
 

Feladatcsoport 
Ügytípus 
 Eljárási cselekmény 

Beterjesztő Beterjesztő teendője Eljáró hatóság Eljáró hatóság teendője Határidő 

Járási hivatalhoz történő keresetlevél beterjesztése közigazgatási per indításához 
Közigazgatási per indító keresetlevél beterjesztése a járási hivatalhoz 
 Keresetlevél beterjesztése 

- Ügyfél 
- Jegyző 
- egyéb hatóság 

1. A csomag létrehozása 

- Az irat adatainak rögzítése az 
ÁNYK-ban az OBH K01 
nyomtatványában 

2. A csomag továbbítása 
Hivatali Kapun az illetékes Járási 
Hivatal részére: 
JH06CSONGR 
JH06HODMEZ 
JH06KISTEL 
JH06MAKOI 
JH06MORAHA 
JH06SZEGED 
JH06SZENTE 

Megyei 
Kormányhivatal 
illetékes Járási 

Hivatala 

1. Az érkezett irat /csomag 
fogadása 
a) Ha papíron érkezett, akkor az 

irat adatainak rögzítése az 
ÁNYK-ban az OBH XXX 
nyomtatványában 

b) Ha elektronikus úton érkezett, 
a csomag kibontása 

2. A küldemény továbbítása 
A létrehozott /kibontott KR(x) 
fájlból új csomag képzése és 
továbbítása Hivatali Kapun a 
Kormányhivatalnak: 
CSMKH 

Pp. 330. § (2) (…) Az 
elsőfokú 
közigazgatási szerv a 
keresetlevelet az ügy 
irataival együtt öt 
napon belül 
felterjeszti a 
másodfokú 
közigazgatási 
határozatot hozó 
szervhez. Ha a 
keresetlevél a 
végrehajtás 
felfüggesztésére 
irányuló kérelmet is 
tartalmaz, a 
keresetlevelet és az 
ügy iratait az első 
fokon eljáró 
közigazgatási szerv 
három napon belül 
terjeszti fel a 
másodfokon eljáró 
közigazgatási 
szervnek. 

Megyei Kormányhivatalhoz történő keresetlevél beterjesztése közigazgatási per indításához 
Első fokon eljáró hatósághoz benyújtott keresetlevél másodfokon eljáró hatósághoz történő 
felterjesztése 
 Keresetlevél felterjesztése 

- Jegyző 
- Járási Hivatal 
- egyéb hatóság 

1. A csomag létrehozása 

- Az irat adatainak rögzítése az 
ÁNYK-ban az OBH K01 
nyomtatványában 

2. A csomag továbbítása 
Hivatali Kapun a 
Kormányhivatalnak: 
CSMKH  

Megyei 
Kormányhivatal 

1. Az érkezett csomag fogadása 
A csomag kibontása 

2. A küldemény továbbítása 
A létrehozott /kibontott KR(X) 
fájlból új csomag képzése és 
továbbítása Hivatali Kapun a 
Kormányhivatalnak: 
CSMKH 

Pp. 330. § (2) A 
másodfokú 
közigazgatási 
határozatot hozó 
szerv a 
keresetlevélben 
foglaltakra vonatkozó 
nyilatkozatával együtt  
tizenöt napon belül 
továbbítja a 
bírósághoz. 
Ha a keresetlevél a 
végrehajtás 
felfüggesztésére 
irányuló kérelmet is 
tartalmaz,  a 
másodfokon eljáró 
közigazgatási szerv 
azt nyolc napon belül 
továbbítja a 
bírósághoz. 



Megyei Kormányhivatalhoz történő keresetlevél beterjesztése közigazgatási per indításához 
Közigazgatási per indító keresetlevél beterjesztése a megyei kormányhivatalhoz 
 Keresetlevél beterjesztése 

- Jegyző 
- Járási Hivatal 
- egyéb hatóság 

1. A csomag létrehozása 

- Az irat adatainak rögzítése az 
ÁNYK-ban az OBH K01 
nyomtatványában 

2. A csomag továbbítása 
Hivatali Kapun a 
Kormányhivatalnak: 
CSMKH 

Megyei 
Kormányhivatal 

1. Az érkezett csomag fogadása 
A csomag kibontása 

2. A küldemény továbbítása 
A létrehozott /kibontott KR(X) 
fájlból új csomag képzése és 
továbbítása Hivatali Kapun a 
Kormányhivatalnak: 
CSMKH 

Pp. 330. § (2)-(3) 
bekezdések alapján 
az elsőfokú 
közigazgatási szerv a 
keresetlevelet az ügy 
irataival együtt öt 
napon belül 
felterjeszti a 
másodfokú 
közigazgatási 
határozatot hozó 
szervhez. 
. Ha a keresetlevél a 
végrehajtás 
felfüggesztésére 
irányuló kérelmet is 
tartalmaz, a 
keresetlevelet és az 
ügy iratait az első 
fokon eljáró 
közigazgatási szerv 
három napon belül 
terjeszti fel a 
másodfokon eljáró 
közigazgatási 
szervnek. 

Közigazgatási per indítása 
Közigazgatási per indító keresetlevél beterjesztése a bírósághoz 
 Keresetlevél beterjesztése 

 

- Jegyző 
- Kormányhivatal 
- egyéb hatóság 

1. Az érkezett irat /csomag 
fogadása 
a) Ha papíron érkezett, akkor az 

irat adatainak rögzítése az 
ÁNYK-ban az OBH  
nyomtatványában 

a) Ha elektronikus úton érkezett, 
a csomag kibontása 

2. A küldemény továbbítása 
A létrehozott /kibontott KR(x) fájlból 
új csomag képzése és továbbítása 
Hivatali Kapun az OBH-nak: 
OBHGEPI 

OBH 
OBH továbbítja az elektronikus 
csomagot az illetékes bíróság 
részére 

- 

Jegyzői birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti per 

     A keresetlevél benyújtása a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz. 
 Keresetlevél beterjesztése 

 

- Jegyző 

1. Az érkezett irat /csomag fogadása 
b) Ha papíron érkezett, akkor az 

irat adatainak rögzítése az 
ÁNYK-ban az OBH  
nyomtatványában 

b) Ha elektronikus úton érkezett, 
a csomag kibontása 

3. A küldemény továbbítása 
A létrehozott /kibontott KR(x) fájlból 
új csomag képzése és továbbítása 
Hivatali Kapun az OBH-nak: 
OBHGEPI 

OBH 
OBH továbbítja az elektronikus 
csomagot az illetékes bíróság 
részére 

Pp. 341/F. § (3) 
bekezdések A jegyző 
a keresetlevelet az 
ügy irataival együtt 
nyolc napon belül a 
bírósághoz 
felterjeszti. 

 

 


