
Az önálló bírósági végrehajtó, a megyei 

(fővárosi) bírósági végrehajtó irodájának          

A bíróság érkeztető bélyegzője: érkeztető bélyegzője, az iroda címe, telefonszáma: 

      szám       szám
A bírósághoz intézett beadványokban erre a számra kell hivatkozni. A bírósági végrehajtóhoz intézett beadványokban erre a számra kell hivatkozni.

VÉGREHAJTÁSI LAP

1. a) Az adós neve (leánykori név is):      

b) születési helye, ideje, anyja neve, személyi igazolvány száma:      
c) lakóhelye (székhelye, illetve telephelye): irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, ajtószám, telefonszám:

     
d) foglalkozása, munkahelye:      
e) bankszámlaszáma, adószáma, számláját vezető pénzintézeti szerv neve és száma:      
f) a nem természetes személy adós cégjegyzékszáma, adószáma, nyilvántartási száma:      

2. a) A végrehajtást kérő neve (leánykori név is):      

b) születési helye, ideje, anyja neve, személyi igazolványának száma:      
c) lakóhelye  (székhelye,  illetve telephelye):  irányítószám,  helység,  utca,  házszám,  emelet,  ajtószám,  telefonszám: 

     
d) bankszámlájának száma, számláját vezető pénzintézeti szerv neve és száma:      
e) jogi képviselőjének neve, lakóhelye (székhelye), telefonszáma:      
f) a nem természetes személy végrehajtást kérő cégjegyzékszáma, adószáma, nyilvántartási száma:      

3. a) A határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) bíróság (hatóság), a határozat száma:      

b) a határozat (egyezség) végrehajtandó része, a késedelmi kamatokkal:      
c) a pénzkövetelés jogcíme:      
d) a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel):      

4. a) A határozat jogerőre emelkedésének napja:      

b) a Pp. 99.§ (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés esetén a határozat jogerőre emelkedésének napja:      
c) előzetesen végrehajtható-e: igen  / nem
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5. Az adós tartozásáért 

a) egyetemlegesen felel:       adóstárssal

b) végrehajtási eljárás indul (folyik)       egyetemleges adóstárs ellen

c) vagyonának mely részével, vagy milyen meghatározott vagyontárgyakkal felel:      

6. A végrehajtás alá vonható vagyontárgyakra vonatkozó adatok:      

a) munkabér, egyéb járandóság, stb.:      
b) követelés:      
c) ingóság, értékpapír:      
d) ingatlan (tulajdoni lap, hrsz.):      

7. A végrehajtást kérő vagy jogi képviselője a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál 

részt kíván-e venni: igen  / nem

8. A végrehajtást  kérőt  költségmentesség ,  illetékmentesség ,  illetékfeljegyzési  jog ,  illetékátalány fizetési  jog  

illeti meg. Az ügy tárgyi költségmentes , tárgyi költségfeljegyzési  jogos.*

9. Az adóst költségmentesség , illetékmentesség , illetékfeljegyzési jog , illetékátalány fizetési jog  illeti meg.*

10.*** A vételár (vételhez adott kölcsön összege), elkészítési, javítási díj behajtása végett lefoglalható dolog (Vht. 89. §-

ának (3) bek-e):      

11.A végrehajtást kérő kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtási lapot postán kézbesítse az adósnak: igen  / nem

12. A végrehajtással felmerült költségek:

1. az állam részére behajtandó illeték**:       Ft

2. végrehajtást kérő részére behajtandó illeték**:       Ft

3. a végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó költség.***       Ft

Az önálló bírósági végrehajtót a végrehajtás foganatosításáért munkadíj és költségtérítés, az adós teljesítése esetén ezen 
felül behajtási jutalék, a végrehajtást kérő jogi képviseletét ellátó ügyvédet és jogtanácsost munkadíj, költségátalány és 
készkiadások fedezésére szolgáló összeg illeti meg. A munkadíjat és a költséget a végrehajtást kérő előlegezi és azt, 
valamint a behajtási jutalékot az adós viseli.
Ha a végrehajtás során befolyt összegből a Pp. 85. § (6) bekezdés alkalmazása miatt a végrehajtás költségei és a le nem 
rótt illeték nem vonhatók le a végrehajtandó követelés kielégítését megelőzően, a végrehajtó az azt követően fennmaradó 
összeget számolja el ezekre. A befolyt összegből nem fedezhető, a végrehajtót megillető díjat a BGH fizeti ki [6/1986. 
(VI.26.) IM rendelet 15/E. § (11) bekezdés].
A végrehajtó törvénysértő intézkedése, mulasztása ellen a fél vagy más érdekelt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a 
végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon belül a végrehajtást foganatosító bírósághoz. A végrehajtó intézkedésétől 
számított 6 hónap eltelte után nem lehet végrehajtási kifogást előterjeszteni. E határidő elmulasztása miatt nincs helye 
igazolásnak (Vht. 217.§-ának (1)-(3) bekezdése).

FIGYELMEZTETÉS
A végrehajtást kérő köteles a követelés megszűnését és csökkenését a végrehajtónak  haladéktalanul bejelenteni és a 
végrehajtó felhívására a végrehajtási költségek kielégítéséről gondoskodni. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a Vht. 
40. § (2) bekezdése szerint felelős.
Ha a kézbesítési  vélelem beálltára tekintettel  a  határozat  jogerőssé vált,  a  címzett,  mint  kérelmező a Pp.  99/A.§ (3) 
bekezdésében írt okok fennállása esetén a végrehajtási eljárás folyamatban léte alatt, a határozat végrehajtására irányuló 
eljárásról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a kézbesítési vélelem megdöntése iránt kérelmet nyújthat be az 
elsőfokú határozatot hozó bíróságnál (Pp. 99/B.§ (1) bekezdés).
     , 20     

     
bíró

* A kívánt szót alá kell húzni / a mellette található négyzetben megjelölni.
** A bíróság tölti ki.
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*** A végrehajtást kérő tölti ki, de a bíróság hagyja jóvá.
Kérem a fenti végrehajtási lap kiállítását:      , 20           

végrehajtást kérő
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