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ŰRLAP ADATHORDOZÓN TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁRA 

P28-20-01 nyomtatvány 

 

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

• közigazgatási, polgári, gazdasági és munkaügyi peres eljárásokban a FMH01, FMH02, 

G01, G02, K01, K02, K03, M02, P01, P02, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, 

P18, P19, P20, P21, P22, P23, P25, P26, P27, P30 

• közigazgatási, polgári, gazdasági és munkaügyi nemperes eljárásokban a KMB01, 

KMB02, KMB03, NP01, NP02, NP03, NP04, NP05, NP12, NP13, NP14, NP15 

• végrehajtási nemperes eljárásokban a VH01, VH02, VH10, VH11, VH12, VH98, 

VH99 

nyomtatványok – a továbbiakban főnyomtatvány – benyújtását követően az adathordozón 

csatolt mellékletek kísérődokumentumaként nyújtható be, amennyiben a fenti 

nyomtatványokon az adathordozón történő benyújtás lehetősége kiválasztásra került. 

 

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. 

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 benyújtása. 

1.3. Ügyszám: 

Amennyiben rendelkezésre áll, 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. 

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

adható meg. 

A harmadik mezőben az ügyszám érkezési éve adható meg. 

1.4. Ügytárgy: 

A beküldő számára az ügykategória pontosítását teszi lehetővé, kitöltése nem kötelező, de a 

lajstromozást segíti. 

1.5. ÜKM azonosító 

Amennyiben a megjelölt főnyomtatványok valamelyikén az adathordozón történő 

benyújtásának a lehetősége ki lett jelölve, az így benyújtott beadvány kézbesítését követően 

kapott érkeztetési igazoláson található ÜKM azonosító megadására szolgáló mező. 

Az ÜKM azonosító szolgál a beadvány főnyomtatványának, valamint a jelen nyomtatvánnyal 

előterjesztett adathordozó összetartozásának megállapítására. 

1.6. Az ügy elsőrendű felperesének neve 

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

adható meg. (kötelezően kitöltendő) 

1.7. Az ügy elsőrendű alperesének neve 

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

adható meg. (kötelezően kitöltendő) 

1.8. Benyújtani kívánt adathordozók száma 

A főnyomtatványhoz a jelen nyomtatvánnyal beküldeni kívánt adathordozók számának 

megadására szolgáló mező. (kötelezően kitöltendő) 

Az adathordozót eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelve 

van. 

1.9. Benyújtani kívánt adathordozók formátuma 

A legördülő lista alapján a főnyomtatványhoz a jelen nyomtatvánnyal beküldeni kívánt 

adathordozók típusa adható meg. (kötelezően kitöltendő) 

A bíróság csak a legördülő listában felsorolt adathordozó formátumok valamelyikén tudja a 

beadványt elfogadni. 



1.7. Csatolmány(ok) száma: 

- Adathordozón csatolt mellékletek száma: 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) 


