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KÖZIGAZGATÁSI PER MEGINDÍTÁSA IRÁNTI KERESETLEVÉL1 

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság részére 

1027 Budapest 

Tölgyfa u. 1-3. 

 

I. Felperes adatai2 

Név:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Születési név:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Születési hely és idő:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Anyja születési neve:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adóazonosító szám: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Felvételi azonosítószám: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lakcím:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kézbesítési 

cím3:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail cím:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefonszám: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Meghatalmazott képviselő adatai4: 

 Név:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Kézbesítési cím:………………………………………………………………………………………………………………………. 

 E-mail cím:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

II. Alperes közigazgatási szerv adatai5 

Neve: Oktatási Hivatal 

                                                           
1 A jogi képviselő (pl.ügyvéd) nélkül eljáró jelentkező (felperes) a pert e nyomtatvány kitöltése és előterjesztése útján is 

megindíthatja. Megteheti ezt egyénileg fogalmazott keresetlevéllel is, vagy a https://birosag.hu/nyomtatvanyok/polgari-

eljaras-keresetlevel-mintak/13-kozigazgatasi-meginditasara-szolgalo-0 honlapon található minta kitöltésével. Amennyiben a 

nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni, a fővárosi-és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 

hivatalában is segítséget kérhet a nyomtatvány kitöltéséhez. 

2 Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi (a felsőoktatási felvételi jelentkező) 
3 Kézbesítési címet akkor szükséges megadni, ha nem a lakcímén vagy az esetleges tartózkodási helyén várja a küldeményeket. 
4 Ezt akkor szükséges kitölteni, ha a felperes –akadályoztatása esetén- nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad 
perbeli képviseletére. 
5 Alperes az Oktatási Hivatal, amely ellen a jelentkező a pert megindítja, s amely a vitatott döntést hozta. 

https://birosag.hu/nyomtatvanyok/polgari-eljaras-keresetlevel-mintak/13-kozigazgatasi-meginditasara-szolgalo-0
https://birosag.hu/nyomtatvanyok/polgari-eljaras-keresetlevel-mintak/13-kozigazgatasi-meginditasara-szolgalo-0
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Székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

III. A vitatott közigazgatási cselekmény 

A vitatott közigazgatási cselekmény azonosítására alkalmas adat (a határozat vagy végzés 

iktatószáma): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A vitatott közigazgatási cselekményről való tudomásszerzés módja: (a megfelelő rész aláhúzandó) 

elektronikus kézbesítés/postai kézbesítés 

A vitatott közigazgatási cselekményről való tudomásszerzés ideje:…………………………………………………….. 

Kérem az ügyben tárgyalás tartását: igen/nem (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

IV. A közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelem6 

A jogsérelem megjelölése: 

………………………………………………………………………………………………………………………….....................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

A jogsérelem alapjául szolgáló tények: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A jogsérelmet alátámasztó és a keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok 

megnevezése: 

                                                           
6 Itt kerülnek megjelölésre azok az okok, amely miatt a jelentkező megtámadta a Hivatal döntését pl. hogy nem jól került a 

felvételi pontszáma kiszámításra, nem került beszámításra olyan többletpont amit Ön jogosnak tartott volna, vagy nem került 

feldolgozásra valamely pontszámításhoz szükséges dokumentuma (pl. érettségi bizonyítványa stb). Ezen a helyen Ön leírhatja 

álláspontját (pl. hogy határidőben-dátum megjelölésével- beküldte a szükséges dokumentumokat, pontszám azonban 

mégsem került belőle számításra.) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V. A bíróság döntésére irányuló határozott kereseti kérelem7 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

VI. Esetleges bizonyítási indítványok előterjesztése8 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VII. Bíróság hatásköre és illetékessége. 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése és 13. § (1) bekezdése, 

valamint 13. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a perre a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság illetékes. 

VIII. Az eljárási illeték9 

A felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási perben az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján. 

IX. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:10 

                                                           
7 A jelentkező itt adhatja elő kérelmét, hogy a bíróság milyen módon változtassa meg a Hivatal döntését (pl. sorolja be egy 
konkrét jelentkezési helyre). 
8 Ebben a pontban a bíróságnak indítványozhatja pl. iratok beszerzését, szakértő kirendelését annak megjelölésével, hogy 
milyen tényeket kíván a kérésével bizonyítani, és az miért alkalmas a tények alátámasztására. 
9 A tárgyi illetékfeljegyzési jog értelmében Ön mentesül az illeték előzetes megfizetése alól (harmincezer forint), azt csak 
pervesztesség esetén köteles megfizetni az egyéb perköltségekkel együtt (pl. kamarai jogtanácsosi vagy ügyvédi munkadíj). 
Kérjük ezt vegye figyelembe a keresetlevél benyújtásakor, és méltányosságon alapuló (megalapozatlan) kérelmet ne nyújtson 
be. 
10 Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban további kérelme vagy nyilatkozata van, azt itt lehet előadni. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mellékletek (felsorolás):11 

 

 

 

Kelt: ……………………………………..,…………év,…………………………hónap,……….nap 

 

………………………………………………………………… 

aláírás 

 

1. TANÚ 

Név: 

Lakcím: 

Aláírás: 

2. TANÚ: 

              Név: 

              Lakcím: 

              Aláírás:  

 

                                                           
11 Csatolni szükséges az esetleges meghatalmazást eredetiben és a feltüntetett bizonyítékokat azon dokumentumok 
kivételével, melyeket a felvételi eljárás során Ön már benyújtott a Hivatal részére. A mellékleteket egyszerű felsorolással 
szükséges feltüntetni. 


