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Hatékony kintlév őség kezelés – Fizetési meghagyás, végrehajtás
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2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

Benyújtott FMH kérelmek 549737 549897 551545 556261

Elutasítások 27237 26236 26506 24332

Kibocsátott FMH-k 553392 560472 568212 570570

Ellentmondások 39769 38746 41220 38764

Perré alakult eljárások 37119 36582 38714 36460

Biztosítási intézkedés iránti kérelmek 53 45 32 28

Biztosítási intézkedést elr. végzések 44 35 18 23

VH kérelmek 203906 345112 418450 393500

Kiállított VH-lapok 200633 336161 409651 380829
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Fizetési meghagyásos ügy

Végrehajtás elrendelés iránti ügy

Hagyatéki ügy

Közjegyzői jogügyleti okirat

Közjegyzői ténytanúsítvány

Egyéb nemperes ügy



•Az Fmhtv. tárgyi hatálya
•A kérelem beadása
•Eljárási díj megfizetése
•Alaki vizsgálat általában
•Elutasítás
•A fizetési meghagyás kibocsátása
•A fizetési meghagyás kézbesítése a 
kötelezettnek

� Pozitív tárgyi hatály
› polgári jogviszonyból ered ő

� tág értelemben vett polgári ügy
� személyi, családi, dologi, kötelmi és öröklési jogi, valamint
� társasági és szövetkezeti jogi
� munkajogi is (kivételekkel)

› lejárt
� de ha kibocsátás előtt lejár, OK

› összegszer űen meghatározott pénzkövetelés
� 1 000 000 Ft-ot meg nem haladó 

pénzkövetelés „csak” FMH útján 
érvényesíthet ő
› kivételek

� Fmh eljárás alól kizárt esetek (negatív hatály)
› kötelezettnek nincs ismert belföldi idézési címe

� lakóhely / tartózkodási hely / székhely / képviselet*
� ti. FMH-t nem lehet hirdetménnyel kézbesíteni
� ne kelljen külföldre kézbesíteni az FMH-t

� *képviselet: ≠képviselő! Csak a kfi vállalkozás bfi képviselete 
vagy EGT-állambeli PÜ vállalkozás bfi fióktelepe

� kötelezett oldalán postafiók nem jó
� cégek esetén főszabályként a székhely
� általában utólag derül ki, hogy nincs ismert cím

› zálogkötelezettel szemben nem! [EBH2000.316, 
Fmhtv. 3. § (1) bek.]

› 400 000 000 Ft-ot meghaladó pénzkövetelés nem!
� részletekben lehet



� Fmh eljárás alól kizárt esetek (negatív hatály)
› a pénzkövetelés munkaviszonyból származik, és az ügy tárgya 

� a jogviszony keletkezése,
� módosulása,
� megszűnése
� vagy a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló 

által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, vagy
� fegyelmi vétség miatt alkalmazott jogkövetkezmény.

› Következmény: fmh-kérelem elutasítása hivatalból [Fmhtv. 24. § (1) 
bek. c) pont]
� DE MEHET FMH ÚTJÁN: 
� Ha csak pénzt kér a munkavállaló, de nem vitatja pl. a felmondás 

jogszerűségét (nem tárgya az ügynek a jogviszony megszűnése)
� Munkáltatói kártérítési követelés is, az ui. nem munkáltató által 

alkalmazott jogkövetkezmény (Mt. 109. §)
� Leltárfelel ősség (nem vétkesség)

Papír alapú 
fmh-kérelem

szóbeli 
fmh-

kérelem

szóbeli 
fmh-

kérelem

automatikus 
ügyelosztás

(96%)

› Elektronikus iratok beadásának módja
� MOKK-rendszerbe feltöltés

� minősített elektronikus aláírás + minősített időbélyegző
� online kitöltés és online aláírás
� online kitöltés és offline aláírás (xml)
� offline kérelem-előállítás (tömeges) és offline aláírás (xml) 

› MOKK-rendszer által elvégzett vizsgálat
� technikai szűrés
� hiányok kiszűrése (addig, amíg nem hiánytalan a 

kérelem, nem rögzíthető)
� szabad szöveges részeket nem ellenőrzi

� díjfizetés





� FMH-kérelem beadása = keresetlevél 
beadása



Cég 
jogosult

Ügyvédi 
Iroda 

(meghat.)

ügyvéd 1
(meghat.)

ügyvéd 2 
(meghat.)

ügyvezet ő 
(tvs. kép.)

alkalmazott 
(meghat.)

� Mi az a kamatperiódus?
› végrehajthatóság szempontjából kell értékelni

� Középarányos kamat lehet
� Lejárat utáni ügyleti kamat
› dogmatikailag helytelen

� Önállóan érvényesített kamatkövetelés
› díjalapba beszámít
› Mikor önálló?

� csak kamatot kér
� kér tőkét is, de nem a kamatét, hanem más jogcímen

� pl.: vételár kamatát + kártérítés tőkéjét (és kamatát): tárgyi keresethalmazat
� magasabb tőke után kér kamatot, mint amit érvényesít

� 10 000 Ft tőkét kér, de 15 000 Ft után kér kamatot: 5 000 Ft utáni 
kamatkövetelés önálló, mert nincs tőkéje

› önálló kamatkövetelést összegszerűen a főkövetelésnél kell 
feltüntetni



� A kérelemben szereplő adatok helyességéért 
a kérelmező felel!





� Nem illeték
› 3 % 5000–300000 Ft

� min. felek száma*1000 Ft
› Illetékmentesség, illetékfeljegyzési jog nem alkalmazható [Itv. 

67. § (5) bek.]
� cél: a felhasználó fizessen

› viszont a peres illetékbe beszámít
› Eljárási költség / perköltség része

� Sui generis díjtípus
› Díjrendelet nem alkalmazandó
› közvetlen jogosultja a MOKK

� beszedés
� behajtás (végrehajtás)

› de fedezetet nyújt a közjegyző munkadíjára és költségeire is

� A díj megfizetésének módja (MOKK számla)
› elektronikus kérelem-beadás:

� bankkártyával kezdeményezett átutalás
� egy összegben előre (megállapodás alapján)
� átutalás

› papír alapú kérelem beadás / szóbeli előterjesztés
� postai készpénz átutalási megbízás

› túlfizetés esetén a MOKK visszautalja
� kérelemre

› elektronikusan beadott fellebbezés esetén az 
illetéket is elektronikusan kell megfizetni
� bíróságok MÁK-nál nyitott számlájára





� Érdemi vizsgálat nincs
� Határidő

� elektronikus kérelem esetén: 3 munkanap
� papír alapú vagy szóbeli kérelem esetén: 15 nap

� elmulasztásuk esetén automatikus intézkedés (kibocsátás)

› kezdő időpont:
� beérkezéstől

� kivéve: elektronikus kérelem esetén díj MOKK-számlán történő 
jóváírásától

› nem számít bele
� HP kibocsátásától a hiányok pótlásáig eltelt idő

� de 2 munkanap ez után is van
� kizárás, igazolási kérelem, költségkedv. iránti kérelem 

tárgyában való döntés
� törvénykezési szünet

Kérelem 
beérkezése

KibocsátásKibocsátás Elutasítás Hiánypótlás

ElutasításKibocsátás

Áttétel

� Hivatalbóli elutasítás alaki vizsgálat 
eredményeként
› kizárólag az észlelt perakadályok miatt

� „ha megállapítható , hogy…”
� azaz ha a kérelemből megállapítható!

� az alaki kifogásait a kötelezett az ellentmondásban 
érvényesítheti

› taxatíve meghatározott esetekben



� Elutasítási okok:
› kizárt joghatóság
› a jogosult követelésének érvényesítése más bíróság vagy más hatóság 

hatáskörébe tartozik, de az áttétel a szükséges adatok hiányában nem 
alkalmazható

› FMH kibocsátás törvényi akadálya
› perfüggőség, res iudicata
› jogképesség hiánya
› kézbesítési megbízott hiánya, hirdetményi kézbesítés kérése
› az FMH ismételt sikertelen kézbesítése
› időelőttiség, naturalis obligatio (bírósági úton érvényesíthetetlenség)
› igényérvényesítési határidő elmulasztása

� jogvesztő
� igazolással orvosolható, de nem orvosolta

› jogi képviselő hiányos kérelme
› elektronikus iratbenyújtásra kötelezett fél nem elektronikus kérelme
› hiánypótlás nem teljesítése  és emiatt a kérelem elbírálhatatlansága

� A fizetési meghagyás kibocsátásának a 3. § vagy törvény egyéb 
rendelkezése folytán nincs helye [Fmhtv. 24. § (1) c)]
› Nem pénzkövetelés [3. § (1) bek.]

� zálogkötelezett 
› 400 000 000 Ft-ot meghaladó pénzkövetelés
› A munkaviszonyból származó pénzkövetelés esetén,

� ha az ügy tárgya a jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a 
munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt 
vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, illetve fegyelmi vétség 
miatt alkalmazott jogkövetkezmény [3. § (4) bek.]

› A kötelezettnek nincs ismert belföldi idézési címe [3. § (3) bek.]
� ha külföldi
� ha ismeretlen helyen lakóként megjelölt
� postafiók, meghatalmazott, kézbesítési megbízott nem j ó!!!

› Több jogosult és/vagy több kötelezett    és    több követelés [21. § (1) bek.]
› Kötelezett felszámolás alatt áll [Cstv. 38. § (3) be k.]

� már a beadáskor!
� Ha később került felszámolás alá

� FMH-ban nem számít, de a 40 napos bejelentkezési hat áridő a jogosultra is 
vonatkozik

� VH nem rendelhet ő el!
› Csődeljárás, végelszámolás nem számít.

� de csődmoratórium alatt VH nem rendelhető el

Eredmény

Második kézbesítési 
kísérlet

Jogosult reakciója a 
hiánypótlási felhívásra

Első kézbesítési 
kísérlet

Ismeretlen, 
elköltözött, 
elégtelen

Ismeretlen, 
elköltözött, 
elégtelen

Új címet jelent 
be

Új címet jelent 
be

Sikeres 
(ideértve a kb. 

vélelmet is)

Sikeres 
(ideértve a kb. 

vélelmet is)

Eljárás 
folytatódik

Eljárás 
folytatódik

Ismeretlen, 
elköltözött, 
elégtelen, 
meghalt

Ismeretlen, 
elköltözött, 
elégtelen, 
meghalt

Elutasítás 
ismételten 

sikertelenség 
24. § (1) g)g)

Elutasítás 
ismételten 

sikertelenség 
24. § (1) g)g)

Ugyanazt jelenti 
be még egyszer
Ugyanazt jelenti 
be még egyszer

Elutasítás
HP nem 

teljesítése
24. § (1) l))

Elutasítás
HP nem 

teljesítése
24. § (1) l))

Nem válaszol,
„eláll”

Nem válaszol,
„eláll”

Elutasítás
HP nem 

teljesítése 
24. § (1) l))

Elutasítás
HP nem 

teljesítése 
24. § (1) l))



� Jogosult reakciója
› fellebbezés
› ismét benyújtja az FMH-kérelmet

� második FMH díjából 50 % kedvezmény jogerőt követő 
30 napig
� MOKK-tól utólagosan visszaigényelhető

› keresetet indít
� 1 M Ft-os értékhatár nem érvényesül

� illetékkedvezmény joger őt követ ő 30 napig

› egyéb úton szabályszerűen érvényesíti a követelését

� Beadás joghatályai fennmaradnak, ha jogerőt 
követő 30 napon belül teszi meg a jogosult

� Elutasítás esetén az eljárási díj nem jár vissza
› költségfeljegyzés esetén a jogosult viseli a díjat [24/2010. IRM. 

r. 8. § (2) bek. a) pont]
› illetékbe beszámít, ha 30 napon belül indít pert [Itv. 42. § (2) 

bek.]
› elutasító végzés csatolása a keresetlevélhez
› ügygondnok kirendelése, hirdetményi kézbesítés

� Kézbesítés sikertelensége miatti „elállás”
› az elutasítás a kedvezőbb a jogosultnak

� perindítási lehetőség 1 M Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 
is

� illetékkedvezmény
› „befejezetté nyilvánítás” (28/2010. IRM r.) kibocsátás előtti 

elállás esetén [kibocsátás=határozathozatal, vö. 24. § (6) bek.]
� amikor egyáltalán nem akarja a továbbiakban érvényesíteni az 

igényét
� ebben az esetben 90%-os díjkedvezmény

� A fizetési meghagyás
› ügy érdemében hozott

� érdemben befejező

› pénzbeli marasztalást tartalmazó
› sui generis határozat.
› Jogerőre emelkedése esetén ítélet hatályúvá 

válik
� marasztaló ítélettel azonos hatály
� res iudicata
� végrehajtható
� perújítással támadható



� A meghagyás kibocsátása
› a kérelemmel azonos tartalommal

› a kötelezett meghallgatása és bizonyítás nélkül
� azaz érdemi vizsgálat nélkül
� a közjegyző köteles kibocsátani

� kivéve ha hivatalból elutasít / áttesz

� Postai úton…
› hibásan/olvashatatlanul kitöltött tértivevények
› lassan visszaérkező tértivevények (1-2 hó nem ritkaság)
› szabályszerűtlen kézbesítések
› kötelezett fantomizálódása

� Kézbesítés sikerességének növelése
› közokirat készül a kézbesítésről

› nincs kézbesítési vélelem, nincs megdöntés
� csak vh kifogás lehetséges

� Végrehajtás alatti ellentmondás kizárása
› postai úton vélelemmel kézbesített FMH esetén 

ugyanis
� VH szakban is ellent lehet mondani
� VH szakban is megdönthető a vélelem



primer 
végrehajtói 
kézbesítés
Fmhtv. 16. §
(1)*

tényleges 
postai 
kézbesítés

postai kézbesítés vélelemmel
Pp. 99. § (2) bek.

1. 
ellentmondási 
lehetőség

eredményes 
kézbesítés + 
15 nap

kézbesítés 
+ 15 nap

kézbesítési vélelem beállta + 15 nap

szekunder 
végrehajtói 
kézbesítés 
kérése

kizárt kizárt jogosult nem kéri Fmhtv. 
32. §

jogosult a végrehajtótól 
kéri Vht 31/D. §

2. 
ellentmondási 
lehetőség

kizárt kizárt VH-lap kézbesítése + 15 
nap

jogerős FMH végrehajtói 
kézbesítése + 15 nap

* végrehajtói kézbesítésnél nincs vélelem, nincs megdöntés

� Jogosulti oldalon
› ha a jogosult az FMH kérelmét elektronikusan adta be

� Az üggyel érintett regisztrációhoz tartozó felhasználói felületen 
(az alkalmazáson keresztül)
› e-mailben értesítés 
› átvétel minősített e-aláírással és minősített időbélyeggel
› az átvételi elismervényben megjelölt időpontban kézbesítettnek 

minősül
� Ha a fél nem veszi át elektronikusan

› 15 naptári nap elteltével kézbesítés papíron az általános szabályok 
szerint

� A csak megküldendő iratokat csak hozzáférhetővé kell tenni 
elektronikusan
› nincs átvételi elismervény
› nincs papír alapon megküldés



Ellentmondás, perré alakulás

Ellentmondás rögzítése a 
rendszeren

Jogerő

� Az ellentmondás fogalma
› A kötelezett nyilatkozata a közjegyzőhöz, melyben vitatja a 

jogosult követelését
� akár jogalapot, akár összegszerűséget
� akár érdemben, akár formailag (alaki kifogások, perakadályok!)
� célja, hogy a bíróság a jogvitát érdemben tárgyalja
� nem kell megindokolni, nincs HP

� kivéve nem megfelelő módon beadott

� Az ellentmondás joghatása
› rendes jogorvoslat

� a 2. ellentmondási lehetőség során előterjesztett ellentmondás 
rendkívüli

› perré alakítja az eljárást
› a meghagyás hatálytalanná válik



� Az ellentmondás határideje
› az FMH kézbesítését követő naptól számított 15. nap 

(rendes ellentmondás)
� kizárólag az eljáró közjegyzőnél nyújtható be

� BH 2001. 47.: rossz helyre címzett irat esetében a postára 
adás id őpontja nem vehet ő figyelembe

� ha nem jó helyre nyújtja be, haladéktalanul meg kell küldeni az 
eljáró közjegyzőnek
� nem áttétel
� határidő szempontjából ebben az esetben az eljáró 

közjegyzőhöz érkezés a releváns, és a felet terheli a felelősség
� benyújtás időpontja
� Pp. 105. § (4) bek.: utolsó napon ajánlott küldeményként 

postára adás

� igazolással élhet a kötelezett



� Hiányok:
› Képviseleti nyilatkozat
› Képviselő címe

� Az ellentmondás hivatalbóli elutasítása
› ha elkésett
› ha nem az előterjesztésre jogosulttól származik

� pl.: cég kötelezett tagja, de nem ügyvezetője

› jogi képviselővel rendelkező fél, a jogi személy, egyéni 
cég, kfi. vállalkozás magyarországi fióktelepe azt nem 
elektronikus úton terjesztette el ő

� HP után!
� fellebbezhető végzés
� jogerős elutasítás esetén az ellentmondási határidő lejártát 

követő napon jogerős az FMH

� Ellentmondás hiánypótoltatása
› egyéb alaki hiányok miatt nem tudunk szankcióval 

fenyegetni, emiatt felesleges a HP



Eredmény

A jogosult reakciója a 
közjegyző felhívására

A kötelezett reakciója

Kézbesítés FMHFMH

Vitatás
(nem tartozik)

Vitatás
(nem tartozik)

PerPer

Megelőző 
teljesítésre 
hivatkozás

Megelőző 
teljesítésre 
hivatkozás

Elismer / nem 
nyilatkozik

Elismer / nem 
nyilatkozik

MegszüntetésMegszüntetés

VitatVitat

PerPer

Utólagos 
teljesítésre 
hivatkozás

Utólagos 
teljesítésre 
hivatkozás

Elismer / nem 
nyilatkozik

Elismer / nem 
nyilatkozik

Jogerős de 
nem 

végrehajtható

Jogerős de 
nem 

végrehajtható

VitatVitat

Jogerős és 
végrehajtható 

FMH

Jogerős és 
végrehajtható 

FMH

Hallgatás / 
elismerés
Hallgatás / 
elismerés

Jogerős és 
végrehajtható 

FMH

Jogerős és 
végrehajtható 

FMH

� Jogosult értesítése az ellentmondásról
› az értesítésben fel kell hívni, hogy 15 napon belül 

közvetlenül a perbíróságnak illetéket rója le (díj 
beszámít), részletes tényállását adja elő és 
bizonyítékait terjessze elő
� különben a bíróság a pert megszünteti

� Aktanyomat megküldése a bíróságnak
› A jogosult által megjelölt bíróságnak
› Ennek hiányában az általános illetékességgel 

rendelkező bíróságnak
› Csak a tértivevény/elismervény beérkezése után! 

(papír alapú kézbesítés esetén akár 1-2 hó)



� Ha a kötelezett határidőben nem terjeszt elő 
ellentmondást, a fizetési meghagyás jogerőre 
emelkedik
› anyagi jogerő hatás
› végrehajthatóság

� A jogerősítési záradékkal ellátott meghagyást kell 
kézbesíteni a jogosultnak

� kötelezettnek nem
› vélelemmel kézbesített ellentmondás esetén a jogosultat 

tájékoztatni kell a végrehajtói kézbesítés lehetőségéről
� ha korábban erre az esetre kérte a végrehajtói kézbesítést, a 

jogerős meghagyást meg kell küldeni az MBVK rendszerén 
keresztül a végrehajtónak

� Részjogerő lehetséges

Végrehajtás elrendelése

Eljárási díj

� A végrehajtás általános feltételei
› a határozat marasztalást tartalmaz
› jogerős
› teljesítési határidő letelt
› jogerősítési záradék nem zárja ki a végrehajtást

� kézbesítést követő teljesítés

� Elrendelés kizárólag VH lappal
› kedvezményes foganatosítás

� pénzforgalmi számlán lévő összegre
� munkabérre

� Jogerőre emelkedés előtt biztosítási intézkedés 
kérhető



Papír alapú 
VH-kérelem





Kérelem 
beérkezése

Tartalmi 
vizsgálat Elutasítás Hiánypótlás

ElutasításTartalmi 
vizsgálat

Áttétel

� Tipikus hiányok:
› természetes személy adós

� anyja neve vagy
� születési ideje

› szervezet adós
� cégjegyzékszáma / nyilvántartási száma
� a kérelmező nem ellenőrzi az adós jogképességét

› végrehajtó illetékessége
� vagyon fekvése szerint végrehajtó eljárását kéri, de vagyont 

nem jelöl meg
� Hiánypótlás
› ha nem teljesíti, elutasítás a Vht. 9. § alapján alkalmazandó Pp. 

130. § (1) bek. j) pont alapján
› jogi képviselő beadványa közvetlenül elutasítandó a Vht. 12. §

(2) bek. és a Pp. 130. § (1) bek. i) pont alapján.



Alaki vizsgálat

VH lap VH lap 
kiállítása kiállítása 

kérelem szerintkérelem szerint

VH lap kiállítása 
kérelemtől 
eltérően

VH elrendelés 
megtagadása

Jogutódlás 
megállapítása

� A jogutódlás a végrehajtandó határozat jogerőre emelkedése után 
történt
› Ha előtte:

� alapügy félbeszakadása
� alapügyben elutasítás

� VH megtagadás, VH lap visszavonás

� Hatáskör
› jogutódlás a VH elrendelés

� előtt derül ki: közjegyző
� után derül ki: foganatosító bíróság

� Ha a végrehajtó észleli, hogy az adós meghalt (megszűnt), és a 
halál (megszűnés) a végrehajtandó okirat jogerőre emelkedése
› előtt történt

� a közjegyzőt kell értesíteni
› után történt

� a foganatosító bíróságot kell értesíteni

� Bizonyítás
› felek nyilatkoztatása lehet

� Végzéssel dönt a közjegyző
› feleknek (jogelődnek is) kézbesíteni
› fellebbezhető

› ha nem állapítja meg a jogutódlást: VH 
megtagadás



� Érdemi döntés ‒ a kérelem teljesen alaptalan
› végrehajtás általános feltételeinek hiánya esetén
› végrehajtás különös feltételeinek hiánya esetén

� FMH jogerőre emelkedését követően 10 év eltelt
� hivatalból figyelembe veendő elévülés
� csődmoratórium alatt
� adós felszámolás alatt áll

� Nincs helye azon az alapon, hogy a követelés 
megszűnt
› VH megszüntetési per indítható

� Végzés
› kézbesíteni csak a vh kérőnek
› vh kérő fellebbezhet

� Végrehajtás elrendelése tárgyában hozott 
érdemi határozat

� Az elrendelési szakaszt befejezi
� Végrehajtási lap közlése
› végrehajtást kérőnek megküldéssel
› Elrendelést követően elektronikus irattovábbítás az 

MBVK-n keresztül végrehajtónak
� ő kézbesíti az adósnak

� Jogorvoslat: VH lap visszavonása iránti kérelem
� Foganatosítás végrehajtói/bírósági hatáskörben

� költségkedvezmények a foganatosításra a BGH-tól

� Cégbíróság értesítése
› VH lap megküldésével

� Vh megszüntetését főszabály szerint nem a 
közjegyzőnek, hanem a végrehajtónak vagy 
a foganatosító bíróságnak kell bejelentenie 
[Ctv. 26. § (5) bek.]
› közjegyző csak akkor, ha ő szünteti meg a VH-t, 

vagy visszavonja a VH lapot

› a követelés behajtása esetén mindig a végrehajtó 
feladata a végrehajtás befejezését bejelenteni 



� Végrehajtás elrendelése FMH alapján:
› végrehajtási díj: 1 %, 5000-150000

� vh kérő előlegezi, vh elrendelése esetén adós 
viseli

� vh költségként kell behajtani
› biztosítási intézkedés díja: 1 %, 5000-30000

� vh kérő előlegezi, biztosítási intézkedés 
elrendelése esetén adós viseli
� biztosítási intézkedés megszüntetése esetén a vh kérő 

viseli

� vh költségként kell behajtani


