Tájékoztatás
Tájékoztatjuk, hogy egy űrlapon csak egy igény benyújtására van lehetőség. Több megkeresés benyújtása esetén, igényenként új űrlap kitöltése
szükséges. A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
Ügytípus
Jogszolgáltatási ügyek (büntető, polgári (gazdasági), közigazgatási, munkaügyi peres, büntető és polgári nem peres eljárások, bírósági végzések,
ítéletek kikérése, illetve cégbírósági végzések cégek felszámolása, végelszámolása, kényszertörlése esetén)
Ügytípus leírása
17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelésiszabályzatáról 199. §-a határozza meg a maradandó iratok körét.
199. § (3) Maradandó értékű iratok:
a) az 1950 előtt keletkezett, valamint az 1956-1957, vagy 1960-1963. évekből származó ügyiratok,
b) a nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok nyilvántartásával kapcsolatos ügyek,
c) az előzetes jognyilatkozatokkal kapcsolatos ügyiratok és nyilvántartások,
d) a sztrájk jogszerűségével vagy a sztrájk idején még elégséges szolgáltatással kapcsolatos nemperes ügy iratai,
e) az e szabályzat irattári tervébenmegjelölt további nem selejtezhető ügyiratok.
(4) A (3) bekezdésben fel nem sorolt ügyiraton belül maradandó értékű irat:
a) a bíróságnál letétbe helyezett választott bírósági határozat kiadmánya és annak jegyzéke,
b) a bíróságon kezelt letétekről szóló jogszabályban meghatározott teljesítési vagy őrzési letétkezelés megszüntetését követően a bíróság
irattárának átadott köz- és magánokiratok,
c) az 1992. január 1-je előtt keletkezett hagyatéki ügyek befejező határozatai, a hagyatéki tárgyalásijegyzőkönyvek, a hagyatéki leltár,
d) a 11. § (1) és (4) bekezdéseiben írt polgári (gazdasági), közigazgatási és munkaügyi peres ügyekben a 12. § (1) és (4) bekezdéseiben írt első- és
másodfokú ügydöntő határozatok, valamint e peres ügyekben a rendkívüli jogorvoslatok tárgyában hozott határozatok,
e) a 11. § (2) bekezdésében írt büntető peres ügyekben a 3. § 17. pontja alapján külső iratként érkezett vádirat, vádindítvány, feljelentés, továbbá
a 12. § (2) bekezdésében írt első-, másod- és harmadfokú ügydöntő határozatok, továbbá e peres ügyekben a rendkívüli jogorvoslatok tárgyában
hozott határozatok,
f) a 11. § (1) bekezdés utolsó mondatában, továbbá az (5) bekezdésben, valamint a jogszabályokban meghatározott polgári nemperes ügyekben
az első- és másodfokú eljárást befejező (Büsz. 39. §) határozatok, valamint a rendkívüli jogorvoslatok tárgyában hozott határozatok,
g) a 11. § (2) bekezdésében meghatározott büntető nemperes ügyekben (kivéve a büntetés-végrehajtási ügyeket) az eljárást befejező (Büsz. 39. §)
első- és másodfokú határozatok, valamint a rendkívüli jogorvoslatok tárgyában hozott határozatok,
h) a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény szerinti büntetésvégrehajtási ügyekben az életfogytig tartó, valamint a 15 évi vagy ezt meghaladó tartamú szabadságvesztés végrehajtásával kapcsolatos olyan
büntetés-végrehajtási bírói határozat, amely ellen fellebbezésnek van helye, továbbá a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat alapján
hozott határozat,
i) bármely ügyben az alkotmányjogi panasz, az Alkotmánybíróság eljárását jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, jogegységi eljárás
alaptörvény ellenessége vagy nemzetközi szerződésbe ütközése miatt kezdeményező irat,
j) a Kúria eljárását önkormányzati rendelet jogszabályba ütközése miatt kezdeményező irat,
k) az Európai Unió Bizottságának előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményező irat,
l) az ügyirathoz csatolt és a jogosult részére ki nem adott magán- és közokiratok, továbbá az anyakönyvi kivonatok,
m)a külföldi tartozások és követelések bizonyítására szolgáló iratok,
n) a bíró által az (1)-(2) bekezdés alapján maradandó értékűnek minősített iratok,
o) a büntetőeljárás során a kegyelmi ügyekben hozott döntések,
p) a (3) bekezdésben írt maradandó értékű ügyirat, valamint az e bekezdés a)-o) pontjaiban írt maradandó értékű iratot is tartalmazó ügyirat
papíralapú iratborítéka (a csatolt és egyesített ügyeké is).
(5) a 2006. január 1-je után indult, a Pp. XVIII. Fejezetében szabályozott gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos eljárások ügyiratait a gondnokság
alá helyezett személy halálának az időpontjáról szóló értesítés bíróság részére történő megküldéséig a (3) bekezdésben írtaknak megfelelően nem
selejtezhető levéltári anyagnak minősülő ügyiratként kell kezelni.

Űrlaphoz csatolandó mellékletek
1.) Állampolgár esetében igazolni kell, hogy Ptk. 8.1 § (1) bekezdése értelmében közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon,
az örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
2.) Gazdasági társaság tekintetében igazolni kell a képviseletre jogosultságot.
3.) Csatolni kell a meghatalmazást, illetve a nyilatkozatot, arról hogy közeli hozzátartozóként, képviseletre jogosult tagként kéri az iratot
(ha a Rendelkezési nyilvántartás ezt nem tartalmazza).

Kérelmező személy adatai

Saját maga képviseletében vagy meghatalmazottként jár el?*

Saját nevemben

Meghatalmazottként

Személy adatok
Viselt név előtag:

Viselt vezetéknév*:

Viselt utónév*:

Viselt utónév 2:

Születési név előtag:

Születési vezetéknév*:

Születési utónév*:

Születési utónév 2:

Születési hely*:

Születési idő*:

Anyja vezetékneve*:
Anyja utóneve*:

Anyja utóneve 2:

Okmány adatok

Okmány típusa*:
személyazonosító igazolvány
jogosítvány
útlevél

Okmány száma*:

Cím
Állandó lakcím

Ország*:
Irányítószám*:

Település*:

Közterület neve*:

Közterület jellege*:

Hsz.*:

Ép.:

Lh.:

Em.:

Ajtó:

Levelezési cím

Megegyezik az állandó lakcímmel

Ország*:
Irányítószám*:

Település*:

Közterület neve*:

Közterület jellege*:

Hsz.*:

Ép.:

Lh.:

Em.:

Elérhetőség

Telefonszám*:

E-mail:

Ajtó:

A keresett vagy meghatalmazó személy adatai
Személy adatok
Viselt név előtag:

Viselt vezetéknév*:

Viselt utónév*:

Viselt utónév 2:

Születési név előtag:

Születési vezetéknév*:

Születési utónév*:

Születési utónév 2:

Születési hely*:

Születési idő*:

Anyja vezetékneve*:
Anyja utóneve*:

Anyja utóneve 2:

Okmány adatok
Okmány típusa*:
személyazonosító igazolvány
jogosítvány
útlevél

Okmány száma*:

Cím
Állandó lakcím

Ország*:
Irányítószám*:

Település*:

Közterület neve*:

Közterület jellege*:

Hsz.*:

Ép.:

Lh.:

Levelezési cím

Em.:

Ajtó:

Megegyezik az állandó lakcímmel

Ország*:
Irányítószám*:

Település*:

Közterület neve*:

Közterület jellege*:

Hsz.*:

Ép.:

Lh.:

Em.:

Elérhetőség

Telefonszám*:

E-mail:

Ajtó:

Jogszolgáltatás
Kérelem tárgya
Kérelem tárgya*:

büntető
polgári (gazdasági)
közigazgatási
munkaügyi peres
polgári és büntető nemperes
cégeljárás
egyéb:

Ügy adatai

Ügyirat iktatószáma:

Egyéb információk a keresett ügyről:

Bíróság megnevezése:

Az eljárás, vagy per esetén a tárgyalás ideje?*:

Melyik településen volt az eljárás?*:

-tól

-ig

Eljárásban résztvevő természetes személyek adatai

1. természetes személy
Viselt vezetéknév:
Viselt utónév:

Viselt utónév 2:

Születési vezetéknév:
Születési utónév:

Születési utónév 2:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja vezetékneve:
Anyja utóneve

Anyja utóneve 2:

Állandó lakcím

Ország:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hsz.:

Ép.:

Lh.:

Em.:

Ajtó:

2. természetes személy
Viselt vezetéknév:
Viselt utónév:

Viselt utónév 2:

Születési vezetéknév:
Születési utónév:

Születési utónév 2:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja vezetékneve:
Anyja utóneve

Anyja utóneve 2:

Állandó lakcím

Ország:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hsz.:

Ép.:

Lh.:

Em.:

Ajtó:

Perben résztvevő jogi személyek adatai
1.

jogi személy

Cégnév:
Adószám:

Cégjegyzékszám:

Székhely

Ország:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hsz.:

2.

Ép.:

Lh.:

Em.:

Ajtó:

jogi személy

Cégnév:
Adószám:

Cégjegyzékszám:

Székhely

Ország:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hsz.:

Ép.:

Lh.:

Em.:

Ajtó:

Egyéb kérdések
MNL szervezeti illetékesség
Kérjük, hogy a tagintézmény kiválasztásánál vegye figyelembe, hogy az MNL megyei levéltárai a megyéjük területén működő, valamint működött megyei szintű jogszolgáltatási szervek, az MNL
Országos Levéltára pedig az országos szintű jogszolgáltatási szervek iratait őrzik és az egyes tagintézmények csak az általuk őrzött iratokból tudnak adatot szolgáltatni. Ha bizonytalan arra
vonatkozóan, hogy az ügyében melyik tagintézmény járhat el, úgy kérjük, hogy jelölje meg az Ügyfélszolgálati Főosztályt!

Melyik tagintézményhez kívánja benyújtani az igényt?*
MNL Országos Levéltára
MNL Baranya Megyei Levéltára
MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára
MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára
MNL Békés Megyei Levéltára
MNL Csongrád Megyei Levéltára
MNL Fejér Megyei Levéltára
MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára
MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára
MNL Heves Megyei Levéltára
MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára
MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltára
MNL Nógrád Megyei Levéltára
MNL Pest Megyei Levéltára
MNL Somogy Megyei Levéltára
MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára
MNL Tolna Megyei Levéltára
MNL Vas Megyei Levéltára
MNL Veszprém Megyei Levéltára
MNL Zala Megyei Levéltára
MNL Ügyfélszolgálati Főosztály

Egyéb kérdések
Papíron vagy elektronikusan kéri a másolatot?*

Papíron

Elektronikusan

A kiadmányt elektronikus úton természetes személy esetén az Ügyfélkapu címére, jogi személy esetén annak Cégkapujára, közigazgatási szerv esetén annak Hivatali Kapujára kell megküldeni. Amennyiben a
Rendelkezési Nyilvántartásban rendelkezett a kapcsolattartás módjáról és az az űrlapon megjelölttől eltérő, a Levéltár az űrlapon megjelölt módnak megfelelően fog eljárni.

Megjegyzés:

Csatolt mellékletek:

Adatkezelési tájékoztató
A Magyar Nemzeti Levéltár honlapján olvasható (http://mnl.gov.hu/ugyfelszolgalat_adatkezelesi_tajekoztato) Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és az abban foglaltakat
tudomásul veszem. Ezen előzetes tájékoztatás alapján, a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtásával, a kérelemben megadott személyes adatokat az
adatkezelő rendelkezésére bocsátom. Egyúttal büntetőjogi felelősségem tudatában jelentem ki, hogy az előzetes tájékoztatás alapján megadott személyes adatok a valóságnak
megfelelnek; más érintett személyes adatainak megadása esetén az érintett személyes adatainak közléséhez meghatalmazással vagy egyéb érvényes adatkezelési jogcímmel
rendelkezem.

Tudomásul veszem

Kelt:

aláírás

