
Ügyféltájékoztató 

Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés, illetőleg 

tájékoztatóval kiszabott bírság bírósági felülvizsgálata / közigazgatási per 

indítása iránt 

Tájékoztatóban szereplő ÁNYK űrlap 

Témacsoport: Közigazgatási per (bírósági felülvizsgálat) 

Azonosító Űrlap megnevezése 

TK-120101 

Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés, illetőleg 

tájékoztatóval kiszabott bírság bírósági felülvizsgálata / közigazgatási per 

indítása iránt 

A tájékoztató hatályos: 2018.03.21-től. 

 

Az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált 

döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási 

per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták. 

A bírósági úton felülvizsgálható közigazgatási határozattal vagy végzéssel szemben a 

keresetlevelet (végzés esetében a kérelmet) – 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 elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett félnek a keresetlevelet 

elektronikus úton, a TK-120101 számú ÁNYK űrlap benyújtásával kell előterjesztenie. Az 

elektronikus benyújtást az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfél is választhatja. 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási 

cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, a halasztó hatály elrendelése a bíróságtól 

külön kérhető. 

Az eljárás illetékköteles, amelynek összege határozat esetében – törvény eltérő rendelkezése 

hiányában – 30 000 forint, végzés esetében 10 000 forint. Az illetéket előzetesen leróni nem 

kell (tárgyi illetékfeljegyzési jog), az illetéket utólagosan annak kell megfizetnie, akit a 

bíróság erre kötelez. 

Ha az ügyfél képviselővel jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló okiratot vagy annak 

másolatát a keresetlevélhez csatolni kell. 


