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                    3 000 Ft értékű  
               illetékbélyeg helye 

KÉRELEM  

A JEGYZŐ HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ 

 BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ 

 

1. Birtokvédelmet kérő neve, lakcíme (székhelye) 

Név:_________________________________________________________________________________ 

Cím: _________________________________________________________________________________ 

Egyéb elérhetőség (telefon,fax, e-mail): ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Képviselő neve, lakcíme (székhelye) /A meghatalmazást csatolni kell./ 

Név:_________________________________________________________________________________ 

Cím: _________________________________________________________________________________ 

Egyéb elérhetőség (telefon,fax, e-mail): ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Az ellenérdekű fél(felek) neve, lakcíme (székhelye) 

Név:_________________________________________________________________________________ 

Cím: _________________________________________________________________________________ 

Egyéb elérhetőség (telefon,fax, e-mail): ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. A birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetése, - ideértve a cselekmény 

leírását -, a birtokvédelmi vitával érintett dolog megjelölését 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. A jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölése, a birtoksértő magatartás elkövetésének 

helyére, a birtoksértés időpontjára történő utalást. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. A jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem (az eredeti birtokállapot helyreállítása, a birtoksértőt a 

birtoksértő magatartástól való eltiltás) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. Bizonyítékként csatolni kívánom az alábbiakat/ Bizonyítékot nem kívánok csatolni (aláhúzandó) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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8. Tanúként az alábbi személyeket kérem megidézni/Tanút nem kívánok megnevezni: (aláhúzandó) 

Név: ________________________________________________________________________________ 

Cím: ________________________________________________________________________________ 

Egyéb elérhetőség (telefon, fax, e-mail): ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Név:_________________________________________________________________________________ 

Cím: _________________________________________________________________________________ 

Egyéb elérhetőség (telefon,fax, e-mail): ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

9. Az előterjesztett kérelem és mellékleteinek példányszáma: _____________ db 

 

Pásztó, _______ év _____________________hónap _______ nap 

 

 

       __________________________________ 

        a kérelmező aláírása 

 

Az eljárás illetékköteles, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján a 

birtokvédelmet kérőnek illetékbélyegben 3000 forint összegű illetéket kell lerónia a kérelmen. 

 

A 2015. március 1. napjától a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) 

Kormányrendelet alapján a birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni, 

amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul. A szóban előterjesztett kérelmet írásba 

kell foglalni. 

 

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg be kell nyújtani a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló 

bizonyítékokat és képviselő eljárása esetén csatolni kell a meghatalmazást.  

 

A birtokvédelmet kérőnek az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több 

példányban kell benyújtania, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.  

 

A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig 

fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a 

határozatát.  

 

Az eljárási határidő az illeték lerovásával együtt benyújtott kérelem jegyzőhöz történő megérkezését, vagy a 

kérelem benyújtását követően megfizetett illeték lerovásának igazolását követő napon kezdődik.  

 

A jegyző a birtokvédelmi eljárást általában tizenöt napon belül, tolmács kirendelésének szükségessé válása esetén 

pedig harminc napon belül folytatja le.  


