TÁJÉKOZTATÓ
A munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatósági nyilvántartásába való
bejegyzés bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához szükséges űrlap
kitöltéséhez
NGMFOGL_K02 nyomtatvány
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 29. § (1)
bekezdése szerint az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell
megfelelően alkalmazni.
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden
beadványt kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan
kézbesít a részére.
A keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény
közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási
szervhez benyújtani. Ha a közigazgatási cselekményt nem kell közölni, a keresetlevelet törvény eltérő rendelkezése hiányában - a cselekményről való tudomásszerzéstől számított
harminc napon belül, de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül
kell benyújtani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet
az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani.
Az ügyfél a keresetlevelet főszabály szerint a közigazgatási szerven keresztül nyújthatja be a
bírósághoz.
Az elektronikus űrlapok letöltéséhez szükséges, hogy a felhasználó számítógépén telepítve
legyen az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program. Az ÁNYK program biztosítja az
elektronikus űrlapok kitöltésének, illetve az űrlapokhoz mellékletként elektronikus
dokumentumok csatolásának lehetőségét.
Az ÁNYK program a NAV oldaláról tölthető le. Az ÁNYK programmal kapcsolatos részletes
tudnivalók, információk ugyancsak a NAV oldalán érhetők el.
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https://mvff.munka.hu/honlapon érhető el, a Nyomtatványok (eÜgyintézés)menüpontban.
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Az ÁNYK programmal kitöltött elektronikus űrlapok az ügyfélkapun keresztül küldhetők el az
illetékes elsőfokú hatóság részére.
A Kp. 37. §-ában meghatározott keresetlevél tartalmát a nyomtatványnak és a csatolmánynak
együttesen kell teljesíteni.
1. Címzett közigazgatási szerv adatai

Első fokon eljárt közigazgatási szerv, amely a hatósági nyilvántartásba való bejegyzést
végrehajtotta
1.1. Megnevezése
1.1.1. Hivatkozási száma a peres eljárást megalapozó eljárás hivatkozási száma, megegyezik a
felülvizsgálni kért hatósági nyilvántartásba bejegyzett határozat iktatószámával
1.2. Eljáró bíróság kiválasztása - a legördülő listából kiválasztható.
1.3. A keresetlevéllel támadott, bírósági felülvizsgálattal érintett hatósági nyilvántartásba
bejegyzett határozat iktatószáma

2. A felperes adatai
Amennyiben a 2.1. pontban a „Természetes személy/Őstermelő” lehetőség kerül kiválasztásra,
a mezőben a felperes állandó lakcíme adható meg.
Amennyiben a 2.1. pontban az „Egyéni vállalkozó” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a
felperes egyéni vállalkozó címe adható meg.
Amennyiben a 2.1. pontban a „Cég” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a felperes cég
székhelyének címe adható meg.
Amennyiben a 2.1. pontban az „Egyéb szervezet” lehetőség kerül kiválasztásra, a mezőben a
felperes egyéb szervezet székhelyének címe adható meg.
A „Közterület neve, jellege”, a „Postafiók”, és a „Helyrajzi szám” jelölő négyzetek közül csak
az egyik jelölhető meg.
- Irányítószám: A felperes állandó lakcíméhez tartozó.
- Település: A felperes állandó lakcímének (település) elnevezése.
- Közterület neve, jellege: A felperes állandó lakcíméhez tartozó közterület elnevezése.
- Postafiók: A felperes állandó lakcíméhez tartozó postafiók számának megadása.
- Helyrajzi szám: A felperes állandó lakcíméhez tartozó helyrajzi szám megadása.
- Házsz. / Ép. / L.ház / Em. / Ajtó: A felperes állandó lakcímének részletezése.

3. A felperes képviselőjének adatai
3.1. A felperesi képviselő neve (teljes név/egyéni ügyvéd neve/ügyvédi iroda megnevezése)
3.2. A felperesi képviselő lakóhelye/székhelye, egyéni ügyvéd/ügyvédi iroda címe
3.3. Elérhetősége
4. Keresetlevélben megnevezett alperes adatai kötelezően kitöltendő
A keresetlevéllel támadott, bírósági felülvizsgálattal érintett hatósági nyilvántartásba való
bejegyzést végrehajtó közigazgatási szerv

4.1. Megnevezése
5. A keresetlevél tartalmazza
a) az eljáró bíróság megjelölését,
b) a felperes nevét, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartásba-vételi számát, lakcímét vagy
székhelyét, adóazonosító számát és perbeli állását, továbbá képviselője nevét, lakcímét vagy
székhelyét, illetve - ha ilyennel rendelkezik - egyéb elérhetőségét,
c) az alperes nevét, székhelyét és perbeli állását, továbbá - ha ismert - képviselője nevét,
lakcímét vagy székhelyét,
d) a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének
azonosítására alkalmas, illetve ahhoz szükséges adatot,
e) azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható,
f) a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények,
illetve azok bizonyítékai előadásával és
g) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát,
a) amelyre a felperes bizonyítékként hivatkozik,
b) amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve
c) amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

Ha a felperes jogi képviselővel jár el, a keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének
nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a
hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve
elektronikus elérhetőségét.
A legalább öt személy által közösen benyújtott keresetlevélnek tartalmaznia kell a kérelmezők
együttes képviseletét ellátó személy meghatalmazását.

