
Adatrögzítő űrlap 
 

Dátum: …………………………..…                                                    Megbízó (mint Jogosult) aláírása:  

 

 

 

 
FIZETÉSI MEGHAGYÁS (FMH) KIBOCSÁTÁSA IRÁNTI KÉRELEM 

EGYSZERŰSÍTETT ŰRLAP 

 

A Dr. Sudár Miklós Ügyvédi Irodával megkötött és érvényben lévő Megbízási szerződés, valamint meghatalmazás alapján jelen 

űrlap kitöltésével és aláírásával kérem a Fizetési meghagyás kibocsátása iránti elektronikus kérelem elkészítését és beadását a 

Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) részére. 
 

 

Kérjük számítógéppel vagy olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! 
 

Megbízó (jogosult) adatai (itt adja meg a saját adatait) 
Név (szervezet teljes neve vagy hivatalos rövidítése, természetes személy esetén teljes név a titulusokkal együtt) Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám/személyigazolvány szám 

  
 

Kötelezett adatai (itt adja meg az adós adatait) 
Név  

  
Idézési cím / Ország Irsz. Település Közterület neve és jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó 

    
Anyja neve  

(csak természetes személy esetén, nem kötelező) 

Születési hely  

(csak természetes személy esetén, nem kötelező) 

Születési idő  

(csak természetes személy esetén, nem kötelező) 

   
Adóazonosító jel/adószám 

(nem kötelező) 

Személyi azonosító / nyilvántartási szám / cégjegyzékszám  

(nem kötelező) 

  
 

Alapul szolgáló jogviszony: 

 

500 – adásvételi szerződés 

530 – szállítási szerződés 

560 – vállalkozási szerződés 

580 – bérleti szerződés 

610 – megbízási szerződés (kiv. ügyvédi) 

732 – kölcsönszerződés  

803 – társasház-közösség 

 

Érvényesített jog: 

 

11 – vételár 

13 – díj (vállalkozói, megbízási, biztosítási, közüzemi, letéti, fuvarozási, bizományi, szállítmányozási, stb.) 

14 – bér (lakbér, bérleti díj) 

22 – kölcsönösszeg 

40 – kártérítés 

76 – társasházi közös költség 

 

Egyéb kódok tekintetében lásd a MOKK Kódtárat! 

 

Követelés (több követelés esetén használjon pótlapot) 

Sor-

szám 

Követelés összege 

(tőke) 
Pénznem 

Alapul 

szolgáló 

jogviszony 

kódja 

Érvényesített 

jog  

kódja 

Jogviszony létrejötte  

(pl. szerződés dátuma) 

Követelés lejárta 

(pl. fizetési határidő) 

A követelés beazonosításához szükséges 

adatok (számla kelte, sorszáma) 

1.  HUF      
2.  HUF      
3.  HUF      

 

Kamat (nem kötelező, csak akkor töltse ki, ha a követelés/ek után kamatot igényel) 

Kamatperiódus (a kamat jellege) Kamattípus (jogcím) 

 
1 – éves 

Egyéb kódok tekintetében lásd a MOKK Kódtárat!  
2 – késedelmi törvényes természetes személy esetén (Ptk. 301. §) 

3 – késedelmi törvényes gazdálkodó szervezetek között (Ptk. 301/A. §) 

Egyéb kódok tekintetében lásd a MOKK Kódtárat! 
 

Opcionális szolgáltatások: 

Végrehajtói kézbesítést kérek 

Díj: 7.500 Ft/kötelezett (adósra ráterhelhető költség)  Igen  Nem  

Felszámolás/Végelszámolás/Csődeljárás figyelést kérek (ÁSZF szerint) 

Díj: 5.000 Ft/kötelezett+ÁFA (adósra ráterhelhető költség)  Igen  Nem  

Természetes személy adós hiányzó adatainak lekérdezése a népesség-nyilvántartásból (ÁSZF szerint) 

Díj: 10.000 Ft/kötelezett+ÁFA (adósra ráterhelhető költség)  Igen  Nem  

 

Az érvényesíteni kívánt jog alapjául szolgáló tények előadása, a kérelem indokai, egyéb megjegyzések (nem kötelező) 

Ide tudja írni a kérelem indokait, amivel a kötelezettet segíti, hogy beazonosíthassa az Ön igényét. Ha a fent megjelölt bankszámlára utalásnál közleményt kér, azt is itt adhatja meg. 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok legjobb tudomásom szerint a valóságnak megfelelnek. 



Adatrögzítő űrlap 
 

Dátum: …………………………..…                                                    Megbízó (mint Jogosult) aláírása:  

 

 
 

 
PÓTLAP 

FIZETÉSI MEGHAGYÁS (FMH) KIBOCSÁTÁSA IRÁNTI KÉRELEM  

ŰRLAPHOZ 
 

 

 

 

Alapul szolgáló jogviszony: 

 

500 – adásvételi szerződés 

530 – szállítási szerződés 

560 – vállalkozási szerződés 

580 – bérleti szerződés 

610 – megbízási szerződés (kiv. ügyvédi) 

732 – kölcsönszerződés  

803 – társasház-közösség 

 

Érvényesített jog: 

 

11 – vételár 

13 – díj (vállalkozói, megbízási, biztosítási, közüzemi, letéti, fuvarozási, bizományi, szállítmányozási, stb.) 

14 – bér (lakbér, bérleti díj) 

22 – kölcsönösszeg 

40 – kártérítés 

76 – társasházi közös költség 

 

Egyéb kódok tekintetében lásd a MOKK Kódtárat! 
 

 

 

 

 

 

További követelések 

Sor-

szám 

Követelés összege 

(tőke) 
Pénznem 

Alapul 

szolgáló 

jogviszony 

kódja 

Érvényesített 

jog  

kódja 

Jogviszony létrejötte  

(pl. szerződés dátuma) 

Követelés lejárta 

(pl. fizetési határidő) 

A követelés beazonosításához szükséges 

adatok (számla kelte, sorszáma) 

  HUF      
  HUF      
  HUF      
  HUF      
  HUF      
  HUF      
  HUF      
  HUF      
  HUF      
  HUF      
  HUF      
  HUF      
  HUF      
  HUF      
  HUF      
  HUF      
  HUF      
  HUF      
  HUF      
  HUF      

 

 

 


