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ŰRLAP JOGUTÓD PERBEVONÁSÁNAK BEJELENTÉSÉHEZ 

P18-20-01 nyomtatvány 

 

A nyomtatvány a Kúria, az ítélőtáblák, a törvényszékek, valamint a járásbíróságok előtti 

közigazgatási, polgári, gazdasági és munkaügyi peres eljárásokban történő jogutódlást 

követően a jogutód perbe vonásának és a perbevont jogutód adatainak bejelentése céljából 

nyújtható be. 

 

1. OLDAL – ÁLTALÁNOS ADATOK 

1.1. Beküldő azonosítási adatai: 

Annak a természetes személynek vagy szervezetnek 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. 

Viselt név: 

A beküldő természetes személy jelenleg használt teljes neve vagy a szervezet 

elnevezése. (kötelezően kitöltendő) 

- Titulus: A beküldő természetes személy nevéhez tartozó titulus. A legördülő 

lista alapján kiválasztandó titulus elnevezése adható meg. 

- Természetes személy viselt neve/Szervezet neve: A beküldő természetes 

személy jelenleg használt teljes neve, vagy a szervezet elnevezése. (kötelezően 

kitöltendő) 

Perbeli 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. 

Amennyiben a „Felperes”, az „Alperes”, a „Perújító”, a „Perújított”, a „Felperesi 

beavatkozó” vagy az „Alperesei beavatkozó” lehetőség került kiválasztásra a 

„Hanyadrendű” mező kitölthetővé válik, melynek kitöltése ez esetben kötelező. 

Hanyadrendű: 

Amennyiben a „Perbeli szerepe” mezőben a „Felperes”, az „Alperes”, a „Perújító”, a 

„Perújított”, a „Felperesi beavatkozó” vagy az „Alperesei beavatkozó” lehetőség 

került kiválasztásra a nyomtatvány ezen pontja kitölthetővé válik, melynek kitöltése ez 

esetben kötelező. 

A mezőben a „Perbeli szerepe” mezőben kiválasztott perbeli szereplő rendűségének 

feltüntetésére van lehetőség. (kötelezően kitöltendő) 

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. Ügyszám: 

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. Az ügy elsőrendű felperesének neve 

Az eljárás során az ügyben I. rendű felperesként eljáró félnek a teljes neve vagy elnevezése 

adható meg. (kötelezően kitöltendő) 

1.5. Az ügy elsőrendű alperesének neve 

Az eljárás során az ügyben I. rendű alperesként eljáró félnek a teljes neve vagy elnevezése 

adható meg. (kötelezően kitöltendő) 

1.6. Melyik peres fél jogutódját vonja perbe? 

A jogutódlással érintett perbeli szereplő teljes neve vagy elnevezése adható meg. 

- Titulus: A jogutódlással érintett perbeli szereplő nevéhez tartozó titulus. A legördülő 

lista alapján kiválasztandó titulus elnevezése adható meg. 

- Teljes név: A jogutódlással érintett perbeli szereplő jelenleg használt teljes neve vagy 

megnevezése. (kötelezően kitöltendő) 

- Hanyadrendű: A mezőben megnevezett perbeli szereplő rendűségének feltüntetésére 

van lehetőség. (kötelezően kitöltendő) 

1.7. Csatolmány(ok) száma: 

Amennyiben az „A mellékleteket adathordozón nyújtom be” jelölőnégyzet kijelölésre kerül, a 

nyomtatvány 1.7. „db mellékletet csatolok a nyomtatványhoz” mező, valamint az 1.8. pontja 

nem tölthetők 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. 

Amennyiben a nyomtatvány 1.8. pontjában a "Mellékletként csatolva" lehetőség került 

kiválasztásra, a mező kötelezően kitöltendő. 

1.8. A perbevonás bejelentésének indoka 

A legördülő lista alapján kiválasztandó a benyújtás módja. (kötelezően kitöltendő) 

Amennyiben a "Nyomtatványon megadva" lehetőség kerül kiválasztásra a "3. oldal – 

Indokolás” lap kitölthetővé válik, melynek kitöltése ez esetben kötelező. 

Amennyiben a "Mellékletként csatolva" lehetőség került kiválasztásra, az 1.7. pont alatt az 

„db mellékletet csatolok a nyomtatványhoz” mező kötelezően kitöltendő, a perbevonás 

indokait tartalmazó dokumentum a nyomtatványhoz csatolandó. 



Amennyiben az 1.7. pontban az „A mellékleteket adathordozón nyújtom be” jelölőnégyzet 

kijelölésre kerül, a nyomtatvány 1.8. pontja nem tölthető ki. 

 

Keltezés helye: 

A beküldés helyének megnevezése. (kötelezően kitöltendő) 

Keltezés dátuma: 

A beküldés dátuma éééé/hh/nn formátumban megadva. (kötelezően kitöltendő) 



2. OLDAL – JOGUTÓD 

Az oldalon a peres eljárásba bevonni kívánt jogutód adatainak megadására van lehetőség. 

Amennyiben több jogutódot kíván perbe bevonni, a további jogutódok adatai pótlapok 

hozzáadásával adhatóak meg. 

2.1. Jogutód típusa: 

A jogutód típusának a legördülő lista alapján történő kiválasztása lehetséges. (kötelezően 

kitöltendő) 

Amennyiben a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 2.3.1 – 

2.3.5 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 az „Egyéni vállalkozó” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 2.4.1 – 

2.4.4 alpontjai kitölthetővé válnak. 

Amennyiben az „Egyéni vállalkozó” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 2.8. pontja 

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 

2.8. pontja vagy a 2.9. pontja közül az egyik kötelezően kitöltendő. 

2.2. Hivatkozási száma: 

A peres eljárást megelőző vagy az azt megalapozó eljárás hivatkozási száma adható meg. 

2.3. Természetes személy esetén: 

Amennyiben a 2.1. pontnál a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a 

nyomtatvány 2.3.1 - 2.3.5 alpontjai kitölthetővé válnak. 

2.3.1. Név: Természetes személy esetén a jogutód teljes neve. 

- Titulus: A jogutód nevéhez tartozó titulus. A legördülő lista alapján 

kiválasztandó titulus elnevezése adható meg. 

- Teljes név: A jogutód jelenleg használt teljes neve. (kötelezően kitöltendő) 

2.3.2. Születéskori név: 

A jogutód teljes születési neve. 

2.3.3. Születési hely: 

A jogutód születési helyének (település) elnevezése. 

2.3.4. Születési dátum: 

A jogutód születési ideje éééé/hh/nn formátumban megadva. 

2.3.5. Anyja neve: 

A jogutód édesanyjának lánykori teljes neve. 



2.4. Egyéni vállalkozó esetén: 

Amennyiben a 2.1. pontnál az „Egyéni vállalkozó” lehetőség kerül kiválasztásra, a 

nyomtatvány 2.4.1 – 2.4.4 alpontjai kitölthetővé válnak. 

2.4.1. Név: 

Egyéni vállalkozó esetén a jogutód teljes neve. (kötelezően kitöltendő) 

2.4.2. Egyéni vállalkozó igazolvány száma 

A jogutód egyéni vállalkozói igazolványának a száma adható meg. (kötelezően 

kitöltendő) 

2.4.3. Adószám: 

A jogutód egyéni vállalkozói adószáma adható meg. (kötelezően kitöltendő) 

2.4.4. E-kapcsolattartási cím: 

Amennyiben a jogutód egyéni vállalkozó rendelkezik hivatalos elektronikus 

kapcsolattartásra megjelölt elérhetőséggel, a mezőben a hivatalos elérhetőség adható 

meg. 

2.5. Cég esetén: 

Amennyiben a 2.1. pontnál a „Cég” lehetőség kerül kiválasztásra, a nyomtatvány 2.5.1 – 2.5.6 

alpontjai kitölthetővé válnak. 

2.5.1. Cég neve: 

A jogutód cég elnevezése. (kötelezően kitöltendő) 

2.5.2. Cégforma: 

A legördülő lista alapján a jogutód 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 jogutód cég cégjegyzékszámának megadására szolgáló mező. Belföldi székhelyű 

cég esetében a mező kitöltése kötelező. 

2.5.4. Nyilvántartó hatóság elnevezése: 

A jogutód céget nyilvántartásba vevő hatóság vagy szervezet megnevezése. Belföldi 

székhelyű cég esetében a mező kitöltése kötelező. 

2.5.5. Adószám: 

A jogutód cég adószámának megadására szolgáló mező. Belföldi székhelyű cég 

esetében a mező kitöltése kötelező. 

2.5.6. E-kapcsolattartási cím: 

Amennyiben a jogutód 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 2.1. pontnál az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra, a 

nyomtatvány 2.6.1 – 2.6.5 alpontjai kitölthetővé válnak. 

2.6.1. Szervezet megnevezése: 

A jogutód szervezet elnevezése. (kötelezően kitöltendő) 

2.6.2. Nyilvántartási száma: 

A jogutód szervezet nyilvántartási száma. Gazdálkodó szervezetnek minősülő 

szervezet esetében a mező kitöltése kötelező. 

2.6.3. Nyilvántartó hatóság elnevezése: 

A jogutód szervezetet nyilvántartásba vevő hatóság vagy szervezet megnevezése. 

Gazdálkodó szervezetnek minősülő szervezet esetében a mező kitöltése kötelező. 

2.6.4. Adószám: 

A jogutód szervezet adószámának megadására szolgáló mező. Gazdálkodó 

szervezetnek minősülő szervezet esetében a mező kitöltése kötelező. 

2.6.5. E-kapcsolattartási cím: 

Amennyiben a jogutód 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/Egyéni vállalkozó címe/Cég székhelye/Egyéb 

szervezet székhelye: 

Amennyiben a 2.1. pontnál a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben 

a jogutód állandó lakcíme adható meg. 

Amennyiben a 2.1. 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 2.1. pontnál az „Egyéni vállalkozó” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a 

jogutód egyéni vállalkozó címe adható meg. 

Amennyiben a 2.1. pontnál az „Egyéni vállalkozó” lehetőség kerül kiválasztásra, a 

nyomtatvány 2.7. pontja kötelezően kitöltendő. 

Amennyiben a 2.1. pontnál a „Cég” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a jogutód cég 

székhelyének címe adható meg. 

Amennyiben a 2.1. pontnál az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a 

jogutód egyéb szervezet székhelyének címe adható meg. 

Amennyiben a 2.1. 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 jogutód állandó lakcíméhez/a jogutód egyéni vállalkozó címéhez/a 

jogutód cég székhelyéhez/a jogutód egyéb szervezet székhelyéhez tartozó 

irányítószám a legördülő lista alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő) 

- Település: A jogutód állandó lakcímének/ a jogutód egyéni vállalkozó címének/a 

jogutód cég székhelyének/a jogutód egyéb szervezet székhelyének (település) 

elnevezése a legördülő lista alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő) 



- Hrsz: A jogutód állandó lakcíméhez/a jogutód egyéni vállalkozó címéhez/a jogutód 

cég székhelyéhez/a jogutód egyéb szervezet székhelyéhez tartozó helyrajzi szám 

adható meg. 

Amennyiben a „Hrsz.” mezőt kitöltötte, további címadatok megadására nincs 

lehetősége. 

- Közterület neve, jellege: A jogutód állandó lakcíméhez/a jogutód egyéni vállalkozó 

címéhez/a jogutód cég székhelyéhez/a jogutód egyéb szervezet székhelyéhez tartozó 

közterület elnevezése. (kötelezően kitöltendő) 

A jogutód állandó lakcíméhez/a jogutód egyéni vállalkozó címéhez/a jogutód cég 

székhelyéhez/a jogutód 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 jogutód állandó lakcímének/a jogutód egyéni 

vállalkozó címének/a jogutód cég székhelyének/a jogutód egyéb szervezet 

székhelyének részletezése. 

2.8. Természetes személy levelezési címe 

Amennyiben a 2.1. pontnál a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben 

a jogutód levelezési címe adható meg. 

Amennyiben a 2.1. pontnál nem a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a 

mező nem tölthető ki. 

Amennyiben a 2.1. 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 2.1. pontnál a „Természetes 

személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a jelölőnégyzet a levelezési cím és az állandó 

lakcím azonosságának feltüntetésére szolgál. 

- Irányítószám: A jogutód levelezési címéhez tartozó irányítószám a legördülő lista 

alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő) 

- Település: A jogutód levelezési címének (település) elnevezése a legördülő lista 

alapján kiválasztható. (kötelezően kitöltendő) 

- Hrsz: A jogutód levelezési címéhez tartozó helyrajzi szám adható meg. 

Amennyiben a „Hrsz.” mezőt kitöltötte, további címadatok megadására nincs 

lehetősége. 

- Közterület neve, jellege: A jogutód levelezési címéhez tartozó közterület elnevezése. 

(kötelezően kitöltendő) 

A jogutód 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 jogutód levelezési címének részletezése. 

 



2.9. Természetes személy külföldi címe/Cég külföldi székhelye/Egyéb szervezet külföldi 

székhelye: 

Amennyiben a 2.1. pontnál a „Természetes személy” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben 

a jogutód külföldi címe adható meg. 

Amennyiben a 2.1. pontnál a „Cég” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a jogutód cég 

külföldi székhelyének címe adható meg. 

Amennyiben a 2.1. pontnál az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a 

jogutód egyéb szervezet külföldi székhelyének címe adható meg. 

Amennyiben a 2.1. 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 2.1. 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 jogutód külföldi címéhez/a jogutód cég 

székhelyéhez/a jogutód egyéb szervezet székhelyéhez tartozó ország kettő betűből álló 

kódszáma adható meg. (kötelezően kitöltendő) 

- Irányítószám: A jogutód külföldi címéhez/a jogutód cég székhelyéhez/a jogutód 

egyéb szervezet székhelyéhez tartozó irányítószám adható meg. (kötelezően 

kitöltendő) 

- Település neve: A jogutód külföldi címének/a jogutód cég székhelyének/a jogutód 

egyéb szervezet székhelyének (település) elnevezése adható meg. (kötelezően 

kitöltendő) 

- További cím adatok: A jogutód külföldi címéhez/a jogutód cég székhelyéhez/a 

jogutód egyéb szervezet székhelyéhez tartozó cím részletezése adható meg. 

(kötelezően kitöltendő) 

- Postafiók: a jogutód külföldi címéhez/a jogutód cég székhelyéhez/a jogutód egyéb 

szervezet székhelyéhez tartozó postafiók száma adható meg. (kötelezően kitöltendő) 



3. OLDAL – INDOKOLÁS 

Amennyiben a nyomtatvány 1.8. pontjában a "Nyomtatványon megadva" lehetőség kerül 

kiválasztásra a "3. oldal – Indokolás” lap kitölthetővé válik, melynek kitöltése ez esetben 

kötelező. 

Az oldalon a perbevont jogutód perbevonásának az indokai részletezhetőek. 


