
A fizetési meghagyásos eljárás, valamint a fizetési meghagyás végrehajtásának 

elrendelése iránti eljárás során, a papíralapú és az elektronikus űrlapok 

kitöltéséhez szükséges kódok listája 
(2018.01.01-i verzió) 

Kód Személytípus 

1 természetes személy (ember) 

10 állam 

11 állami vállalat (egyéb állami gazdálkodó szerv) 

12 tröszt 

13 leányvállalat (egyes jogi személyek vállalata) 

15 önkormányzat 

16 önkormányzati társulás (többcélú kistérségi társulás) 

18 nemzetiségi önkormányzat 

20 költségvetési szerv 

31 alapítvány 

32 egyesület 

33 köztestület (MTA, gazdasági és szakmai kamara) 

36 egyház vagy belső egyházi jogi személy 

38 országos sportági szakszövetség 

39 párt 

41 korlátolt felelősségű társaság (kft.) 

42 részvénytársaság (nyrt., zrt.) 

43 egyesülés 

44 szövetkezet (lakásszövetkezet) 

45 európai gazdasági egyesülés 

46 európai részvénytársaság 

47 európai szövetkezet 

48 európai területi társulás 

51 erdőbirtokossági társulat 

52 vízgazdálkodási társulat 

53 MRP szervezet 

54 hegyközségi szervezet 

61 közjegyzői iroda 

62 szabadalmi ügyvivő iroda 

63 ügyvédi iroda 

64 végrehajtói iroda 

71 befektetési alap 

72 befektetővédelmi alap 

73 magánnyugdíjpénztár 

74 önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 

79 egyéb jogi személy 

81 közkereseti társaság (kkt.) 

82 betéti társaság (bt.) 

83 külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

84 egyéni cég 

85 külföldi jogi személy 



91 társasház 

99 egyéb jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogalany 

 

Kód Képviselet típusa (1011-1059 törvényes képviselők, 1060 kézbesítési megbízott, 1061-

1099 meghatalmazottak) 

1011 szülő 

1012 gyám 

1013 gondnok 

1015 ideiglenes gondnok 

1016 zárgondnok 

1017 eseti gondnok, eseti gyám 

1021 vezető tisztségviselő (igazgatóság tagja, igazgató, igazgatótanács tagja, ügyvezető, 

vezérigazgató stb.) 

1022 képviseletre jogosult tag 

1023 cégvezető 

1024 felszámoló (ideiglenes vagyonfelügyelő) 

1025 végelszámoló 

1026 alkalmazott (törvényes képviselőként) 

1027 társasház közös képviselője 

1028 szervezet (törvényes képviselőként) 

1029 felszámoló (szervezet) 

1031 elnök 

1032 elnökségi tag 

1033 főigazgató 

1034 főtitkár 

1035 hivatalvezető 

1036 polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) (törvényes képviselőként) 

1037 rektor 

1051 állam törvényes képviselője 

1052 alapkezelő 

1053 alapítvány kezelő szervének (kuratórium) tagja 

1054 külföldi vállalkozás magyarországi képviselete 

1055 külföldi pénzintézet magyarországi fióktelepe 

1059 egyéb törvényes képviselő 

1060 kézbesítési megbízott 

1061 hozzátartozó (egyeneságbeli rokon és annak házastársa, örökbe fogadó és nevelőszülő, 

örökbe fogadott és nevelt gyermek, testvér, házastárs és élettárs, házastárs egyeneságbeli 

rokona és testvére, valamint a testvér házastársa) 

1062 pertárs 

1063 pertárs törvényes képviselője vagy meghatalmazottja 

1071 ügyvéd 

1072 ügyvédi iroda 

1077 kamarai jogtanácsos (jogi előadó) 

1081 helyi önkormányzat képviselő-testületének (közgyűlésének) tagja 

1082 polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) (meghatalmazottként) 

1083 jegyző (főjegyző) 

1084 polgármesteri hivatal (főpolgármesteri hivatal, megyei közgyűlés hivatalának) alkalmazottja 

1085 helyi önkormányzat szervének az alkalmazottja 



1088 nemzetiségi önkormányzat tagja 

1089 nemzetiségi önkormányzat szervének vezetője vagy alkalmazottja 

1091 szakszervezet 

1093 önkormányzati szerv egyéb alkalmazottja, tisztségviselője 

1094 közigazgatási szerv, egyéb költségvetési szerv alkalmazottja 

1095 gazdálkodó szervezet, egyéb nem természetes személy alkalmazottja 

1098 végrehajtó [Vht. 12/A. §] – csak végrehajtási eljárás során 

1099 egyéb meghatalmazott 

 

Kód A követelés alapjául szolgáló jogviszony 

110 szellemi alkotáshoz fűződő jog sérelme 

111 szerzői mű, illetve szomszédos jog felhasználása 

121 szerzői jog, illetve szomszédos jog díjigény 

130 személyiségi jog megsértése 

300 tulajdonjog 

310 közös tulajdon 

411 bankgarancia szerződés 

412 óvadéki szerződés 

413 kezesi szerződés 

416 garanciaszerződés 

420 értékpapír jogviszony 

430 szerződésen kívüli károkozás 

460 utaló magatartás 

470 jogalap nélküli gazdagodás 

480 termékfelelősség 

500 adásvételi szerződés 

520 ajándékozási szerződés 

530 szállítási szerződés 

540 közüzemi szerződés 

541 földgázszolgáltatási szerződés 

542 távhőszolgáltatási szerződés 

543 villamosenergia-szolgáltatási szerződés 

544 vízszolgáltatási szerződés 

545 csatornaszolgáltatási szerződés 

546 kéményseprési szolgáltatási szerződés 

547 szemétszállítási szerződés 

548 telefonszolgáltatási szerződés 

549 internetszolgáltatási szerződés 

550 közszolgáltatási szerződés 

551 kábeltelevízió-szolgáltatási szerződés 

552 IP TV szolgáltatási szerződés 

560 vállalkozási szerződés 

570 mezőgazdasági termékértékesítési szerződés 

575 bizalmi vagyonkezelési szerződés 

580 bérleti szerződés 



590 haszonbérleti szerződés 

595 haszonkölcsön szerződés 

600 letéti szerződés 

605 forgalmazási szerződés 

606 jogbérleti (franchise) szerződés 

610 megbízási szerződés (kivéve 611) 

611 ügyvédi megbízási szerződés 

618 megbízás nélküli ügyvitel 

620 fuvarozási szerződés 

621 nemzetközi fuvarozási szerződés 

630 bizományi szerződés 

635 közvetítői szerződés 

640 szállítmányozási szerződés 

641 nemzetközi szállítmányozási szerződés 

650 személyszállítási szerződés 

660 úthasználati szerződés 

670 parkolási szerződés 

680 lízingszerződés 

690 faktoring szerződés 

700 ügynöki és üzletszerzői szerződés 

720 licencia szerződés 

731 hitelszerződés 

732 kölcsönszerződés 

733 fogyasztói kölcsönszerződés 

734 betétszerződés 

735 folyószámla-szerződés 

736 bankszámlaszerződés 

737 bankkártya/hitelkártya szerződés 

738 fizetésiszámla-szerződés 

739 fizetési megbízási szerződés 

740 biztosítási szerződés 

750 tartási szerződés 

760 életjáradéki szerződés 

781 egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződés 

791 díjkitűzés 

792 kötelezettségvállalás közérdekű célra 

802 polgári jogi társasági szerződés 

803 társasház-közösség 

804 gazdasági társasági jogviszony 

808 társadalmi szervezetbeli tagsági jogviszony 

850 munkaviszony (ideértve: közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati, bedolgozói jogviszony 

vagy szövetkezeti tag munkaviszony jellegű jogviszonya) 

860 közszolgálati szerződés 

870 közigazgatási szerződés 

910 hagyomány 



920 öröklési szerződés 

950 kötelesrész iránti igény 

970 végrehajtói díjigény 

980 közjegyzői díjigény 

999 egyéb (kérjük, nevezze meg) 

 

Kód Érvényesített jog 

11 vételár 

12 visszavásárlási ár 

13 díj (vállalkozói, megbízási, biztosítási, közüzemi, közszolgáltatási, letéti, fuvarozási, 

bizományi, szállítmányozási stb. díj) 

14 bér (lakbér, bérleti díj) 

15 haszonbér (haszonbérleti díj) 

16 díj és pótdíj (parkolás, úthasználat, személyszállítás stb.) 

17 jogdíj 

18 előleg 

21 jutalék 

22 kölcsönösszeg 

23 betétösszeg 

26 biztosítási összeg 

30 munkabér (illetmény stb.) 

35 értékpapíron alapuló pénzkövetelés 

40 kártérítés 

42 sérelemdíj 

43 kártalanítás 

44 jogalap nélküli gazdagodás visszatérítése 

50 költség 

51 költségátalány 

52 visszafizetés, visszatérítés 

53 árleszállítás 

60 kamat (kivéve 61) 

61 késedelmi kamat 

62 kötbér (kivéve 63) 

63 kötbér pénztartozás késedelmes fizetésére 

64 foglaló 

65 óvadék 

66 bánatpénz 

67 megtérítési igény 

70 tagsági jogviszonyból eredő pénzkövetelés (kivéve 71-73) 

71 tagdíj (tagi hozzájárulás) 

73 osztalék (osztalékelőleg) 

75 közös tulajdonnal kapcsolatos kiadás, költség (kivéve 76) 

76 társasházi közös költség 

80 kötelesrész 

99 egyéb pénzkövetelés (kérjük, nevezze meg) 

 



Kód Kamatperiódus (a kamat jellege) 

1 éves 

2 féléves 

3 negyedéves 

4 havi 

5 heti 

6 napi 

999 egyéb (kérjük, nevezze meg) 

 

Kód Kamattípus (a kamat jogcíme) 

1 ügyleti 

2 késedelmi törvényes (általános szabály szerint) 

3 késedelmi törvényes (vállalkozások között) 

4 késedelmi szerződéses 

5 behajtási költségátalány 

999 egyéb (kérjük, nevezze meg) 

 

Kód FMH költség típusa (FMH eljárási költség) 

1 eljárási díj 

2 végrehajtói kézbesítés díja 

3 másolati díj 

4 ügyvédi díj (kivéve 5) 

5 ügyvédi díj megbízási szerződés szerinti mértékkel 

6 kamarai jogtanácsosi díj 

7 igazgatási szolgáltatási díj 

8 postaköltség 

9 fordítás, tolmács költsége 

10 közvetítői eljárás költsége 

999 egyéb (kérjük, nevezze meg) 

 

Kód Bizonyíték típusa 

1 tanúvallomás 

2 okirat 

3 szakértői vélemény 

4 tárgyi bizonyíték 

999 egyéb (kérjük, nevezze meg) 

 

Kód VH költség típusa (végrehajtással összefüggésben felmerült, illetve végrehajtási 

költségként behajtandó költségek) 

2 végrehajtói kézbesítés díja 

3 másolati díj 

4 ügyvédi díj (kivéve 5) 

5 ügyvédi díj megbízási szerződés szerinti mértékkel 

6 kamarai jogtanácsosi díj 

7 igazgatási szolgáltatási díj 

8 postaköltség 

9 fordítás, tolmács költsége 



10 közvetítői eljárás költsége 

12 végrehajtás elrendelésének díja (kivéve 32) 

14 illeték (kivéve 44) 

15 biztosítási intézkedés elrendelésének díja (kivéve 33) 

31 MOKK részére behajtandó fizetési meghagyásos eljárás díja 

32 MOKK részére behajtandó végrehajtás elrendelésének díja 

33 MOKK részére behajtandó biztosítási intézkedés elrendelésének díja 

44 állam részére behajtandó illeték 

999 egyéb (kérjük, nevezze meg) 

 

Pénznemek jelölésénél a Magyar Nemzeti Bank által hivatalosan használt 3 jegyű 

betűkódokat kell alkalmazni. Ezek közül a fontosabbak: 

Pénznem Kód 

magyar forint  HUF 

euró  EUR 

amerikai (USA) dollár  USD 

angol font  GBP 

cseh korona  CZK 

horvát kuna  HRK 

japán yen  JPY 

lengyel zloty  PLN 

orosz rubel  RUB 

román lej (új)  RON 

svájci frank  CHF 

szerb dinár  RSD 

ukrán hryvna  UAH 

Amennyiben a kívánt pénznemet nem találja, további pénznemek betűkódját megtalálja a 

www.mnb.hu honlapon. 

 

Figyelmeztetés! 

Önmagában a kódtár helyes alkalmazása nem zárja ki azt, hogy a közjegyző a fizetési meghagyás 

kibocsátása vagy a végrehajtás elrendelése iránti kérelmet a törvény alapján visszautasítsa. 

Budapest, 2018. január 1. 

Magyar Országos Közjegyzői Kamara 

http://www.mnb.hu/

