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Űrlap a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz történő keresetlevél 
beterjesztéséhez 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 340/B. § (2) bekezdése előírja, 
hogy a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 
szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a 
keresetlevelet a 330. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási 
határozatot hozó szervnél. A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező 
gazdálkodó szervezet - ha nem ügyvédi képviselettel jár el - az elektronikus benyújtás során a 
képviseletét ellátó személy teljes körű azonosítását biztosító és az űrlapbenyújtás támogatási 
szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik.  

E jogalanyok a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által hozott döntésekkel (határozat 
és végzés) szembeni keresetlevelet elektronikus úton, elektronikus űrlap (ÁNYK) 
használatával nyújthatják be. 

1. oldal - Alapadatok 

Első fokú határozatot hozó szervezet megnevezése: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24. 

Bíróság megnevezése: Listából választható. 

Felülvizsgálni kért határozat száma:  

A mezőben meg kell adnia a keresetlevéllel támadott, bírósági felülvizsgálattal érintett 
határozat/végzés számát. 

Felperesek száma: 

Legalább egy felperes megadása kötelező. 

Csatolmányok:  

A jelölő négyzetbe meg kell jelölni, hogy hány mellékletet csatol a nyomtatványhoz, 
minimum 1 mellékletet (keresetlevél) meg kell adnia. 

Amennyiben a keresetlevél mellékletét adathordozón kívánja benyújtani, akkor a jelölő 
négyzetet ki kell jelölnie. 

Keltezés helye: 

A beküldés helyének megnevezése. 

A keltezés dátuma: 

A beküldés dátuma éééé/hh/nn formátumban van megadva. 
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2. oldal - Felperesek 

Felperes adatai: 

Meg kell jelölnie, hogy hanyadrendű felperes a jelölő négyzetben. 

Amennyiben a perben több felperes vesz részt, a további felperesek adatai pótlapok 
hozzáadásával adhatóak meg. 

Természetes személy: 

Amennyiben a felperes természetes személy a felperes teljes neve: 

Titulus: A felperes nevéhez tartozó titulus, a legördülő listából kiválasztandó. 

Teljes név: A felperes jelenleg használt teljes neve. 

Születéskori név: A felperes teljes születéskori neve. 

Születési hely: A felperes születési helyének (település) neve. 

Születési dátum: A felperes születési ideje éééé/hh/nn formátumban megadva. 

Anyja neve: A felperes édesanyjának lánykori neve. 

Adóazonosító jel: A felperes 10 jegyű adóazonosító jele. 

Munkahely neve: A felperes munkahelyének megnevezése. 

Cég esetén: 

Cég neve: A felperes cég elnevezése. 

Cégforma: A legördülő lista alapján a felperes cég cégformájának kiválasztása lehetséges 
amennyiben a legördülő listában nem szerepel a cégforma, a mellette lévő négyzetben 
beírható a kívánt cégforma. 

Cégjegyzékszám: A felperes cég cégjegyzékszámának megadására szolgáló mező. 

Adószám: a felperes cég adószámának megadására szolgáló mező. 

Pénzforgalmi intézet neve: A felperes cég pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet 
megnevezése. 

Fizetési számlaszám: A felperes cég előző mezőben megadott pénzforgalmi intézetnél 
vezetett fizetési számlaszáma. 

Egyéb szervezet esetén: 

Szervezet megnevezése: A felperes szervezet megnevezése. 
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Nyilvántartási száma: A felperes szervezet nyilvántartási száma. 

Természetes személy állandó lakcíme/cég vagy egyéb szervezet székhelye: 

Ország: A legördülő listából választható ki. Amennyiben belföldi lakcímmel vagy székhellyel 
rendelkezik, nem töltendő ki. 

Irányítószám: A felperes belföldi/külföldi lakcíme/székhelye irányítószáma adható meg. 

Település: A felperes belföldi/külföldi lakcíme/székhelye elnevezése település adható meg. 

Közterület neve/külföldi címadatok: A felperes lakcímének/székhelyének, külföldi címének 
egyéb adatai adhatók meg. 

Elérhetőségek: 

Telefonszám: A felperes telefonszáma. 

E-mail cím: A felperes e-mail címe  
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3. oldal - A felperesek képviselőinek az adatai 

A felperes képviselőjének (nem jogi képviselő) adatai adhatók meg:  

Amennyiben egy vagy több felperesnek egynél több képviselője van, a további képviselők 
adatai pótlap hozzáadásával adhatóak meg. 

Természetes személy: 

Titulus: A képviselő nevéhez tartozó titulus, a legördülő listából kiválasztandó. 

Teljes név: A képviselő jelenleg használt teljes neve. 

Képviselői minősége: A legördülő listából választható, amennyiben az egyéb képviselői 
minőséget jelöli meg, akkor a mellette levő üres mezőbe írandó be a képviselői minőség. 

Cég esetén: 

Cég neve: A képviselő cég elnevezése. 

Cégforma: A legördülő lista alapján a képviselő cég cégformájának kiválasztása lehetséges 
amennyiben a legördülő listában nem szerepel a cégforma, a mellette lévő üres négyzetben 
beírható a kívánt cégforma. 

Cégjegyzékszám: A képviselő cég cégjegyzékszámának megadására szolgáló mező. 

Egyéb szervezet esetén: 

Szervezet megnevezése: A felperest képviselő szervezet megnevezése. 

Nyilvántartási száma: A felperest képviselő szervezet nyilvántartási száma. 

Természetes személy állandó lakcíme/cég vagy egyéb szervezet székhelye: 

Ország: A legördülő listából választható ki. Amennyiben belföldi lakcímmel vagy székhellyel 
rendelkezik, nem töltendő ki. 

Irányítószám: A képviselő belföldi/külföldi lakcíme/székhelye irányítószáma adható meg. 

Település: A képviselő belföldi/külföldi lakcíme/székhelye elnevezése település adható meg. 

Közterület neve/külföldi címadatok: A képviselő lakcímének/székhelyének, külföldi címének 
egyéb adatai adhatók meg. 

Elérhetőségek: 

Telefonszám: A képviselő telefonszáma. 

E-mail cím: A képviselő e-mail címe  
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Képviselt felperesek: 

A képviselő által képviselt felperes/felperesek megjelölésére szolgáló négyzet. Amennyiben 
egy képviselő több felperest képvisel, jelölje meg, hogy a 10 felperesből melyikeket képviseli. 
Ha további felperest is képvisel az üres mezőbe (vesszővel elválasztva arab számmal) írja be 
sorszámukat. 
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4. oldal - Felperesek jogi képviselői 

Ezen az oldalon a felperes/felperesek jogi képviselőinek adatai adhatók meg. 

Jogi képviselet formája: Jogi képviselet formája a legördülő lista alapján adható meg. 

Ügyvédi Iroda neve: A felperes jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda neve adható meg. 

Lajstromszáma: Az Ügyvédi Iroda lajstromszáma adható meg. 

Egyéni ügyvéd neve: A felperes jogi képviseletét ellátó egyéni ügyvéd/ügyintéző ügyvéd 
neve adható meg. 

Igazolványszáma: A felperes jogi képviseletét ellátó egyéni ügyvéd/ügyintéző ügyvéd 
igazolványszáma adható meg. 

Jogtanácsos neve: A felperes jogi képviseletét ellátó jogtanácsos neve adható meg. 

Igazolványszáma: A felperes jogi képviseletét ellátó jogtanácsos igazolványszáma adható 
meg. 

Egyéb jogi képviselő neve: A felperes jogi képviseletét ellátó egyéb jogi képviselő neve. 

Igazolványszáma: A felperes jogi képviseletét ellátó egyéb jogi képviselő igazolványszáma 
adható meg. 

Ügyvédi Iroda/egyéni ügyvéd/jogtanácsos/egyéb jogi képviselő címe: 

Ország: A legördülő listából választható ki. Amennyiben belföldi lakcímmel vagy székhellyel 
rendelkezik, nem töltendő ki. 

Irányítószám: A jogi képviselő belföldi/külföldi lakcíme/székhelye irányítószáma adható meg. 

Település: A jogi képviselő belföldi/külföldi lakcíme/székhelye elnevezése település adható 
meg. 

Közterület neve/külföldi címadatok: A képviselő lakcímének/székhelyének, külföldi címének 
egyéb adatai adhatók meg. 

Elérhetőségek:  

Telefonszám: A jogi képviselő telefonszáma. 

E-mail cím: A jogi képviselő e-mail címe  

Általános meghatalmazott esetén: 

Nyilvántartásba vételi bíróság: Általános meghatalmazott esetén a nyilvántartásba vételi 
bíróság adható meg. 
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Nyilvántartásba vételi szám: A bíróság előtti nyilvántartásba vételi szám adható meg. 

Képviselt felperesek: 

A jogi képviselő által képviselt felperes/felperesek megjelölésére szolgáló négyzet. 
Amennyiben egy  képviselő több felperest képvisel, jelölje meg hogy a 10 felperesből 
melyikeket képviseli. Ha további felperest is képvisel az üres mezőbe (vesszővel elválasztva 
arab számmal) írja be sorszámukat. 

 

 

 

 

 

 

 


