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ŰRLAP FELLEBBEZÉS BENYÚJTÁSÁHOZ VÉGREHAJTÁSI 

ELJÁRÁSBAN 

VH11-18-01 nyomtatvány 

 

A nyomtatvány a járásbíróságok előtti végrehajtás foganatosítása során a foganatosítással 

kapcsolatosan a bíróság által hozott határozatokkal szemben történő fellebbezés 

előterjesztésére szolgál. 

 

1. OLDAL - ALAPADATOK 

1.1. Beküldő azonosítási adatai: 

Annak a természetes személynek vagy szervezetnek az azonosítására szolgáló adatai adhatók 

meg, aki az Ügyfélkapun, a Hivatali Kapun, vagy a Cégkapun keresztül beküldi a 

nyomtatványt a bíróságnak. A megadott adatok csak az azonosítást szolgálják. 

Név: 

A beküldő természetes személy jelenleg használt teljes neve vagy a szervezet 

elnevezése. (kötelezően kitöltendő) 

- Titulus: A beküldő természetes személy nevéhez tartozó titulus. A legördülő 

lista alapján kiválasztandó titulus elnevezése adható meg. 

- Természetes személy viselt neve/Szervezet neve: A beküldő természetes 

személy jelenleg használt teljes neve, vagy a szervezet elnevezése. (kötelezően 

kitöltendő) 

Perbeli szerepe 

A legördülő lista alapján a benyújtó perbeli állása választható ki. (kötelezően 

kitöltendő) 

Az „Egyéb” lehetőség kiválasztása esetén az egyéb perbeli szerep a mellette 

rendelkezésre álló üres mezőben részletezhető. 

Amennyiben a „Végrehajtást kérő” vagy az „Adós/Kötelezett” lehetőség került 

kiválasztásra a „Hanyadrendű” mező kitölthetővé válik, melynek kitöltése ez esetben 

kötelező. 

Hanyadrendű: 

Amennyiben a „Perbeli szerepe” mezőben a „Végrehajtást kérő” vagy az 

„Adós/Kötelezett” lehetőség került kiválasztásra a nyomtatvány ezen pontja 

kitölthetővé válik, melynek kitöltése ez esetben kötelező. 

A mezőben a „Perbeli szerepe” mezőben kiválasztott perbeli szereplő rendűségének 

feltüntetésére van lehetőség. 

1.2. Bíróság kiválasztása: 

A legördülő lista alapján a címzett bíróság kiválasztható. (kötelezően kitöltendő) A megjelölt 

bírósághoz történik a nyomtatvány és mellékleteinek a beküldése. 

 



1.3. Ügyszám: 

A bírósági eljárás ügyszámának három részből (ügyszak betűrövidítése, érkezési szám, 

érkezés éve) álló adatai adhatóak meg. 

Az első mezőben az ügyszám ügyszakát jelölő betűrövidítés nem választható ki, a beadvány 

kizárólag a végrehajtási eljárásokban nyújtható be. 

A második mezőben az ügyszám legalább egy, legfeljebb hat számjegyből álló érkezési száma 

adható meg. (kötelezően kitöltendő) 

A harmadik mezőben az ügyszám érkezési éve adható meg. (kötelezően kitöltendő) 

1.4. Fellebbezéssel támadott határozat sorszáma 

A fellebbezéssel támadott, a bíróság által a nyomtatvány 1.3. pontjában megadott ügyszámon 

meghozott határozat sorszáma adható meg.(kötelezően kitöltendő) 

1.5. Illeték alapjául szolgáló érték 

A vitássá tett követelés vagy követelésrész értéke, amely az illetékfizetés alapjául szolgál. 

(kötelezően kitöltendő) 

Amennyiben a követelés devizaneme nem Forint (HUF), a „Devizakövetelés” jelölőnégyzet 

kijelölése szükséges. 

- Átváltási árfolyam: Amennyiben a nyomtatvány 1.5. pontjában a „Devizakövetelés” 

jelölőnégyzet kijelölésre került, meg kell jelölni a nyomtatvány benyújtásakor 

alkalmazott MNB deviza átváltási árfolyamot. (kötelezően kitöltendő) 

- Devizanem: Amennyiben a nyomtatvány 1.5. pontjában a „Devizakövetelés” 

jelölőnégyzet kijelölésre került, a deviza pénzneme a legördülő lista alapján 

kiválasztható. (kötelezően kitöltendő) 

Amennyiben a nyomtatvány 1.5. pontjában a „Pertárgyérték” és a „Devizaárfolyam” 

jelölőnégyzete nem kerül kitöltésre, akkor a „Nem állapítható meg” jelölőnégyzet kötelezően 

kitöltendő. 

- Nem állapítható meg: ha a „Nem állapítható meg” jelölőnégyzet kijelölésre kerül, a 

„Pertárgyérték”, a „Devizakövetelés” jelölőnégyzete, az „Átváltási árfolyam”, és a 

„Devizanem” mezői egyidejűleg nem tölthetők ki. 

1.6. Illeték: 

Az államnak az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján fizetendő fellebbezési 

illetékkel kapcsolatos adatok adhatóak meg. 

1.6.1. Fizetendő illeték összege: 

Az államnak fizetendő eljárási illeték összege a költségkedvezmény nélkül számítva. 

(kötelezően kitöltendő) 

A mező akkor is kitöltendő, ha az 1.7. pont alapján költségkedvezményben részesül 

vagy költségkedvezményt igényel. 

1.7. Költségkedvezményt igénylek, vagy költségkedvezmény illet meg: 

A jelölőnégyzet annak feltüntetésére szolgál, hogy amennyiben a beküldő illetékkedvezményt 

(személyes költségmentesség, illetékfeljegyzési jog, illetékmentesség, tárgyi 

költségfeljegyzési jog, stb.) igényel vagy a beküldőt illetékkedvezmény illeti meg. 

1.8. Végrehajtás kérő neve 



Az eljárás során az ügyben I. rendű végrehajtást kérőként eljáró félnek a teljes neve vagy 

elnevezése adható meg. (kötelezően kitöltendő) 

1.9. Adós/Kötelezett neve 

Az eljárás során az ügyben adósként/kötelezettként eljáró félnek a teljes neve vagy elnevezése 

adható meg. (kötelezően kitöltendő) 

1.10. Csatolmányok száma: 

Amennyiben az „A mellékleteket adathordozón nyújtom be” jelölőnégyzet kijelölésre kerül, a 

nyomtatvány 1.10. „db mellékletet csatolok a nyomtatványhoz” mező, valamint az 1.11. 

pontja nem tölthetők ki, a beadványhoz melléklet nem csatolható. 

Amennyiben az „A mellékleteket adathordozón nyújtom be” jelölőnégyzet kijelölésre kerül, a 

beadványhoz mellékelni kívánt dokumentumokat a P28 nyomtatvány kitöltésével küldheti 

meg. 

- db mellékletet csatolok a nyomtatványhoz: A beadványhoz mellékelt dokumentumok 

számának feltüntetésére szolgáló mező. 

Amennyiben a nyomtatvány 1.11. pontjában a "Mellékletként csatolva" lehetőség 

került kiválasztásra, a mező kötelezően kitöltendő. 

1.11. A beadvány tartalma: 

A legördülő lista alapján kiválasztandó a benyújtás módja. (kötelezően kitöltendő) 

Amennyiben a "Nyomtatványon megadva" lehetőség kerül kiválasztásra, a "2. oldal – 

Indokolás" lap kitölthetővé válik, melynek kitöltése ez esetben kötelező. 

Amennyiben a "Mellékletként csatolva" lehetőség került kiválasztásra, a 1.10. pont alatt az 

„db mellékletet csatolok a nyomtatványhoz” mező kötelezően kitöltendő. 

Amennyiben az 1.10. pontban az „A mellékleteket adathordozón nyújtom be” jelölőnégyzet 

kijelölésre kerül, a nyomtatvány 1.11. pontja nem tölthető ki. 

 

Keltezés helye: 

A beküldés helyének megnevezése. (kötelezően kitöltendő) 

Keltezés dátuma: 

A beküldés dátuma éééé/hh/nn formátumban megadva. (kötelezően kitöltendő) 



2. OLDAL - INDOKOLÁS 

Amennyiben az 1.10. pontban a "Nyomtatványon megadva" lehetőség kerül kiválasztásra, a 

"2. oldal – Indokolás" lap kitölthetővé válik. 

Az oldalon a végrehajtás foganatosítása során a foganatosítással kapcsolatosan a bíróság által 

hozott határozatokkal szemben előterjesztett fellebbezés indokainak részletezésére van 

lehetőség. 


