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Birtokvédelem és közigazgatási per elektronikus formanyomtatványok 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/B. § és 341/J. §-ai értelmében a 

közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, illetve a birtokvédelmi határozat 

megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél, illetve a belföldi székhellyel 

rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet 2016. július 1. naptól általános 

nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles 

benyújtani az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, illetve a birtokvédelmi 

határozatot hozó jegyzőhöz. 

Az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet az ügy irataival együtt öt napon belül 

felterjeszti a másodfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, amely azokat – a 

keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt – tizenöt napon belül továbbítja 

a bírósághoz. 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, amely azt nyolc napon belül 

továbbítja a bírósághoz (Pp. 330. § (2) bekezdés) Ha a keresetet az első fokon eljáró 

közigazgatási szerv ellen kell megindítani, a 330. § (2) bekezdés alkalmazása során rá a 

másodfokú szervre vonatkozó rendelkezések irányadóak. 

Tehát a közigazgatási perekben illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának 

megváltoztatása iránti perekben, a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű 

gazdálkodó szervezet számára kötelező az elektronikus kapcsolattartás 2016. július 1-től. Az 

elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges nyomtatványok az Écsi Közös Önkormányzati 

Hivatal vonatkozásában az www.ecsfalu.hu oldalon elérhetőek (Écsi Közös Önkormányzati 

Hivatal/Letölthető dokumentumok/Birtokvédelmi és közigazgatási per elektronikus 

formanyomtatványok).  

Az ÁNYK támogatási program az alábbi linkről tölthető le: 

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok 

A Java Runtime Environment legfrisebb verziója az alábbi linkről tölthető le: 

https://java.com/en/download/ 

A letölthető dokumentumok: 

(Écs Község esetében a konkrét két dokumentum .jar kiterjesztésben, a tag települések 

vonatkozásában az Écs Község honlapjára való hivatkozás) 

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok
https://java.com/en/download/


Fenti nyomtatványok ÁNYK-val kitölthetőek, ügyfélkapun keresztül beküldhetőek 

(magyarorszag.hu). 

Az Écsi Közös Önkormányzati Hivatal rövid neve: KORJEGY. 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a nem megfelelő űrlapon benyújtott kérelmet a 

rendszer nem tudja feldolgozni – függetlenül attól, hogy a beküldő az értesítési tárhelyére ez 

esetben is megkapja a „befogadás-visszaigazolás” értesítést. Hangsúlyozzuk tehát, hogy a 

nem rendszeresített űrlapon előterjesztett beadvány beérkezik ugyan, de nem tekintendő 

joghatályosan benyújtottnak, tehát nem fűződnek majd hozzá benyújtásra vonatkozó anyagi és 

eljárásjogi határidők. 

Kérjük, hogy beadványukat a legújabb űrlapon terjesszék elő. 

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK űrlapok tartalma változhat, ezért az Általános 

Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni 

szükséges. 

HELPDESK: fenti elérhetőségek bármelyikén a Hivatal köztisztviselői további tájékoztatást 

nyújtanak. 
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