
ŰRLAP EGYÉB BEADVÁNY BENYÚJTÁSÁHOZ 

(B23-18-01 nyomtatvány) 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

Ez a nyomtatvány használandó mindazon beadványok benyújtásához, melyekre nincs külön 

nevesített ÁNYK nyomtatvány. 

 1. Általános adatok 

 

1.1. Beküldő azonosítási adatai: 

 

Annak a természetes személynek az azonosítására szolgáló adatai adhatók meg, aki az 

Ügyfélkapun, a Hivatali Kapun, vagy a Cégkapun keresztül beküldi a nyomtatványt a 

bíróságnak. A megadott adatok csak az azonosítást szolgálják, az 1.1. pontban megadott 

„Viselt név” mezők adatain kívül más adat nem kerül megjelenítésre a feldolgozás során. 

 

Név 

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

elnevezése adható meg. 

- Természetes személy viselt neve/Szervezet neve: A beküldő jelenleg használt teljes neve. 

(kötelezően kitöltendő) 

 

Eljárásbeli szerepe: 

A legördülő lista alapján a benyújtó perbeli állása választható ki (kötelezően kitöltendő). Az 

„Egyéb” lehetőség kiválasztása esetén az egyéb perbeli szerep a mellette rendelkezésre álló 

üres mezőben részletezhető. 

 

Hanyadrendű: 

A mezőben az „Eljárásbeli szerepe” mezőben kiválasztott perbeli szereplő rendűségének 

feltüntetésére van lehetőség (kötelezően kitöltendő). 

Amennyiben az „Eljárásbeli szerepe” mezőben a „Vádlott” lehetőség került kiválasztásra, a 

nyomtatvány ezen pontja kitölthetővé válik, amelynek kitöltése ez esetben kötelező. 

 

Beküldő hivatkozási száma: 

A peres eljárást megelőző vagy az azt megalapozó eljárás hivatkozási száma, vagy a beküldő 

belső azonosító száma adható meg, amely alapján a beadvány azonosítása a belső ügyvitel 

szempontjából megkönnyíthető. 

 

 

1.2. Bíróság megnevezése: 

 

A legördülő lista alapján választható ki a címzett bíróság. (kötelezően kitöltendő) 

A megjelölt bírósághoz történik a nyomtatvány és mellékleteinek a beküldése. 

 

 

1.3. Ügy száma: 

 

A bírósági eljárás ügyszámának három részből (ügyszak betűrövidítése, érkezési szám, 

érkezés éve) álló adatai adhatóak meg. 

 



Az első mezőben a legördülő lista alapján az ügyszám ügyszakát jelölő betűrövidítés 

kiválasztható (kötelezően kitöltendő). 

 

A második mezőben az ügyszám legalább egy, legfeljebb hat számjegyből álló érkezési száma 

adható meg (kötelezően kitöltendő). 

 

A harmadik mezőben az ügyszám érkezési éve adható meg (kötelezően kitöltendő). 

 

1.4. A beadvány tárgya: 

Itt jelölendő meg, hogy mire vonatkozik a beadvány. 

 

1.5. Csatolmány(ok) száma 

 

-   Amennyiben a melléklete(ke)t adathordozón nyújtja be, akkor ezt itt jelölheti meg. 

-  A csatolt mellékletek száma: A beadványhoz mellékelt dokumentumok számának 

feltüntetésére szolgáló mező. 

 

1.6. A beadvány tartalma: 

Itt írhatja le részletesen, hogy az adott ügyben mit kíván közölni a bírósággal. A közleményt a 

2. oldalon folytathatja. 

Keltezés 

 

Az első mezőben a beküldés helyének megnevezése. (kötelezően kitöltendő) 

A második mezőben a beküldés dátuma éééé/hh/nn formátumban megadva (kötelezően 

kitöltendő). 

 


