez tartozó cím
részletezése adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- Postafiók: A képviselő külföldi címéhez/a képviselő cég külföldi székhelyéhez/a
képviselő egyéb szervezet külföldi székhelyéhez tartozó postafiók száma adható meg.
(kötelezően kitöltendő)
3.9. Elérhetőségek:
A képviselő további elérhetőségeinek részletezése. Megadása nem kötelező, de ajánlott.

3.9.1. Telefonszám:
A képviselő telefonszáma.
3.9.2. Faxszám:
A képviselő faxszáma
3.9.3. E-mail cím:
A képviselő e-mail címe
3.10. Képviselt felperesek:
A képviselő által képviselt felperes megjelölésére szolgáló adatok.
A jelölőnégyzetek közül a felperes rendűségével megegyező szám megjelölése szükséges.
Amennyiben egy képviselő több felperes képviseletét látja el, egyszerre több jelölőnégyzet is
kijelölhető.
A „Mind” jelölőnégyzetet csak akkor válassza ki, ha a perben szereplő összes felperes
képviseletét ténylegesen ellátja.
Amennyiben szükséges a jelölőnégyzetekkel meg nem jelölhető felperesek sorszámának
felsorolását az erre szolgáló mezőben, arab számokkal, vesszővel elválasztva kell feltüntetni.

4. OLDAL – FELPERESEK JOGI KÉPVISELŐI
Az oldalon a közigazgatási peres eljárásban keresetet indító fél jogi képviselőinek adatai
adhatóak meg.
A felperes nem jogi képviselőjének adatai a nyomtatvány „3. oldal - Felperesek képviselői”
fül kiválasztásával adhatóak meg.
Amennyiben egy vagy több felperesnek egynél több jogi képviselője van, a további jogi
képviselők adatai pótlapok hozzáadásával adhatóak meg.
4.1. Bejelentett képviselet típusa:
A közigazgatási peres eljárásban keresetet indító fél jogi képviselő típusának a legördülő lista
alapján történő kiválasztása lehetséges. (kötelezően kitöltendő)
- Hivatalos iratok átvételére kijelölt jogi képviselő (1): A hivatalos iratok átvételére
kijelölt jogi képviselő megjelölésére szolgáló jelölőnégyzet.
Amennyiben a jelölőnégyzet kijelölésre kerül, az 5.8.4. mező kitöltése kötelező.
4.2. Jogi képviselet formája:
A közigazgatási peres eljárásban keresetet indító fél jogi képviseletének formájának a
legördülő lista alapján történő kiválasztása lehetséges. (kötelezően kitöltendő)
Amennyiben az "Egyéb jogi képviselő" vagy az „Ügyvédi iroda” lehetőség kerül
kiválasztásra, a nyomtatvány 4.3.-4.10. pontjainak mindegyike kitölthetővé válik.
Amennyiben az „Egyéni ügyvéd” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 4.3. pontja és
az 4.4. pontja nem tölthető ki, minden más mező kitölthető.
Amennyiben a „Jogtanácsos” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 4.3. pontja, az 4.4.
pontja, az 4.8.2. pontja és az 4.8.3. pontja nem tölthető ki.
4.3. Ügyvédi iroda neve:
Amennyiben az 4.2. pontnál az "Egyéb jogi képviselő" vagy az „Ügyvédi iroda” lehetőség
kerül kiválasztásra, az 4.3. pont kitölthetővé válik. Amennyiben az 4.2. pontnál az „Ügyvédi
Iroda” lehetőség kerül kiválasztásra az 4.3. pont kötelezően kitöltendő.
Amennyiben az 4.2. pontnál az „Egyéni ügyvéd” vagy a „Jogtanácsos” lehetőség kerül
kiválasztásra, az 4.3. pont nem tölthető ki.
A közigazgatási peres eljárásban keresetet indító fél jogi képviseletét ellátó ügyvédi irodának
vagy egyéb jogi képviselőjének az elnevezése adható meg.
4.4. Ügyvédi iroda címe:
Amennyiben az 4.2. pontnál az"Egyéb jogi képviselő" vagy az „Ügyvédi iroda” lehetőség
kerül kiválasztásra, az 4.4. pont kitölthetővé válik. Amennyiben az 4.2. pontnál az „Ügyvédi
Iroda” lehetőség kerül kiválasztásra az 4.4. pont kötelezően kitöltendő.
Amennyiben az 4.2. pontnál az „Egyéni ügyvéd” vagy a „Jogtanácsos” lehetőség kerül
kiválasztásra, az 4.4. pont nem tölthető ki.
- Külföldi cím: A „Külföldi cím” jelölőnégyzet megjelölése esetén az „Ország” mező
kötelezően kitöltendő.
- Ország: Külföldi cím esetén az ország a legördülő lista alapján kiválasztható.

A „Külföldi cím” jelölőnégyzet megjelölése esetén az „Ország” mező kötelezően
kitöltendő
- Irányítószám: A jogi képviselő levelezési címéhez tartozó irányítószám a legördülő
lista alapján kiválasztható, vagy a jogi képviselő külföldi címéhez tartozó irányítószám
adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- Település: A jogi képviselő levelezési címének (település) elnevezése a legördülő
lista alapján kiválasztható, vagy a jogi képviselő külföldi címéhez tartozó település
elnevezése adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- Közterület neve, jellege: A jogi képviselő levelezési címéhez tartozó közterület
elnevezése. (kötelezően kitöltendő)
A jogi képviselő levelezési címéhez tartozó közterület jellege a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
Amennyiben a felsorolásban nem található meg a választani kívánt érték, vagy
külföldi címet kíván megadni, válassza az „egyéb” értéket és a közterület jellegét
részletezze a „Közterület neve” mezőben.
- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. / Ajtó: A jogi képviselő levelezési címének részletezése.
4.5. Ügyintéző ügyvéd neve/Jogtanácsos neve/Egyéb jogi képviselő neve/Egyéni ügyvéd
neve:
Amennyiben az 4.2. pontnál az „Ügyvédi iroda” lehetőség kerül kiválasztásra, az 4.5. pontban
az ügyintéző ügyvéd neve adható meg.
Amennyiben az 4.2. pontnál a „Jogtanácsos” lehetőség kerül kiválasztásra, az 4.5. pontban a
jogtanácsos neve adható meg.
Amennyiben az 4.2. pontnál az "Egyéb jogi képviselő" lehetőség kerül kiválasztásra, az 4.5.
pontban az egyéb jogi képviselő neve adható meg.
Amennyiben az 4.2. pontnál az „Egyéni ügyvéd” lehetőség kerül kiválasztásra, az az 4.5.
pontban az egyéni ügyvéd neve adható meg.
- Titulus: A jogi képviselő nevéhez tartozó titulus. A legördülő lista alapján
kiválasztandó titulus elnevezésének adható meg.
- Családi név: A jogi képviselő jelenleg használt vezetékneve. (kötelezően kitöltendő)
- Első utónév: A jogi képviselő jelenleg használt első utóneve. (kötelezően kitöltendő)
- További utónevek: A jogi képviselő jelenleg használt további utónevei.
4.6. Ügyintéző ügyvéd címe/Jogtanácsos címe/Egyéb jogi képviselő címe/Egyéni ügyvéd
címe:
Amennyiben az 4.2. pontnál az „Ügyvédi iroda” lehetőség kerül kiválasztásra, az 4.6. pontban
az ügyintéző ügyvéd címe adható meg.
Amennyiben az 4.2. pontnál a „Jogtanácsos” lehetőség kerül kiválasztásra, az 4.6. pontban a
jogtanácsos címe adható meg.
Amennyiben az 4.2. pontnál az "Egyéb jogi képviselő" lehetőség kerül kiválasztásra, az 4.6.
pontban az egyéb jogi képviselő címe adható meg.
Amennyiben az 4.2. pontnál az „Egyéni ügyvéd” lehetőség kerül kiválasztásra, az az 4.6.
pontban az egyéni ügyvéd címe adható meg.

- Külföldi cím: A „Külföldi cím” jelölőnégyzet megjelölése esetén az „Ország” mező
kötelezően kitöltendő.
- Ország: Külföldi cím esetén az ország a legördülő lista alapján kiválasztható.
A „Külföldi cím” jelölőnégyzet megjelölése esetén az „Ország” mező kötelezően
kitöltendő
- Irányítószám: A jogi képviselő levelezési címéhez tartozó irányítószám a legördülő
lista alapján kiválasztható, vagy a jogi képviselő külföldi címéhez tartozó irányítószám
adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- Település: A jogi képviselő levelezési címének (település) elnevezése a legördülő
lista alapján kiválasztható, vagy a jogi képviselő külföldi címéhez tartozó település
elnevezése adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- Közterület neve, jellege: A jogi képviselő levelezési címéhez tartozó közterület
elnevezése. (kötelezően kitöltendő)
A jogi képviselő levelezési címéhez tartozó közterület jellege a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
Amennyiben a felsorolásban nem található meg a választani kívánt érték, vagy
külföldi címet kíván megadni, válassza az „egyéb” értéket és a közterület jellegét
részletezze a „Közterület neve” mezőben.
- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. / Ajtó: A jogi képviselő levelezési címének részletezése.
4.7. Elérhetőségek:
A jogi képviselő további elérhetőségeinek részletezése. Megadása nem kötelező, de ajánlott.
4.7.1. Telefonszám:
A jogi képviselő telefonszáma.
4.7.2. Faxszám:
A jogi képviselő faxszáma.
4.7.3. E-mail cím:
A jogi képviselő e-mail címe.
4.8. További adatok:
A jogi képviselő további, azonosítását elősegítő adatai adhatóak meg.
Amennyiben az 4.2. pontban a „Jogtanácsos” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány
4.8.2. pontja és az 4.8.3. pontja nem tölthető ki.
4.8.1. Igazolványszám:
A jogi képviselő igazolványszáma adható meg.
4.8.2. Lajstromszám:
A jogi képviselő lajstromszáma adható meg.
4.8.3. Adószám:
A jogi képviselő adószáma adható meg.
Amennyiben az 4.2. pontnál az „Egyéni ügyvéd”, az "Egyéb jogi képviselő" vagy az
„Ügyvédi iroda” lehetőség kerül kiválasztásra, az 4.8.3. pont kötelezően kitöltendő.

4.8.4. E-kapcsolattartási cím:
Amennyiben jogi képviselő rendelkezik hivatalos elektronikus kapcsolattartásra
megjelölt elérhetőséggel, a mezőben a hivatalos elérhetőség adható meg.
Amennyiben a „Hivatalos iratok átvételére kijelölt jogi képviselő (1)” jelölőnégyzet
kijelölésre kerül az 4.8.4. pont kitöltése kötelező.
4.9. Általános meghatalmazott esetén:
Amennyiben rendelkezik valamely bíróság előtt nyilvántartásba
meghatalmazással, annak azonosítására szolgáló adatok adhatók meg.

vett

általános

Amennyiben a jelölőnégyzet kijelölésre kerül, az 4.9.1. pont és az 4.9.2. pont kitölthetővé
válnak.
4.9.1. Nyilvántartásba vételi bíróság:
Amennyiben az „Általános meghatalmazás esetén” jelölőnégyzet kijelölésre kerül, az
általános meghatalmazást nyilvántartásba vevő bíróság elnevezése adható meg.
(kötelezően kitöltendő)
4.9.2. Nyilvántartásba vételi szám:
Amennyiben az „Általános meghatalmazás esetén” jelölőnégyzet kijelölésre kerül, az
általános meghatalmazás bíróság előtti nyilvántartási száma adható meg. (kötelezően
kitöltendő)
4.10. Képviselt felperesek:
A jogi képviselő által képviselt felperes megjelölésére szolgáló adatok.
A jelölőnégyzetek közül a felperes rendűségével megegyező szám megjelölése szükséges.
Amennyiben egy jogi képviselő több felperes képviseletét látja el, egyszerre több
jelölőnégyzet is kijelölhető.
A „Mind” jelölőnégyzetet csak akkor válassza ki, ha a perben szereplő valamennyi felperes
jogi képviseletét ellátja.
Amennyiben szükséges a jelölőnégyzetekkel meg nem jelölhető felperesek sorszámának
felsorolását az erre szolgáló mezőben, arab számokkal, vesszővel elválasztva kell feltüntetni.

5. OLDAL - ALPERES KÉPVISELŐI
Az oldalon annak a közigazgatási vagy egyéb szervnek a képviselőjének (nem jogi
képviselőjének) adatai adhatóak meg, amely közigazgatási vagy egyéb szervvel szemben a
keresetet előterjesztik.
Amennyiben az alperesnek egynél több képviselője van, a további képviselők adatai pótlapok
hozzáadásával adhatóak meg.
5.1. Természetes személy:
5.1.1. Név: Természetes személy esetén a képviselő teljes neve.
- Titulus: A képviselő nevéhez tartozó titulus. A legördülő lista alapján
kiválasztandó titulus elnevezésének adható meg.
- Teljes név: A képviselő jelenleg használt teljes neve. (kötelezően kitöltendő)
5.1.2. Születéskori név:
A képviselő teljes születési neve. (kötelezően kitöltendő)
5.1.3. Képviselői minősége:
A legördülő lista alapján a képviselő képviselői minősége választható ki. (kötelezően
kitöltendő)
5.2. Természetes személy címe:
Amennyiben az 5.1.1. pontban a „Teljes név” mező kitöltésre kerül, a nyomtatvány 5.2.
pontja, 5.3. pontja vagy az 5.4. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő.
- Irányítószám: A képviselő állandó lakcíméhez tartozó irányítószám a legördülő lista
alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Település: A képviselő állandó lakcímének (település) elnevezése a legördülő lista
alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Hrsz: A képviselő állandó lakcíméhez tartozó helyrajzi szám adható meg.
Amennyiben a „Hrsz.” mezőt kitöltötte, további címadatok megadására nincs
lehetősége.
- Közterület neve, jellege: A képviselő állandó lakcíméhez tartozó közterület
elnevezése. (kötelezően kitöltendő)
A képviselő állandó lakcíméhez tartozó közterület jellege a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
Amennyiben a felsorolásban nem található meg a választani kívánt érték, válassza az
„egyéb” értéket és a közterület jellegét részletezze a „Közterület neve” mezőben.
- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. / Ajtó: A képviselő állandó lakcímének részletezése.
5.3. Természetes személy levelezési címe
Amennyiben az 5.1.1. pontban a „Teljes név” mező kitöltésre kerül, a nyomtatvány 5.2.
pontja, 5.3. pontja vagy az 5.4. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő.
- Megegyezik az állandó lakcímmel: Amennyiben az 5.1.1. pontban a „Természetes
személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a jelölőnégyzet a levelezési cím és az állandó
lakcím azonosságának feltüntetésére szolgál.

- Irányítószám: A képviselő levelezési címéhez tartozó irányítószám a legördülő lista
alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Település: A képviselő levelezési címének (település) elnevezése a legördülő lista
alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
- Hrsz: A képviselő levelezési címéhez tartozó helyrajzi szám adható meg.
Amennyiben a „Hrsz.” mezőt kitöltötte, további címadatok megadására nincs
lehetősége.
- Közterület neve, jellege: A képviselő levelezési címéhez tartozó közterület
elnevezése. (kötelezően kitöltendő)
A képviselő levelezési címéhez tartozó közterület jellege a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
Amennyiben a felsorolásban nem található meg a választani kívánt érték, válassza az
„egyéb” értéket és a közterület jellegét részletezze a „Közterület neve” mezőben.
- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. / Ajtó: A képviselő levelezési címének részletezése.
5.4. Természetes személy külföldi címe:
Amennyiben az 5.1.1. pontban a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a
Amennyiben az 5.1.1. pontban a „Teljes név” mező kitöltésre kerül, a nyomtatvány 5.2.
pontja, 5.3. pontja vagy az 5.4. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő.
A „További címadatok” és a „Postafiók” jelölő négyzetek közül csak az egyik jelölhető meg.
- Ország: A legördülő lista alapján a képviselő külföldi címéhez/a képviselő cég
külföldi székhelyéhez/a képviselő egyéb szervezet külföldi székhelyéhez tartozó
ország kettő betűből álló kódszáma adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- Irányítószám: A képviselő külföldi címéhez/a képviselő cég külföldi székhelyéhez/a
képviselő egyéb szervezet külföldi székhelyéhez tartozó irányítószám adható meg.
(kötelezően kitöltendő)
- Település neve: A képviselő külföldi címének/a képviselő cég külföldi
székhelyének/a képviselő egyéb szervezet külföldi székhelyének (település)
elnevezése adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- További cím adatok: A képviselő külföldi címéhez/a képviselő cég külföldi
székhelyéhez/a képviselő egyéb szervezet külföldi székhelyéhez tartozó cím
részletezése adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- Postafiók: A képviselő külföldi címéhez/a képviselő cég külföldi székhelyéhez/a
képviselő egyéb szervezet külföldi székhelyéhez tartozó postafiók száma adható meg.
(kötelezően kitöltendő)

6. OLDAL - ALPERESEK JOGI KÉPVISELŐI
Az oldalon annak a közigazgatási vagy egyéb szervnek a jogi képviselőjének adatai adhatóak
meg, amely közigazgatási vagy egyéb szervvel szemben a keresetet előterjesztik.
Az alperes nem jogi képviselőjének adatai a nyomtatvány „5. oldal - Alperes képviselői” fül
kiválasztásával adhatóak meg.
Amennyiben az alperesnek egynél több jogi képviselője van, a további jogi képviselők adatai
pótlapok hozzáadásával adhatóak meg.
6.1. Bejelentett képviselet típusa:
Az alperes jogi képviselő típusának a legördülő lista alapján történő kiválasztása lehetséges.
(kötelezően kitöltendő)
6.2. Jogi képviselet formája:
Az alperes jogi képviseletének formájának a legördülő lista alapján történő kiválasztása
lehetséges. (kötelezően kitöltendő)
Amennyiben az "Egyéb jogi képviselő" vagy az „Ügyvédi iroda” lehetőség kerül
kiválasztásra, a nyomtatvány 6.3.-6.9. pontjainak mindegyike kitölthetővé válik.
Amennyiben az „Egyéni ügyvéd” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 6.3. pontja és
az 6.4. pontja nem tölthető ki.
Amennyiben a „Jogtanácsos” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 6.3. pontja, az 6.4.
pontja és az 6.6.2. pontja nem tölthető ki.
6.3. Ügyvédi iroda neve:
Amennyiben az 6.2. pontnál az "Egyéb jogi képviselő" vagy az „Ügyvédi iroda” lehetőség
kerül kiválasztásra, az 6.3. pont kitölthetővé válik. Amennyiben az 6.2. pontnál az „Ügyvédi
Iroda” lehetőség kerül kiválasztásra az 6.3. pont kötelezően kitöltendő.
Amennyiben az 6.2. pontnál az „Egyéni ügyvéd” vagy a „Jogtanácsos” lehetőség kerül
kiválasztásra, az 6.3. pont nem tölthető ki.
Az alperes jogi képviseletét ellátó ügyvédi irodának vagy egyéb jogi képviselőjének az
elnevezése adható meg.
6.4. Ügyvédi iroda címe:
Amennyiben az 6.2. pontnál az"Egyéb jogi képviselő" vagy az „Ügyvédi iroda” lehetőség
kerül kiválasztásra, az 6.4. pont kitölthetővé válik. Amennyiben az 6.2. pontnál az „Ügyvédi
Iroda” lehetőség kerül kiválasztásra az 6.4. pont kötelezően kitöltendő.
Amennyiben az 6.2. pontnál az „Egyéni ügyvéd” vagy a „Jogtanácsos” lehetőség kerül
kiválasztásra, az 6.4. pont nem tölthető ki.
- Külföldi cím: A „Külföldi cím” jelölőnégyzet megjelölése esetén az „Ország” mező
kötelezően kitöltendő.
- Ország: Külföldi cím esetén az ország a legördülő lista alapján kiválasztható.
A „Külföldi cím” jelölőnégyzet megjelölése esetén az „Ország” mező kötelezően
kitöltendő
- Irányítószám: A jogi képviselő levelezési címéhez tartozó irányítószám a legördülő
lista alapján kiválasztható, vagy a jogi képviselő külföldi címéhez tartozó irányítószám
adható meg. (kötelezően kitöltendő)

- Település: A jogi képviselő levelezési címének (település) elnevezése a legördülő
lista alapján kiválasztható, vagy a jogi képviselő külföldi címéhez tartozó település
elnevezése adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- Közterület neve, jellege: A jogi képviselő levelezési címéhez tartozó közterület
elnevezése. (kötelezően kitöltendő)
A jogi képviselő levelezési címéhez tartozó közterület jellege a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
Amennyiben a felsorolásban nem található meg a választani kívánt érték, vagy
külföldi címet kíván megadni, válassza az „egyéb” értéket és a közterület jellegét
részletezze a „Közterület neve” mezőben.
- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. / Ajtó: A jogi képviselő levelezési címének részletezése.
6.5. Ügyintéző ügyvéd neve/Jogtanácsos neve/Egyéb jogi képviselő neve/Egyéni ügyvéd
neve:
Amennyiben az 6.2. pontnál az „Ügyvédi iroda” lehetőség kerül kiválasztásra, az 6.5. pontban
az ügyintéző ügyvéd neve adható meg.
Amennyiben az 6.2. pontnál a „Jogtanácsos” lehetőség kerül kiválasztásra, az 6.5. pontban a
jogtanácsos neve adható meg.
Amennyiben az 6.2. pontnál az "Egyéb jogi képviselő" lehetőség kerül kiválasztásra, az 6.5.
pontban az egyéb jogi képviselő neve adható meg.
Amennyiben az 6.2. pontnál az „Egyéni ügyvéd” lehetőség kerül kiválasztásra, az az 6.5.
pontban az egyéni ügyvéd neve adható meg.
- Titulus: A jogi képviselő nevéhez tartozó titulus. A legördülő lista alapján
kiválasztandó titulus elnevezésének adható meg.
- Családi név: A jogi képviselő jelenleg használt vezetékneve. (kötelezően kitöltendő)
- Első utónév: A jogi képviselő jelenleg használt első utóneve. (kötelezően kitöltendő)
- További utónevek: A jogi képviselő jelenleg használt további utónevei.
6.6. Ügyintéző ügyvéd címe/Jogtanácsos címe/Egyéb jogi képviselő címe/Egyéni ügyvéd
címe:
Amennyiben az 6.2. pontnál az „Ügyvédi iroda” lehetőség kerül kiválasztásra, az 6.6. pontban
az ügyintéző ügyvéd címe adható meg.
Amennyiben az 6.2. pontnál a „Jogtanácsos” lehetőség kerül kiválasztásra, az 6.6. pontban a
jogtanácsos címe adható meg.
Amennyiben az 6.2. pontnál az "Egyéb jogi képviselő" lehetőség kerül kiválasztásra, az 6.6.
pontban az egyéb jogi képviselő címe adható meg.
Amennyiben az 6.2. pontnál az „Egyéni ügyvéd” lehetőség kerül kiválasztásra, az az 6.6.
pontban az egyéni ügyvéd címe adható meg.
- Külföldi cím: A „Külföldi cím” jelölőnégyzet megjelölése esetén az „Ország” mező
kötelezően kitöltendő.
- Ország: Külföldi cím esetén az ország a legördülő lista alapján kiválasztható.
A „Külföldi cím” jelölőnégyzet megjelölése esetén az „Ország” mező kötelezően
kitöltendő

- Irányítószám: A jogi képviselő levelezési címéhez tartozó irányítószám a legördülő
lista alapján kiválasztható, vagy a jogi képviselő külföldi címéhez tartozó irányítószám
adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- Település: A jogi képviselő levelezési címének (település) elnevezése a legördülő
lista alapján kiválasztható, vagy a jogi képviselő külföldi címéhez tartozó település
elnevezése adható meg. (kötelezően kitöltendő)
- Közterület neve, jellege: A jogi képviselő levelezési címéhez tartozó közterület
elnevezése. (kötelezően kitöltendő)
A jogi képviselő levelezési címéhez tartozó közterület jellege a legördülő lista alapján
kiválasztható. (kötelezően kitöltendő)
Amennyiben a felsorolásban nem található meg a választani kívánt érték, vagy
külföldi címet kíván megadni, válassza az „egyéb” értéket és a közterület jellegét
részletezze a „Közterület neve” mezőben.
- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. / Ajtó: A jogi képviselő levelezési címének részletezése.
6.7. Elérhetőségek:
A jogi képviselő további elérhetőségeinek részletezése. Megadása nem kötelező, de ajánlott.
6.7.1. Telefonszám:
A jogi képviselő telefonszáma.
6.7.2. Faxszám:
A jogi képviselő faxszáma.
6.7.3. E-mail cím:
A jogi képviselő e-mail címe.
6.8. További adatok:
A jogi képviselő további, azonosítását elősegítő adatai adhatóak meg.
6.8.1. Igazolványszám:
A jogi képviselő igazolványszáma adható meg.
6.8.2. Lajstromszám:
A jogi képviselő lajstromszáma adható meg.
Amennyiben a „Jogtanácsos” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 6.6.2.
pontja nem tölthető ki.
6.8.3. Adószám:
A jogi képviselő adószáma adható meg.
Amennyiben az 6.2. pontnál az „Egyéni ügyvéd”, az "Egyéb jogi képviselő" vagy az
„Ügyvédi iroda” lehetőség kerül kiválasztásra, az 6.8.3. pont kötelezően kitöltendő.
6.8.4. E-kapcsolattartási cím:
Amennyiben jogi képviselő rendelkezik hivatalos elektronikus kapcsolattartásra
megjelölt elérhetőséggel, a mezőben a hivatalos elérhetőség adható meg.
Amennyiben a „Hivatalos iratok átvételére kijelölt jogi képviselő (1)” jelölőnégyzet
kijelölésre kerül az 6.8.4. pont kitöltése kötelező.

6.9. Általános meghatalmazott esetén:
Amennyiben rendelkezik valamely bíróság előtt nyilvántartásba
meghatalmazással, annak azonosítására szolgáló adatok adhatók meg.

vett

általános

Amennyiben a jelölőnégyzet kijelölésre kerül, az 6.9.1. pont és az 6.9.2. pont kitölthetővé
válnak.
6.9.1. Nyilvántartásba vételi bíróság:
Amennyiben az „Általános meghatalmazás esetén” jelölőnégyzet kijelölésre kerül, az
általános meghatalmazást nyilvántartásba vevő bíróság elnevezése adható meg.
(kötelezően kitöltendő)
6.9.2. Nyilvántartásba vételi szám:
Amennyiben az „Általános meghatalmazás esetén” jelölőnégyzet kijelölésre kerül, az
általános meghatalmazás bíróság előtti nyilvántartási száma adható meg. (kötelezően
kitöltendő)

