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Biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem 
Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! Kitöltés előtt olvassa el figyelmesen a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT! 

 

 

1. Az eljáró közjegyző 
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* Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám* Nyilvántartást vezető szerv elnevezése* 

   
Anyja 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 

  
* Csak szervezet esetén. ** Csak természetes személy esetén.  

 

3. A végrehajtást kérő képviselőjének (képviselőinek) (kézbesítési megbízottjának) adatai 

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 
  
 

4. Az adós adatai 
Név (elnevezés) Születési név** Személytípus [Kód4] 

   
Anyja neve** Születési hely** Születési idő** Személyi igazolvány száma** 

    
Adóazonosító jel**/ adószám* Személyi azonosító**/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 

  
* Csak szervezet esetén. ** Csak természetes személy esetén.  
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5. Az adós törvényes képviselőjének adatai 
[Kitöltése csak akkor kötelező, ha az adós kiskorú! Egyébként akkor töltse ki, ha tudja, hogy az adósnak van törvényes képviselője, és ismeri az adós törvényes képviselőjének az adatait!] 
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 

  
 

6. A biztosítandó pénzköveteléssel kapcsolatos adatok, a biztosítási intézkedés elrendelésének jogcíme 
A kibocsátott fizetési meghagyás ügyszáma 

 
 A biztosítási intézkedés elrendelését azért kérem, mert a fizetési meghagyásban meghatározott pénzkövetelés későbbi kielégítése a 7. pontban előadottak szerint veszélyben 

van, de a fizetési meghagyás még nem jogerős. 

 A biztosítási intézkedés elrendelését a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 189. §-a 

alapján a betéti társasággal vagy a közkereseti társasággal szemben kibocsátott végrehajtási lapra tekintettel a 

betéti társaság beltagjával, illetve a közkereseti társaság tagjával szemben kérem, mert a fizetési meghagyásban 

meghatározott pénzkövetelés későbbi kielégítése a 7. pontban előadottak szerint veszélyben van.  

A kibocsátott végrehajtási lap ügyszáma 

 

 

7. Annak valószínűsítése, hogy a követelés későbbi kielégítése veszélyben van 

 

 

8. Főkövetelés (a fizetési meghagyás biztosítandó része) 

Főkövetelés 

sorszáma 

Főkövetelés összege (tőke) Pénznem Alapul szolgáló jogviszony Érvényesített jog 

Kód8.1 Pontosítás egyéb [Kód8.1: 999] esetén Kód8.2 Pontosítás egyéb [Kód8.2: 99] esetén 
       
Főkövetelés 

sorszáma 

Főkövetelés összege (tőke) Pénznem Alapul szolgáló jogviszony Érvényesített jog 

Kód8.1 Pontosítás egyéb [Kód8.1: 999] esetén Kód8.2 Pontosítás egyéb [Kód8.2: 99] esetén 
       
Főkövetelés 

sorszáma 

Főkövetelés összege (tőke) Pénznem Alapul szolgáló jogviszony Érvényesített jog 

Kód8.1 Pontosítás egyéb [Kód8.1: 999] esetén Kód8.2 Pontosítás egyéb [Kód8.2: 99] esetén 
       
Főkövetelés 

sorszáma 

Főkövetelés összege (tőke) Pénznem Alapul szolgáló jogviszony Érvényesített jog 

Kód8.1 Pontosítás egyéb [Kód8.1: 999] esetén Kód8.2 Pontosítás egyéb [Kód8.2: 99] esetén 
       
 

9. Kamat (a fizetési meghagyás biztosítandó része) 
Főkövete-

lés 

sorszáma 

Tőkeösszeg 

(ha a főkövetelés összegétől 

eltér) 

Kamat-

láb (%) 

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

Kód9.1 Pontosítás egyéb 

[Kód9.1: 9] esetén 

Kód9.2 Pontosítás egyéb [Kód9.2: 9] 

esetén 

-tól -ig 
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9. Kamat (a fizetési meghagyás biztosítandó része) – folytatás 
Főkövete-

lés 

sorszáma 

Tőkeösszeg 

(ha a főkövetelés összegétől 

eltér) 

Kamat-

láb (%) 

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

Kód9.1 Pontosítás egyéb 

[Kód9.1: 9] esetén 

Kód9.2 Pontosítás egyéb [Kód9.2: 9] 

esetén 

-tól -ig 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

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

marasztalta a kötelezettet (a fizetési meghagyás biztosítandó része) 
[A hibásan megadott eljárási díjat a közjegyző hivatalból javítja!] 

FMH költség 

típusa [Kód10] 

Pontosítás egyéb [Kód10: 9] esetén Összeg Pénznem 

    

    

    

    

    

    
 

11. Az adós végrehajtás alá vonható vagyontárgyaira vonatkozó adatok 
[A konkrét vagyontárgyakra vonatkozó rendelkezésre álló adatokat – a végrehajtás költségeinek csökkentése, a végrehajtás eredményességének növelése érdekében – akkor is indokolt 

kitölteni, ha végrehajtást kérő az adós bárhol fellelhető vagyona tekintetében kéri a biztosítási intézkedést.] 

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

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 
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12. A biztosítási intézkedéssel összefüggésben felmerült költségek 
[A hibásan (hiányosan) megadott eljárási díjat a közjegyző hivatalból javítja! A túlzott mértékű ügyvédi díjat a közjegyző mérsékelheti!] 

VH költség 

típusa [Kód12] 

Pontosítás egyéb [Kód12: 99] esetén Összeg Pénznem 

    

    

    

    

    

    

 

Kérem a biztosítási intézkedés elrendelését! 
 

 

Postai készpénzátutalási megbízás 

(„sárga csekk”) feladóvevényének a helye. 

A biztosítási intézkedés elrendelésének díját a MOKK részére postai 

készpénzátutalási 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! 

  

 

 
 

 
  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 Kérelmemhez pótlapot csatolok.  Az űrlapot pótlapként csatolom. 

 Kérelmemhez a követelés későbbi kielégítését valószínűsítő okiratot (okiratokat) csatolok. 

 Kérelmemhez jogutódlás megállapítása iránti kérelmet csatolok, amelynek elbírálásáig kérem a kérelem függőben tartását. 

 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 biztosítási intézkedést elrendelő végzést 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 meghatalmazott kijelenti, hogy az ügyben érvényes és hatályos írásbeli meghatalmazással rendelkezik. 

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

megfelelnek: 

Keltezés (település, dátum) A végrehajtást kérő (képviselője) aláírása 

  
Előttünk mint tanúk előtt: [A tanúk nevét és címét olvashatóan kell kitölteni!] 
Tanú aláírása Tanú aláírása 

  
Tanú neve:  Tanú neve:  

Tanú 

lakóhelye: 
 Tanú 

lakóhelye: 
 

 

 


