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HATÓSÁGI KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY
Űrlap
ITM-KOZL-01-1-1
Tájékoztató
az Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter vagy az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkára által közlekedési
hatósági hatáskörben megvalósított közigazgatási tevékenység ellen indítható közigazgatási per
iránti keresetlevél benyújtásához
I. Mely esetben kell benyújtani?

Amennyiben az ügyfél nem ért egyet az Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter vagy
az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes
Államtitkára közlekedési hatósági hatáskörben megvalósított közigazgatási tevékenységével
(cselekményével vagy cselekmény elmulasztásával), a vitatott közigazgatási cselekmény
közlésétől (ha a cselekményt nem kell közölni, a tudomásszerzéstől) számított 30 napon belül
keresetet terjeszthet elő.
Az Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter nevében közlekedési hatósági
hatáskörben a Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság alábbi
szervezeti egységei járnak el egyfokú közigazgatási eljárás keretében:












Hatósági Koordinációs Főosztály
Légügyi Szakszolgálati Hatósági Főosztály
Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály
Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály
Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztály
Vasúti Hatósági Főosztály
Hajózási Hatósági Főosztály
Közúti Jármű Hatósági Főosztály
Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály
Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály (autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi hatósági
hatáskörben)
Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a keresetlevelet és az ügy iratait a benyújtástól
számított 30 napon belül továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságra, a
keresetre írt védiratával együtt.
Ha a keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet a
benyújtásától számított 5 napon belül kell az ügy irataival együtt a bírósághoz továbbítani.
Ebben az esetben a továbbítással egyidejűleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium csak
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az azonnali jogvédelemre irányuló kérelemben foglaltakra köteles nyilatkozni. A védirat
előterjesztésére a határidő 30 nap.
II. Ki nyújthatja be ezt a nyomtatványt?

Ez az űrlap a keresetlevél és annak mellékletei benyújtására szolgál.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél és a gazdálkodó
szervezet ügyfél elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, ezért ezen ügyfelek kizárólag ezen
az űrlapon nyújthatják be a keresetlevelet és annak mellékleteit.
Elektronikus kapcsolattartásra egyébként nem kötelezett ügyfél választása esetén szintén ezen
űrlap alkalmazásával nyújthatja be a keresetlevelet és annak mellékleteit.
A keresetlevelet az arra írt védirattal együtt az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkor
is továbbítja a bíróságra, ha az elkésett.
III. Milyen módon kell benyújtani az iratokat?

Az űrlaphoz elektronikus dokumentumként kell csatolni a benyújtani kívánt iratokat. Felhívjuk
a figyelmet, hogy a csatolni kívánt dokumentumok együttes mérete nem haladhatja meg a
bíróságok központi honlapján (www.birosag.hu) közzétett maximális nagyságot. Ezt
meghaladó méretnél a dokumentumokat adathordozón kell beküldeni, amelyet az űrlapon
jelezni kell.
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