
      
3.000 Ft illeték helye 

 
      
 

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM 
 
 

Alulírott – hivatkozva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:8. §-ában,                      
valamint a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló                
17/2015. (II.16.) Korm. rendelet 2. § -ban foglaltakra – az alábbiaknak megfelelően  
birtokvédelmi kérelmet nyújtok be. 

 
Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! 

 
 
KÉRELMEZ Ő NEVE     

LAKCÍME / SZÉKHELYE 

                                      (irányítószám)    (település neve)        (közterület neve) 

ELÉRHETŐSÉGE (E-MAIL, TELEFONSZÁM)  

 

Kizárólag nem természetes személy, illetve jogi képviselet esetén! 

KÉPVISELŐ NEVE 

LAKCÍME / SZÉKHELYE 

                                      (irányítószám)    (település neve)        (közterület neve) 

ELÉRHETŐSÉGE (E-MAIL, TELEFONSZÁM)   

 

ELLENÉRDEK Ű FÉL (FELEK) 

I. 

NEVE 

LAKCÍME / SZÉKHELYE 

                                      (irányítószám)    (település neve)        (közterület neve) 

 

   

   

 

   

 

  

  



 

 

ELÉRHETŐSÉGE (E-MAIL, TELEFONSZÁM)  

 

II. 

NEVE 

LAKCÍME / SZÉKHELYE 

                                      (irányítószám)    (település neve)        (közterület neve) 

ELÉRHETŐSÉGE (E-MAIL, TELEFONSZÁM)  

 

A BIRTOKVITÁVAL ÉRINTETT DOLOG MEGJELÖLÉSE, ILLETVE A BIRTOKVÉDELMI 
ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE 
IDEÉRTVE A BIRTOKSÉRTŐ CSELEKMÉNY RÖVID LEÍRÁSÁT 

  

 

 

 

 

(külön lap csatolható) 

BIRTOKSÉRTŐ MAGATARTÁS ELKÖVETÉSÉNEK HELYE 

 

 

A BIRTOKSÉRTŐ CSELEKMÉNY IDŐPONTJA, FOLYAMATOS BIRTOKSÉRTÉS ESETÉN A 
KEZDŐ IDŐPONT 

  

 

 

 

   

 

  

  

 

 



 

JEGYZŐ DÖNTÉSÉRE IRÁNYULÓ KIFEJEZETT KÉRELEM 

  

 
 

 
 
 
CSATOLANDÓ OKIRATOK: 
 

- a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékok pl. : 
- tanúnyilatkozat vagy a tanúként megidézhető személy(ek) idézhető címe, elérhetősége 
 
 
 
 
 
- egy esetleges helyszíni szemle megtartása esetén a sikeres szemle megtartásának ideje 
(időpont, napszak)  
 
- szakvélemény 
- fényképfelvétel és más, a birtokvédelmet kérő állításának bizonyítására alkalmas okirat 
 

- képviselő eljárása esetén a meghatalmazás 
- közös képviselet, mint kérelmező esetén, a közgyűlési határozatot, mely birtokvédelmi 

eljárás megindítására jogosítja 
 
 

 
Cserszegtomaj,  ……………………………..…………………… 
 
            
  
              ………………….…………………………….. 
          kérelmező vagy képviselőjének aláírása 

 
 
 
 
 
 
 

  

  



 

Tájékoztatás 

A birtokvédelmi kérelem az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése szerint 
illetékköteles, melynek mértéke 2012. január 1. napjától 3.000,- Ft. Lehetőség van az eljárásban 
költségmentességet kérni, amennyiben a kérelmet benyújtó a költségmentességi feltételeknek megfelel. A 
kérelemről a jegyző dönt. Amennyiben hiánypótlási felhívás ellenére sem fizeti meg az illetéket, az eljárást meg 
kell szüntetni! 

A birtokvédelem iránti kérelem benyújtható 

- postai úton Cserszegtomaj Polgármesteri Hivatal 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 

- személyesen a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal 1. számú irodában ügyfélfogadási időben 

Ügyfélfogadás rendje: 

Hétfő:       8 – 11                        du.  13 - 16 
Kedd:        8 – 11       ---------   
Szerda:      8 – 12              du. 13 – 16 
Csütörtök:       nincs ügyfélfogadás 
Péntek:      8 – 11                   --------- 

         

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 2015. március 01-től hatályos 17/2015. (II. 16.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 2. § (4) bekezdése szerint  „A birtokvédelmet kér ő az 
írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtja be, 
mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.” 

A Korm. rend. 8. § (1-3) bekezdése alapján: 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 birtokvédelmi eljárást a jegyző – a (2) bekezdésben 
meghatározott kivétellel – tizenöt napon belül folytatja le. 

A birtokvédelmi eljárást a jegyző harminc napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése 
válik szükségessé. 

Az eljárási határidőbe nem számít bele: 
a) a 3. § (1) bekezdésében foglalt jegyzői megkeresés hivatalos iratként való postára adásának napjától 
annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam, 

b) a 3. § (1) bekezdésében foglalt jegyzői megkeresés kézbesítésétől az ellenérdekű fél nyilatkozatának 
megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő 
legfeljebb nyolc napos időtartam. 

A Korm. rend. 13. § (2) bekezdése szerint : „A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a 
félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A fél a 
bizonyítékokat a bizonyítási eljárás befejezéséig bármikor előterjesztheti.”, az 5. § szerint „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.” 

Vonatkozó jogszabályok: 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Ötödik könyvének I. és II. fejezete. 
• a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.(X.16.) Korm. rendelet 



Azt a birtokost, akit birtokától jogalap nélkül megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, birtokvédelem illeti 
meg. 

A birtokos 1 éven belül kérheti a jegyzőtől az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás 
megszüntetését. Egy évnél régebben fennálló birtoksértés esetén, illetve ha a birtoklás jogalapja is vitás, a 
bíróságtól lehet birtokvédelmet kérni. Közös tulajdonban álló dolog feletti használati jogvita esetében a dolog 
használatának, illetve birtoklásának módjáról szintén a bíróság jogosult dönteni.   

 A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melyet annál a jegyzőnél lehet kezdeményezni, amelynek 
illetékességi területén a birtoksértés történt. A kérelmet az Igazgatási Osztályon írásban, vagy szóban; 
személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani. A birtokvédelmi eljárás határideje 15 nap, melybe 
nem számít bele az ellenérdekű fél nyilatkozattételéig eltelt idő. 

A kérelemnek tartalmaznia kell: 

1. a kérelmező pontos nevét és címét; (a kérelmet a birtoklásban megzavart, vagy birtokától megfosztott 
személy nyújthatja be, aki nem minden esetben az ingó vagy ingatlan tulajdonosa.)  
Ha a kérelmező meghatalmazott képviselő útján jár el, a meghatalmazását igazoló magánokiratot vagy 
közokiratot csatolni kell a kérelemhez. 

2. a birtoksértő pontos nevét és címét, jogi személy esetén nevét és székhelyét; (panaszolt fél a 
birtoksértést elkövető személy, aki nem minden esetben az ingó vagy ingatlan dolog tulajdonosa, hanem 
például a bérlő). Ismeretlen személy ellen birtokvédelmi eljárás lefolytatása nem kezdeményezhető. A 
jegyző egyéb adatok alapján (pl. gépjármű rendszáma) a panaszolt fél nevét és lakcímét nem állapíthatja 
meg.  

3. a birtokvitával érintett dolog megjelölését és annak helyét (mely ingó vagy ingatlan dologról van 
szó, pontoson hol helyezkedik el) 

4. a birtoksértés időpontját és annak részletes leírását (pontosan mióta tart a panaszolt állapot, miben 
merül ki a birtoksértő magatartás, és miben változtatta meg az eredeti állapotot, próbálta-e a kérelmező 
felszólítani a birtoksértőt magatartása abbahagyására, tett-e kísérletet birtoka visszaszerzésére) 

5. jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet, azaz a kérelmező milyen módon kívánja 
megszüntettetni a panaszolt állapotot (például a birtoksértő biztosítson kulcsot a bejutáshoz, biztosítsa a 
hozzáférést az ingatlanhoz).   Ha megalapozott a birtoksértés megismétlésétől való félelem, a jövőbeni 
eltiltást is kérni kell.  
A jegyző az eljárás során kötve van a kérelemhez. 

6. a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat. A birtokvita eldöntéséhez szükséges 
tényeket annak kell bizonyítani, akinek érdekében áll, hogy azokat a döntés során figyelembe vegye az 
eljáró hatóság. E szabályok szerint a jegyző nem folytathat le hivatalból bizonyítási eljárást, a 
bizonyítékokat (okiratok, fényképek, helyszínrajz) a kérelmezőnek kell benyújtani, valamint 
indítványoznia a tárgyalást, illetve szemle tartását, tanú meghallgatását.. Amennyiben semmilyen 
bizonyítékot nem nyújtanak be, bizonyítási indítványt nem tesznek, a jegyző a rendelkezésre álló adatok 
alapján dönt. 

A kérelmet, illetve annak mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben 
kezdeményezték a birtokvédelmet. 

Ha a kérelem nem tartalmazza a fent felsoroltakat, azt el kell utasítani, ugyanis az eljárás során 
hiánypótlásra egyedül az eljárási költség meg nem fizetése esetén van lehetőség. 

A jegyző a panaszolt felet nyilatkozattételre szólítja fel a kérelemben leírtak kapcsán, majd a felek által tett 
nyilatkozatok, valamint benyújtott bizonyítékok alapján döntést hoz. Ha a birtokháborítás tényét a hatóság 
megállapítja, a birtokháborító felet kötelezi az eredeti birtokállapot helyreállítására, illetve ha annak 
ismétlődésétől lehet tartani, erre irányuló kérelem esetén eltiltja a jövőbeni birtokháborító magatartástól. 

 


