
 
 

KÉRELEM 
 

birtokvédelmi eljárás megindításához 
 

Figyelem! A kérelmet, valamint annak mellékleteit (bizonyítékok, meghatalmazás) eggyel több 
példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri! 

 
 

1./A birtokvédelmet kérő neve, lakcíme (jogi személy esetén székhelye): 
 
___________________________________________________________________________ 

 

2./Annak a félnek a neve, lakcíme (jogi személy esetén székhelye), akivel 
szemben a birtokvédelmet kérik: 
 
___________________________________________________________________________ 

 

3./A birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás pontos 
ismertetése, a birtoksértő cselekmény pontos leírása:1 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

4./ Csatolt bizonyítékok felsorolása:2 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

                                                           

1
 Amennyiben a megadott hely nem elegendő, a cselekmény leírása pótlapon folytatható. A pótlapot szintén eggyel 

több példányban kell benyújtani, mint ahány féllel szemben a birtokvédelmet kéri.  

2
 Ilyen bizonyíték lehet például fényképfelvétel, hangfelvétel, videó-felvétel, okirati bizonyítékok, írásos 

tanúvallomás. A felsoroltakon túl bármilyen más, az ügy eldöntése szempontjából jelentős bizonyíték becsatolható. 

Illetékbélyeg helye 



2 

5./A birtokvitával érintett dolog (ingó/ingatlan) pontos megjelölése (ingatlan 
esetén annak pontos címe; ingó esetén fellelhetőségének pontos 
meghatározása, tulajdonosának, birtokosának pontos megnevezése, egyéb, a 
pontos azonosíthatóságot segítő információ megjelölése – pl. autó esetén 
annak rendszáma, pontos típusa, színe): 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

6./A jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölése, a birtoksértő 
magatartás elkövetésének helye: 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

7./A birtoksértés időpontja (folyamatosan megvalósuló birtoksértés esetén 
annak kezdő időpontja): 
 

________ év _______________ hó ____ nap 

 

8./A jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem (a jegyző döntésére irányuló 
kifejezett kérelmet úgy kell megfogalmazni, hogy abból egyértelműen 
kiderüljön, hogy a kérelemnek helyt adó határozat esetén milyen módon 
kívánja a kérelmező megszüntettetni a birtoksértő állapotot): 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Kelt: _______________ ________ év _______________ hó ____ nap 
 
 
 
 _______________________ 
 a kérelmező aláírása 
 
 
Amennyiben nem személyesen, hanem képviselő útján jár el, a kérelem 
előterjesztésével egyidejűleg be kell nyújtania az erre vonatkozó 
meghatalmazást. 
 
A birtokvédelmi eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) 
bekezdése alapján illetékköteles, a birtokvédelmet kérőnek illetékbélyegben 
3000 forint összegű illetéket kell lerónia a kérelmen. (Az illetékbélyeget a 
nyomtatvány első oldalán található rubrikába kérjük felragasztani!) 


