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Fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti kérelem 
Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! Kitöltés előtt olvassa el figyelmesen a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT! 

 

 

1. Az eljáró közjegyző 
[Kitöltése kötelező! Annak a közjegyzőnek az adatait írja ide, akihez a kérelmét benyújtja.] 

Név 

 
Székhely (iroda címe) 

Irsz. Település 

  
Közterület neve és jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó 

 
 

2. A végrehajtást kérő adatai 
Név (elnevezés)* Személytípus [Kód2]* Adószám***/adóazonosító jel 

   
Anyja neve** Születési neve Születési hely** Születési idő** 

    
Lakóhely (székhely, telephely)* 

Ország* Irsz.* Település* 

   
Közterület neve és jellege / helyrajzi szám* Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó 

      
Fizetési számlával kapcsolatos adatok 

Számlaszám/Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN) Pénzforgalmi szolgáltató neve 

  
Telefonszám/faxszám E-mail cím 

  
* Kitöltése kötelező. ** Természetes személy végrehajtást kérő esetén kötelező. *** Társasház végrehajtást kérő esetén kötelező, ha rendelkezik adószámmal. 

 

3. A végrehajtást kérő képviselőjének (képviselőinek) (kézbesítési megbízottjának) adatai 
[Kitöltése kötelező, ha a végrehajtást kérő külföldi, társasház, gondnokolt vagy olyan kiskorú, aki az eljárás tárgyáról a polgári jog szabályai szerint érvényesen nem rendelkezhet.] 

Képviselő 

azonosítója 
Név* Képviselet típusa 

[Kód3]* 
Kézbesítési cím* 

Ország* 

K1    
Kézbesítési cím* 

Irsz.* Település* Közterület neve és jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó / helyrajzi szám* 

   
Telefonszám/faxszám** E-mail cím** 

  
Képviselő 

azonosítója 
Név*** Képviselt vh. kérői 

képviselő azonosítója 
Képviselet típusa 

[Kód3]*** 
Kézbesítési cím*** 

Ország*** 

K2  K1   
Kézbesítési cím*** 

Irsz.*** Település*** Közterület neve és jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó / helyrajzi szám*** 

   
Telefonszám/faxszám**   *** E-mail cím**   *** 
  
* Ha a végrehajtást kérő képviselővel jár el, kitöltése kötelező. ** Csak jogi képviselő esetén kötelező. *** Kitöltése akkor kötelező, ha a képviselőt is képviseli valaki. 

 

4. Az adós adatai 
Név (elnevezés)* Személyi azonosító/személyi igazolvány száma Személytípus [Kód4]* 

   
Anyja neve** Születési neve Születési hely** Születési idő** 

    
Adóazonosító jel/ adószám Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám*** Nyilvántartást vezető szerv elnevezése*** 

   
Lakóhely (székhely, telephely)* 

Ország* Irsz.* Település* 

   
Közterület neve és jellege / helyrajzi szám* Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó 

      
Foglalkozás Munkahely 

  
Fizetési számlával kapcsolatos adatok 

Számlaszám/Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN) Pénzforgalmi szolgáltató neve 

  
Telefonszám/faxszám E-mail cím 

  
* Kitöltése kötelező. ** Természetes személy adós esetén kötelező. *** Szervezet adós esetén kötelező. 
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5. Az adós törvényes képviselőjének adatai 
[Kitöltése kötelező, ha az adós szervezet (pl. cég, társasház), gondnokolt vagy olyan kiskorú, aki a polgári jog szabályai szerint az eljárás tárgyáról érvényesen nem rendelkezhet.] 
Név* Képviselet 

típusa [Kód5]* 
Kézbesítési cím* 

Ország* 

   
Kézbesítési cím* 

Irsz.* Település* Közterület neve és jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó / helyrajzi szám* 

   
Telefonszám/faxszám E-mail cím 

  
* Kitöltése kötelező. 

 

6. A végrehajtandó fizetési meghagyás adatai 
[Kitöltése kötelező! A kézbesítési fikcióval történt jogerőre emelkedést csak akkor jelölje, ha ez a fizetési meghagyásra igaz.] 

A fizetési meghagyás ügyszáma A fizetési meghagyást kibocsátó közjegyző 

Neve Székhelye (város) 

   
A fizetési meghagyás jogerőre emelkedésének napja 

(a teljesítési határidő utolsó napja az ezt megelőző nap): 
  A fizetési meghagyás a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 

137. §-ának (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre. 

 

7. Főkövetelés (a fizetési meghagyás végrehajtandó része) 
[Minden rovat kitöltése kötelező! Pontosan azokat az adatokat adja meg, amelyeket a jogerős fizetési meghagyás tartalmaz.  A főkövetelés összege lehet kevesebb, mint a fizetési 

meghagyásban.] 

A főkövetelés pénzneme:   

Főkövetelés 

sorszáma 

Főkövetelés összege (tőke) Alapul szolgáló jogviszony Érvényesített jog 

Kód7.1 Pontosítás egyéb [Kód7.1: 999] esetén Kód7.2 Pontosítás egyéb [Kód7.2: 99] esetén 

F      

Főkövetelés 

sorszáma 

Főkövetelés összege (tőke) Alapul szolgáló jogviszony Érvényesített jog 

Kód7.1 Pontosítás egyéb [Kód7.1: 999] esetén Kód7.2 Pontosítás egyéb [Kód7.2: 99] esetén 

F      

Főkövetelés 

sorszáma 

Főkövetelés összege (tőke) Alapul szolgáló jogviszony Érvényesített jog 

Kód7.1 Pontosítás egyéb [Kód7.1: 999] esetén Kód7.2 Pontosítás egyéb [Kód7.2: 99] esetén 

F      

Főkövetelés 

sorszáma 

Főkövetelés összege (tőke) Alapul szolgáló jogviszony Érvényesített jog 

Kód7.1 Pontosítás egyéb [Kód7.1: 999] esetén Kód7.2 Pontosítás egyéb [Kód7.2: 99] esetén 

F      
 

8. Járulékok (a fizetési meghagyás végrehajtandó része) 
[Kitöltése nem kötelező. Akkor töltse ki, ha a fizetési meghagyásban járulékokat érvényesített, amelyek végrehajtását kéri.] 

Kamat 

sor-

száma 

A kamat 

alapjának 

sorszáma 

Tőkeösszeg 

(ha a főkövetelés 

összegénél kisebb) 

Kamatláb (%) vagy 

kamatmérték (összeg 

pénznemmel) 

Kamatperiódus (a kamat jellege) Kamattípus (jogcím) A kamattal érintett időszak 

Kód8.1 Pontosítás egyéb 

[Kód8.1: 999] esetén 

Kód8.2 Pontosítás egyéb  

[Kód8.2: 999] esetén 

-tól -ig 

K          

K          

K          

K          

K          

K          

K          

K          

K          

K          

K          

K          

K          

K          

K          

K          

K          

K          

K          

K          

K          

K          
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9. Azoknak az eljárási költségeknek a megjelölése, melyekben a közjegyző a fizetési meghagyással a jogosult javára 

marasztalta a kötelezettet (a fizetési meghagyás végrehajtandó része) 
[Kitöltése nem kötelező. Akkor töltse ki, ha a fizetési meghagyásban költségeket érvényesített, amelyek végrehajtását kéri. A hibásan megadott eljárási díjat a közjegyző hivatalból javítja!] 

FMH költség 

típusa [Kód9] 

Pontosítás egyéb [Kód9: 999] esetén Összeg Pénznem 

    

    

    

    

    
 

10. Az adós tartozásáért felelős egyéb személyekre vonatkozó adatok 
[Kitöltése kötelező, ha a fizetési meghagyás más egyetemleges adóstárs vonatkozásában is jogerőre emelkedett.] 

Egyetemleges felelősség esetén az adótárs neve (elnevezése)  Az adóstárs ellen 

végrehajtási eljárás folyik.  
Az adóstárs az alábbi vagyontárgyaival felel: 

 Az adóstárs a 11. pontban 

meghatározott 

vagyontárgyakkal felel. 

Az adóstárs végrehajtás alá vonható vagyontárgyai 

 

Egyetemleges felelősség esetén az adótárs neve (elnevezése)  Az adóstárs ellen 

végrehajtási eljárás folyik.  
Az adóstárs az alábbi vagyontárgyaival felel: 

 Az adóstárs a 11. pontban 

meghatározott 

vagyontárgyakkal felel. 

Az adóstárs végrehajtás alá vonható vagyontárgyai 

 

Egyetemleges felelősség esetén az adótárs neve (elnevezése)  Az adóstárs ellen 

végrehajtási eljárás folyik.  
Az adóstárs az alábbi vagyontárgyaival felel: 

 Az adóstárs a 11. pontban 

meghatározott 

vagyontárgyakkal felel. 

Az adóstárs végrehajtás alá vonható vagyontárgyai 

 
 

11. Az adós végrehajtás alá vonható vagyontárgyaira vonatkozó adatok 
[Amennyiben nem kötelezően kell megjelölni, akkor is indokolt kitölteni a konkrét vagyontárgyakra vonatkozó rendelkezésre álló adatokat – a végrehajtás költségeinek csökkentése, a 

végrehajtás eredményességének növelése érdekében –, abban az esetben is, ha egyébként az adós bárhol fellelhető vagyona tekintetében kéri a végrehajtást.] 

 A végrehajtást kérő az adós bárhol fellelhető vagyona tekintetében kéri a végrehajtást. 

Követelések: 

Fizetési számlával kapcsolatos adatok* 

Számlaszám/Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN) Pénzforgalmi szolgáltató neve 

  
Pénzforgalmi számlával kapcsolatos adatok* 

Számlaszám/Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN) Pénzforgalmi szolgáltató neve 

  
Értékpapír 

 
Egyéb követelés 

 

Munkabér, egyéb járandóság* 

Munkáltató neve (elnevezése) Címe 

  

Ingóság Az ingóság vételár 

(vételhez adott kölcsön 

összege), elkészítési, 

javítási díj behajtása 

végett lefoglalható. 

Megnevezése Természetbeni fellelhetősége 

   

   

Ingatlan 

Helyrajzi szám Ország Irsz. Település 

    
Közterület neve és jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó 

      
Helyrajzi szám Ország Irsz. Település 

    
Közterület neve és jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó 

      

Egyéb vagyontárgyak 

 

 
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, ha a 12. pontban a fizetési számlára vagy munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétől függően kéri annak 

foganatosítását. 
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12. A végrehajtást kérő kéri a végrehajtót, hogy az alábbi terjedelemben foganatosítsa a végrehajtást az adós 

vagyontárgyaira [Kitöltése kötelező.] 

 A 11. pontban foglalt vagyontárgyakra. 

 A 11. pontban foglalt vagyontárgyakra, a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétől függően. [A fizetési számlát a 11. pontban meg kell jelölni.] 

 A 11. pontban foglalt vagyontárgyakra, a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétől függően. [A fizetést teljesítőt a 11. pontban meg kell jelölni.] 

 

13. Végrehajtással összefüggésben felmerült, illetve végrehajtási költségként behajtandó költségek 
[Kitöltése nem kötelező. Kitöltése esetén a közjegyző ezeket is feltünteti a végrehajtási lapon! A hibásan (hiányosan) megadott eljárási díjat a közjegyző hivatalból javítja! A túlzott 

mértékű ügyvédi díjat a közjegyző mérsékelheti!] 

VH költség 

típusa [Kód13] 

Pontosítás egyéb [Kód13: 999] esetén Összeg Pénznem 

    

    

    

    
 

Kérem a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelését! 
 

Postai készpénzátutalási megbízás 

(„sárga csekk”) feladóvevényének a helye. 

A végrehajtás elrendelésének díját a MOKK részére postai készpénz-

átutalási megbízással kell megfizetni az eljárás megindítása előtt. A díj 

megfizetését igazoló eredeti feladóvevényt kérjük,  

ragassza vagy tűzze ide. 

A postai készpénzátutalási megbízás kitöltése és az összeg befizetése 

előtt olvassa el figyelmesen a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT! 

  

 

 
 

 
  

  
  

  

 

14. Nyilatkozatok [Ha valamelyik nyilatkozat igaz az Ön kérelmére, az előtte lévő négyzetbe tegyen egy X-et.] 

 Kérelmemhez pótlapot csatolok. 

 Az űrlapot pótlapként csatolom. 

 Kérelmemhez 3 munkanapon belül, papíralapon jogutódlás megállapítása iránti kérelmet csatolok, amelynek elbírálásáig kérem a kérelem függőben tartását. 

 Kijelentem, hogy a mögöttesen felelős adós másodlagos helytállási kötelezettsége beállt. 

 Végrehajtás elrendelése iránti kérelmemmel egyidejűleg költségkedvezmény (személyes díjfeljegyzési jog) iránti kérelmet is előterjesztek. 

 A végrehajtási ügy alapjául szolgáló fizetési meghagyásos ügyben részemre engedélyezett 

díjfeljegyzési jog továbbra is megillet. Az engedélyező végzés ügyszáma:  

 A végrehajtást kérő a végrehajtónak nyilatkozik arról, hogy a végrehajtás foganatosítása tárgyi költségmentes vagy abban a feleket tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg. 

 A végrehajtást kérő kéri, hogy a végrehajtási lapot az adós végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerinti végrehajtóhoz továbbítsák. 

 A végrehajtást kérő vagy jogi képviselője a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván venni. 

 A végrehajtást kérő kéri a végrehajtót, hogy a végrehajtási lapot postán kézbesítse az adósnak. 

 A kiskorú adós(ok) az eljárás tárgyáról a polgári jog szabályai szerint érvényesen rendelkezhet(nek).  

 A kiskorú végrehajtást kérő(k) az eljárás tárgyáról a polgári jog szabályai szerint érvényesen rendelkezhet(nek). 

 A meghatalmazott kijelenti, hogy az ügyben érvényes és hatályos írásbeli meghatalmazással rendelkezik, illetve képviseleti jogosultsága az ügyben jogszabály alapján fennáll. 

 A Vht. 32. §-ának (3) bekezdése alapján a végrehajtható okiratot az itt megjelölt számú 

ügyben illetékes végrehajtó részére kérem megküldeni: [Írja be a végrehajtói ügyszámot.] 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok legjobb tudomásom szerint a valóságnak 

megfelelnek. 

Keltezés (település, dátum) 

[Az aláírásának helyét és időpontját itt tüntesse fel.] 
A végrehajtást kérő (képviselője) aláírása 
[A végrehajtást kérőnek, vagy ha helyette képviselő jár el, a képviselőnek alá kell írnia a kérelmet.] 

  
Előttünk mint tanúk előtt:  
[A tanúk nevét és címét olvashatóan kell kitölteni! Kötelező a tanúk alkalmazása, kivéve, ha a végrehajtást kérő (vagy képviselője) aláírását (kézjegyét) bíró vagy közjegyző hitelesíti.] 
Tanú aláírása Tanú aláírása 

  
Tanú neve:  Tanú neve:  

Tanú 

lakóhelye: 
 Tanú 

lakóhelye: 
 

 


