
TÁJÉKOZTATÓ 
a fizetési meghagyásos eljárásról

A  fizetési  meghagyásos  eljárás  kizárólag  lejárt  pénzkövetelések,  gyors  és  hatékony
érvényesítésére szolgáló, egyszerűsített, közjegyzői nemperes eljárás. 

Hová fordulhat? 

A fizetési meghagyásos eljárás lefolytatására valamennyi közjegyző az ország egész területére
általános illetékességgel rendelkezik,  azaz a fizetési  meghagyás iránti  kérelmét  bármelyik
közjegyzőnél benyújthatja vagy előterjesztheti.

Milyen pénzkövetelések érvényesíthetőek fizetési meghagyásos eljárásban?

• 1.000.000.-  forintot  meg  nem  haladó  lejárt  pénzkövetelés  kizárólag  fizetési
meghagyás útján érvényesíthető, ha  a kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye
vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete és a pénzkövetelés  nem
munkaviszonyból,  közalkalmazotti  jogviszonyból,  közszolgálati  jogviszonyból,
szolgálati jogviszonyból, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű jogviszonyából és a
bedolgozói jogviszonyból ered.

Amennyiben tehát lejárt követelése áll fenn, mely  követelés összege az 1.000.000.-
forintot nem haladja meg, és a kötelezett belföldi lakóhelyéről, tartózkodási helyéről
is tudomással bír, úgy követelését kizárólag fizetési meghagyás útján, közjegyző előtt
érvényesítheti.

Amennyiben  a  kötelezett  belföldi  lakóhelyét,  tartózkodási  helyét,  székhelyét,
képviseletét megjelölni nem tudja, vagy az nem ismert,  úgy fizetési meghagyás
kibocsátásának nincs helye.

• 1.000.000.-  forintot  meghaladó  lejárt  pénzkövetelés esetén  választása  szerint
követelését  bíróság előtt, polgári peres eljárásban, vagy  közjegyző előtt, fizetési
meghagyásos  eljárásban érvényesítheti,  azzal,  hogy  400.000.000.-  forintot
meghaladó pénzkövetelés érvényesítésére fizetési meghagyás útján nincs lehetőség.

• Munkaviszonyból származó lejárt pénzkövetelés iránti  igény  fizetési meghagyás
útján csak akkor    érvényesíthető, ha az ügy tárgya nem 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.

Milyen formában terjeszthető elő a fizetési meghagyás iránti kérelem?

A  kérelmet  elektronikus  úton,  papír  alapú  nyomtatványon,  valamint  szóban lehet
benyújtani,  előterjeszteni.  Amennyiben  jogi  képviselő  nélkül  jár  el,  a  fizetési  meghagyás
iránti kérelmét bármelyik közjegyzőnél szóban is előterjesztheti. 



Hogyan történik a fizetési meghagyás kibocsátása, és mi az azt követő eljárás menete?

A fizetési meghagyás iránti kérelme alapján a közjegyző, amennyiben a kérelem az előírt ala-
kiságoknak megfelel, rövid határidőn belül fizetési meghagyást bocsát ki, melyet a kötelezett
részére azzal a meghagyással kézbesít, hogy a jogosult által  követelt összeget a meghagyás
kézbesítésétől számított tizenöt napon belül fizesse meg a jogosult részére. A kötelezett vá-
lasztásán múlik ezt követően, hogy eleget tesz a meghagyásban foglaltaknak és a követelés
összegét megfizeti, vagy a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 napon belül ellent-
mondással él, melynek folytán a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul, és az eljárás bíró-
ság előtt, polgári peres eljárással folytatódik. 

Ha a fizetési  meghagyást  ellentmondással határidőn belül  nem támadták meg,  a fizetési
meghagyás jogerőre emelkedik. A jogerős fizetési meghagyásnak ugyanolyan hatálya van,
mint a jogerős bírósági ítéletnek, azaz ennek alapján végrehajtásnak van helye. Végrehajtást
jogerős fizetési meghagyás esetén annál a közjegyzőnél lehet kezdeményezni, aki a fizetési
meghagyást kibocsátotta, perré alakulás esetén az elsőfokú határozatot hozó bíróságnál. 

Mit jelent a perré alakulás, mi a teendő?

A kellő  időben  előterjesztett  ellentmondás  folytán  a fizetési  meghagyásos  eljárás perré
alakul.  A közjegyző a kötelezetti  ellentmondás folytán  történő perré alakulásról  értesíti  a
jogosultat, egyben felhívja, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a peres
eljárásra illetékes bíróságon előterjesztett beadványában a peres eljárás illetékét rója le és az
ügyre vonatkozó részletes tényállításait adja elő a bizonyítékok előterjesztésével egyidejűleg,
mert ennek hiányában a bíróság a pert megszünteti. 

Kell-e a fizetési meghagyásos eljárásban illetéket, költséget viselni, előlegezni?

A fizetési meghagyásos eljárásért a MOKK részére eljárási díjat kell fizetni. Az eljárási díj
mértéke a pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értékének
3 %-a, de legalább 5.000.- Ft és legfeljebb 300.000.- Ft. Az eljárási díjat a jogosult az eljárás
megindításakor  köteles  megelőlegezni  és  azt  majd  a  jogerős fizetési  meghagyás  alapján a
kötelezettnek kell viselnie.

Igénybe  vehető-e  költségkedvezmény  a  fizetési  meghagyásos  eljárásban  és  mi  alól
mentesít?

A  közjegyző  kérelemre  részleges  vagy  teljes  személyes  költségfeljegyzési  jogban
részesítheti, ha jövedelmi, vagyoni viszonyai folytán az eljárási költséget fedezni nem tudja.
Költségfeljegyzési  jog alapján a  fél  részben vagy egészben mentesül  az eljárási  díj  és  a
másolati díj előlegezése, valamint a közjegyző határozata ellen előterjesztett fellebbezés és az
ellentmondás folytán perré alakult eljárás illetékének viselése alól. A kérelemhez csatolni kell
a jövedelmi, vagyoni viszonyokat igazoló mellékleteket. 


