
Közig HP 
Eljáró hatóság: 
Szám: 
Ügyintéző: 
Tel: 
E-mail: 
Ügyfél részére 
címe  Tárgy: Hiánypótlásra való  

felhívás 
Tisztelt Ügyfél! 
 
Tájékoztatom, hogy a .. napján benyújtott,… 
tárgyú kérelme hiányos, ezért érdemben elbírálni 
nem lehet. 
Kérelme elbírálásához kérem, hogy ……..  
mellékletet( engedélyt, igazolást, stb) 
Hatóságomhoz legkésőbb … napig nyújtsa be. 
Felhívom figyelmét, hogy ellenkező esetben a Ket 
37.§. (3) bekezdése, valamint 31.§. (2) bekezdése 
értelmében a hatóság az eljárást megszüntetheti.  
 
Kelt, …………………………………… 
 
Tisztelettel  
 …………………………………………. 

 eljáró hatóság vezetője 

 

 

 

 

 

Áttétel hatáskör/ illetékesség hiánya miatt közig 
Eljáró hatóság 
Szám: 
Ügyintéző: 
Tel: 
E-mail: 
  Tárgy: …………………………(név) 
      …………………… (lakcím) 
                           ……………………….ügye 

VÉGZÉS 
 

…………………..(név) ………………………………(születési név) ügyfél 
(lakcím/székhely: …………………………………….) ………………. 
tárgyú  …………………… ügyiratszámú ügyében a kérelmet 
hatásköröm/illetékességem hiánya miatt átteszem a 
……………………………………… hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatósághoz. 
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

INDOKOLÁS 
…………………………. ügyfél ………………………tárgyban írt 
kérelmét ……………….napján nyújtotta be hatóságomhoz. A 
kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az ügyben 
hatóságom nem rendelkezik hatáskörrel/illetékességgel. 
Ezért a kérelmet a Ket 22. § (2) bekezdése alapján érdemi 
vizsgálat nélkül – annak összes iratával együtt – áttettem a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ………………………. 
hatósághoz. 
Hatóságom hatáskörének és illetékességének hiányát a 
…………………alapján állapítottam meg.  
A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (2) bekezdése alapján 
zártam ki. 

Kelt, ………………………………………………. 

 
 ………………………………………… 

    eljáró hatóság vezetője 

Kapják: 

1. …………………….. 

2. …………………….. 
3. …………………….. 

kereset külzete 

 Mellékletek: 
 F/1-F/2 

 ……………………………… Bíróság 
 ………………………………………….. 
 ………………………. (cím) 

 ……………………………………………. 
 …………………..……  .alatti lakos 
 felperes 

 k e r e s e t e  

 …………………………………………….. 
 ………………………….alatti lakos 
 alperes 

 ellen 

 ….. címén …. Ft megfizetése iránt 

 Mellékletek: 
 - ……………………….……  szerződés,  
 - ……………………………... számla 

 



Igazolási kérelem határidő elmulasztásának kimentésére 

……………………………………. Bíróság 
Címe 
 

Tisztelt ……… Bíróság! 

Alulírott, kötelezett ellen a T. Bíróság …………. jogosult 
kérelmére ………….. szám alatt fizetési  meghagyást 
bocsátott ki ……….. Ft vételárhátralék és járulékai 
megfizetése iránt. 
A fizetési meghagyást a jogosult által megjelölt címen 
kézbesítették, s azt a ………….. szám alatti irodaépület 
portása vette át.  
„RIZSA”Előadom, hogy a kötelezett korábban valóban a fenti 
épületben bérelt irodát, de székhelyét ….. napján a …………..sz. alatti 
bérleményben helyezte át. Ennek igazolására A/1. alatt mellékelem a 
………. Bíróság, mint Cégbíróság  részére, a székhely 
megváltoztatására vonatkozó bejelentésem másolati példányát. 
Sajnálatos módon – megállapodásunk ellenére – az irodaház 
üzemeltetője a fizetési meghagyást csak annak átvétele után … 
héttel, nevezetesen …….. napján küldte meg részemre, így az abban 
foglaltakról csak az ellentmondás előterjesztésére megszabott 
határidő eltelte után értesülhettem. Az átadás időpontjának 
igazolására A/2. alatt másolatban csatolom az irodaház 
postakönyvének vonatkozó oldalát.  
A fizetési meghagyással szemben a Pp 319. §. (1) 
bekezdése alapján, jelen beadványom A/3. alatti 
mellékleteként csatolt ellentmondással élek. 
 
Egyidejűleg a Pp. 107. §. (1)  bekezdése alapján 

igazolási kérelmet 
terjesztek elő, és kérem a T. Bíróságot, hogy a fent 
leírtak és igazoltak alapján állapítsa meg, hogy az 
ellentmondás határidejét rajtam kívülálló okból, 
vétlenül mulasztottam el, s ezért a kérelmemnek a Pp. 
106. § (1) bekezdése alapján adjon helyt. 
Kelt, ……………………………… 
 Tisztelettel 
 …………………….Bt 
 kötelezett képviseletében 
 ………………………………….. 
Mellékletek: 
A/1-A/3.  

Keresetlevél áttétele illetékesség hiánya miatt 

…………………………………. Városi (Járás) Bíróság 
100.P.123 456/2000/2. 
……………. Kft (Székhely) felperesnek, …………. KFT 
(székhely) alperes ellen 3 millió Ft vállalkozói díj 
megfizetésére kötelezés iránt  indított perében a 
bíróság meghozta a következő  

végzést: 
A bíróság az illetékességének a hiányát megállapítja, 
ezért a keresetlevelet a …………………… Városi (Járás9 
Bírósághoz rendeli áttenni. 
A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon 
belül a ………… Megyei Bírósághoz címzett, de jelen 
bíróságnál 3 példányban írásban előterjeszthető, 
illetve jegyzőkönyvbe mondható fellebbezésnek van 
helye. 

Indokolás: 
A felperes keresetet indított az alperes ellen 3 millió Ft 
és járulékai vállalkozási díj megfizetése után. Az 
alperes ellenkérelemében kérte a bíróságtól, hogy az 
illetékességének a hiányát állapítsa meg, miután a 
felek szerződésükben a szerződésből fakadó jogvitáikra 
a ……………. Városi (járás) Bíróság kizárólagos 
illetékességét kötötték ki. A bíróság megállapította, 
hogy a felek az alávetést teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalták, ez az alávetés meghatározott 
belföldi bíróságra vonatkozik, ezért a bíróság a Pp. 41. 
§. (2) bekezdése alapján megállapította az 
illetékességének hiányát, és a perre hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező ………. Városi (Járás) 
Bírósághoz rendelte áttenni a felperes keresetlevelét a 
Pp. 129. § (1) bekezdése alapján. 
Kelt, …………………………………… 
  …………………………………………….. 
 bíró  
A kiadmány hiteléül: 
…………………………………….előadó 

Hiánypótlás Bíróság 
……………………… Városi (Járás) Bíróság 
200.P.21 321/2000/2. 
 

Végzés 
 

……………………. felperesnek ………………………. 
alperes ellen közös tulajdon megszüntetése iránt 
folyamatban lévő perében a bíróság felhívja 
felperest, hogy a benyújtott keretlevelének 
hiányait jelen végzés kézhezvételétől számított 15 
napon belül – az elutasítás terhe mellett – az 
alábbiak szerint pótolja: 

1. Jelölje meg az alperes pontos lakcímét 
2. csatolja a perbeli ingatlan 30 napnál nem 

régebbi hiteles tulajdoni lap másolatát 
3. csatolja a keresetében hivatkozott 

használati szerződést 

Amennyiben a felperes a fenti hiányokat a 
megadott határidőn belül nem pótolja, a bíróság 
a keresetlevelet, mint érdemi elbírálásra 
alkalmatlant, idézés kibocsátása nélkül a Pp. 95. 
§. (1) bekezdése, valamint 130. (1) bekezdés j.) 
pontja alapján elutasítja. 
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
Kelt, …………………………………………
 …………
……………………… 

 bíró 

A kiadmány hiteléül: 
………………………………………….. 
                   eladó 

 



Közig jegyzőkönyv 
………………………………………….. Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 
Szám: 

JEGYZŐKÖNYV 
Készült : …………………………………………….. napján 
…………………………………………….. Polgármesteri Hivatal 
……………………………………… hivatali helyiségében. 
Tárgy: ……………………………………. lakos 
………………………………………..ügyében. 
Jelen vannak: 
Az eljáró ügyintéző megállapítja, hogy :  
Az idézettek megjelentek: 
Az idézettek közül nem jelent meg: 
Értesítés alapján jelent meg: 
Tájékoztatja az ügyfeleket és az eljárás egyéb 
résztvevőit jogaikról és kötelezettségeikről, így 
különösen az igazmondás kötelezettségére, a 
büntetőjogi következményekre hívja fel a figyelmet. 
Az ügy lényegének, illetve a tárgyaláson tisztázandó 
kérdések összefoglalása: ………RIZSA……………………… 
AZ eljárásban résztvevők (ügyfél, ügyfél képviselője, 
ellenérdekű ügyfél, ellenérdekű ügyfél 
képviselője,tanúk, szemletárgy birtokosa, szakértő, 
tolmács) adatai: 
Neve: …………………………(születési neve: …………………….) 
Lakcíme: …………………………………………………………………… 
Elérési lehetőségei: (telefon, fax, e-mail)  …………………… 
Egyéb adatok: ……………………………………………………………. 
A hatóság részéről eljárók: 
Ügyintéző: ……………………………………….(neve, beosztása) 
Jegyzőkönyvvezető:…………………………(neve, beosztása) 
AZ ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatok és 
megállapítások, kérdésre adott válaszok: 
Az ügyfél a következőket adja elő: -------- RIZSA ----- 
A Tanú a következőket adja elő:  ---------- RIZSA ---------
Egyéb megállapítások, észrevételek: ---- RIZSA -----------
A jegyzőkönyvet elolvasás után, mint akaratommal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtam. 

k.m.f. 

aláírások, ügyfél, tanúk, ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 


