
 

 

 

A BÁN ÉS KARIKA ÜGYVÉDI TÁRSULÁS 

2016. MÁRCIUSI JOGI HÍRLEVELE 

 

FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS, PERES VAGY FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS? 

 

 

Az üzleti kapcsolatokban rendkívül fontos minden résztvevő számára, hogy a szerződő partnere az eladott áru 

vagy a nyújtott szolgáltatás ellenértéket megfizesse. Kapcsolatba kerülhetünk azonban olyan partnerekkel is, akik 

fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget határidőben, és így a követelésünk érvényesítése érdekében jogi útra 

kényszerülünk. A ki nem egyenlített számlákból eredő követelések behajtására tipikusan az adós ellen indított 

fizetési meghagyásos eljárás, peres eljárás vagy felszámolási eljárás útján kerülhet sor. A jelen hírlevelünkkel 

ezen eljárások lényegi ismérveit ismertetjük a tisztelt Partnereink számára. 

 

I. A fizetési meghagyásos eljárás 

 

1. A fizetési meghagyás kibocsátása iránti 

kérelem 

 

 Az eljárás a hitelező által az erre rendszeresített 

formanyomtatvány (a fizetési meghagyás 

kibocsátása iránti kérelem) kitöltésével és annak 

közjegyző részére történő eljuttatásával 

kezdeményezhető. A közjegyző a kérelem alapján 

bocsátja ki a fizetési meghagyást („FMH”).  

 

2. A kérelem benyújtása 

 

 Az FMH kibocsátása iránti kérelem a közjegyző 

részére papír alapon és elektronikus úton is 

benyújtható vagy szóban is előterjeszthető a 

közjegyzőnél. A szóbeli és a papír alapú kérelem 

az ország bármely közjegyzőjénél előterjeszthető, 

mivel az eljárásban az ország minden közjegyzője 

az ország egész területére illetékes. Az 

elektronikus kérelmet az erre rendszeresített, a 

Magyar Országos Közjegyzői Kamara 

(„MOKK”) által üzemeltetett elektronikus 

felületen kell benyújtani, a kérelmet minősített 

elektronikus aláírással és minősített 

időbélyegzővel kell ellátni. A kérelem 

elektronikus úton történő benyújtása esetén az 

ügyvédi közreműködés általában elengedhetetlen 

a minősített elektronikus aláírás szükségessége 

miatt. A kérelem elektronikus úton történő 

benyújtását követően a MOKK rendszere 

automatikusan kijelöli az ügyben eljáró 

közjegyzőt.  

 

3.  A FMH kibocsátásnak esetei 

 

 Kizárólag fizetési meghagyásos eljárásban 

érvényesíthető a pénz fizetésére irányuló, lejárt 

követelés, ha a kötelezettnek van ismert belföldi 

lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve 

székhelye, és ha a követelés összege az egymillió 

forintot nem haladja meg (pl. számlatartozások, 

díjtartozások stb.)  

 

 A fizetési meghagyásos eljárásban egyes a 

munkaviszonnyal összefüggő pénzkövetelések is 

érvényesíthetők (pl. bérkövetelés stb.). 

 

 Nem érvényesíthető viszont egy fizetési 

meghagyásos eljárás útján a négyszázmillió 

forintot meghaladó pénzkövetelés, ezért ha 

követelés ezt az összeget meghaladja, az igény 

részekre bontva, több fizetési meghagyásos 

eljárásban érvényesíthető. 

 

 A pénzköveteléseket célszerű lehet ebben az 

eljárásban érvényesíteni, mivel a fizetési 

meghagyásos eljárás - mint ahogy az a 

hírlevelünk további részéből kiderül - a peres, 

valamint a felszámolási eljárásnál sokkal 

gyorsabb, egyszerűbb és költséghatékonyabb 

lehet.  

 

4. Az eljárás menete 

 

 Az eljárás nemperes eljárás, amely a közjegyző 

előtt zajlik. A közjegyző az FMH-t - ha a kérelem 

a jogszabályi követelményeknek megfelel és 

hiánypótlásra nincs szükség - papír alapon 

benyújtott kérelem esetében 15, elektronikus úton 

benyújtott kérelem esetében pedig 3 munkanapon 

belül bocsátja ki. Az eljárásban a felek 

meghallgatására nem kerül sor. Az FMH a 

kibocsátását követően postai úton megküldésre 

kerül az adós részére.  

 

 A kibocsátott FMH ellen az adós annak 

kézbesítésétől számított 15 napon belül a 

közjegyzőnél ellentmondással élhet. Ha az adós 

az FMH ellen a fenti határidőn belül 

ellentmondással nem él, úgy az FMH jogerőre 

emelkedik, ugyanolyan hatálya lesz, mint a 

jogerős ítéletnek, és - amennyiben az adós a 

meghagyás ellenére sem fizet - a követelés 

további érvényesítése bírósági végrehajtási eljárás 

útján lehetséges. Ha az adós az FMH ellen 

ellentmondással él, akkor az eljárás átalakul peres 

eljárássá, amelyben a továbbiakban a peres 

eljárásokra irányadó szabályok szerint kell eljárni. 
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5. Az eljárás díja 

 

 Az FMH kibocsátásáért díjat kell fizetni. A díj 

mértéke az eljárásban érvényesített pénzkövetelés 

járulékok nélkül számított értékének 3 %-a, de 

legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 300.000,- Ft. 

 

II. A peres eljárás 

 

1. Általánosságban  

 

 A peres eljárás a követelések behajtásának 

klasszikus módja. 

 

2. Az eljárás megindítása  

 

 Az eljárás megindításához keresetlevél 

szerkesztése és annak a bírósághoz történő 

benyújtása szükséges. A keresetlevélnek 

tartalmaznia kell a jogszabály által meghatározott 

tartalmi elemeket (különösen az érvényesíteni 

kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek 

és azok bizonyítékainak előadásával), így a 

keresetlevél a fizetési meghagyásos eljárás 

megindításához szükséges formanyomtatványhoz 

képest lényegesen összetettebb dokumentum. 

 

3. Az eljárás menete 

 

  Az eljárásban a jogszabályok által meghatározott 

illetékes bíróság jár el, általánosságban az a 

bíróság, amelynek területén az alperes székhelye 

található, feltéve, hogy más bíróság kizárólagos 

illetékessége nincs megállapítva.  

 

 Az eljárásban a tartozásra vonatkozó, lehetőség 

szerint bizonyítékokkal alátámasztott iratok a 

bíróhoz kerülnek, aki lefolytatja a bizonyítási 

eljárást (áttekinti az okiratokat, tárgyalást tart, 

ahol meghallgatja a feleket, illetve a tanúkat, 

szükség esetén szemlét tart vagy szakértői 

bizonyítást rendel el stb.). A bíróság a bizonyítási 

eljárást követően a bizonyítékokat a maguk 

összességében értékeli, meggyőződése szerint 

bírálja el, és ezek alapján hozza meg döntését. 

 

 A peres eljárás az FMH eljárásnál lényegesen 

lassabb és költségesebb eljárás. A bíróságra 

irányadó határidők sokkal hosszabbak, mint a 

közjegyzőkre irányadó határidők. 

 

4. Az eljárás díja 

 

 A keresetlevél benyújtásakor főszabály szerint 

illetéket kell fizetni, amelynek összege 

alapesetben az eljárás tárgyának az eljárás 

megindításkor fennálló értékének 6%-a, de 

legalább 15.000,- Ft és legfeljebb 1.500.000,- Ft. 

  

 

III. Az adós társaság felszámolása iránti eljárás  

 

1. Általánosságban 

 

 A felszámolási eljárásnak kettős célja van, 

egyrészt az adós társaság megszüntetésére 

irányul, másrészt pedig a hitelezői követelések 

behajtását is szolgálhatja. A felszámolási eljárás 

az adós fizetési hajlandóságát ösztönözheti 

azáltal, hogy ha az adós társaság a tevékenységét 

tovább kívánja folytatni, vagyis a társaság a 

megszüntetését el kívánja kerülni, akkor erre 

bizonyos esetekben csak úgy van lehetősége, ha a 

hitelező követelését megfizeti, egyébként a 

bíróság elrendeli az adós társaság felszámolását, 

kijelöli az eljáró felszámolót és a bíróság 

döntésének jogerőre emelkedése után a 

felszámoló megkezdi az adós társaság 

felszámolásának lefolytatását.  

 

2. Az eljárás megindítása 

 

 Az eljárás a felszámolás elrendelésére irányuló 

kérelemnek az adós székelye szerint illetékes 

törvényszékhez történő benyújtásával indul. Az 

eljárást megindíthatja az adós, a hitelező, 

valamint a végelszámoló, vagy akár a bíróság is 

hivatalból, az első három esetben a jogi 

képviselet, tehát ügyvéd közreműködése az 

eljárásban kötelező.  

 

 Az eljárás megindítására követelés behajtása 

érdekében tipikusan a hitelezők által arra 

hivatkozással kerül sor, hogy az adós szerződésen 

alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a 

teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem 

egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő 

hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem 

teljesítette.  

 

 A felszámolási eljárás fenti okokra történő 

hivatkozással akkor indítható meg, ha követelés 

összege meghaladja a 200.000,- Ft-ot. 

 

A számlák vitatásának részletes szabályait a 2013. 

májusi hírlevelünkben ismertettük. 

 

3. Az eljárás menete 

  

 A törvényszék megvizsgálja az adós 

fizetésképtelenségét és annak megállapítása 

esetén dönt az adós elleni felszámolási eljárás 

megindításáról. A törvényszék az iratok alapján 

hozza meg döntését, tárgyalást nem tart.  

 

 A követelés behajtása a felszámolási eljárásban - 

az adós fizetési hajlandósága esetén - az FMH 

eljáráshoz képest lassabb, a peres eljáráshoz 

képest viszont az esetek többségében gyorsabb. 
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4. Az eljárás díja 

 

 A felszámolási eljárás megindításáért jelenleg 

80.000,- Ft illetéket és 25.000,- Ft közzétételi 

költségtérítést kell fizetni. 

 

 

 

 

IV. Összegzés 

 

Látható tehát, hogy a fent ismertetett eljárások 

mindegyike a követelésünk behajtásához vezethet, 

általában azonban csak a konkrét ügy minden lényeges 

körülményeinek ismeretében dönthető el az, hogy az 

adott ügyben melyik eljárás megindítása a 

legcélravezetőbb. 

* * * 

 

A fenti összefoglaló a figyelemfelkeltést szolgálja és nem tekinthető jogi tanácsadásnak. Kérjük, hogy konkrét 

kérdése esetén forduljon bizalommal irodánk szakembereihez. 

 

Bán és Karika Ügyvédi Társulás  

1117 Budapest, Alíz u. 1. 

Office Garden B. ép. 3. em. 

Tel.: + 36 1 501 5360 

Fax: + 36 1 501 5361 

E-mail: office@ban-karika.hu  

Web: www.ban-karika.hu  
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The international legal network 

 

mailto:office@ban-karika.hu
http://www.ban-karika.hu/

