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2.Adós::..................................................................................................................................................
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4.Bírósági végrehajtói ügyszám:.............................................................................................................

5.Végrehajtó neve, és végrehajtói ügyszám: ..........................................................................................
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8.Kérem fentiek alapján, hogy a bíróság az intézkedést semmisítse meg./változtassa meg akként, 

hogy........................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

....................................................................

9.Kérelmemen lerovom a 15.000,-Ft eljárási illetéket illetékbélyeg formájában/Költségmentességet 

kérek.

10.A bíróság hatásköre és illetékessége a Vht.217.§ (1) és a 225.§(6) bekezdésén alapul.
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aláírás

Adós aláírásának eredetiségét igazoló tanúk olvasható neve, címe és aláírása:

1. Tanú 2.Tanú:

Név: Név:

Cím: Cím:

Aláírás: Aláírás:



Tájékoztató

Végrehajtási kifogást  a  bírósági  végrehajtásról  szóló  1994.évi  LIII. törvény  (Vht.)  217.§(1) 

bekezdése alapján a végrehajtónak a végrehajtási eljárás szabályait és a kérelem előterjesztőjének 

jogát vagy jogos érdekét lényegesen sértő intézkedése, illetőleg intézkedésének elmulasztása ellen 

lehet előterjeszteni. 

Fentiek alapján tehát végrehajtási kifogás tehát akkor terjeszthető elő, ha a kérelmező nem magát a 

végrehajtási  eljárás  lefolytatását  sérelmezi,  hanem  azon  belül  egy  adott,  végrehajtó  által  tett 

intézkedést.

A  kérelem  előterjesztésének  határideje:  a  sérelmezett  intézkedésről  való  tudomást  szerzéstől 

számított 15 nap, maximum 3 hónap.

A kérelmet a végrehajtónál kell benyújtani.

A kérelem illetékköteles, az illeték mértéke: 15.000,-Ft. Költségmentességet kell engedélyezni, ha a 

kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj 

mindenkori  legkisebb  összegét,  s  nincs  vagyona.  Kivételesen,  mérlegelés  alapján  pedig  akkor 

engedélyezhető,  ha  a  kérelmező  létfenntartása  veszélyeztetett.  Ez  utóbbit  azonban  megfelelő 

dokumentumokkal igazolni is kell.

A nyomtatvány kitöltésekor a felek adatainál (név, cím elegendő)- amennyiben van - telefonszámot, 

illetve e-mail címet is fel kell tüntetni. 

Bírósági ügyszámot csak akkor kell feltüntetni, ha volt már előzménye az adott ügynek a bíróságon.

Az egyéb érdekelt rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a kifogást maga az egyéb érdekelt - akinek 

jogát vagy jogos érdekét sérti a végrehajtó intézkedése - terjeszti elő.

A kérelemben feltétlenül meg kell jelölni, hogy milyen okból sérelmezik az intézkedést, erre szolgál 

a nyomtatvány 7. pontja.

A  8.  pontban  a  megfelelő  rész  aláhúzandó,  megváltoztatás  kérelmezése esetén  pedig  kötelező 

megjelölni, hogy milyen mértékben, s hogyan kérik a bíróságtól az intézkedés megváltoztatását.


