Nur vom Gericht auszufüllen (csak a bíróság által kitöltendő)

Aktenzeichen (ügyiratszám)

Eingangsvermerk des Gerichtes (bírósági iktatási megjegyzés)

Végrehajtás iránti kereset
Bíróság (01) *

Végrehajtási eszköz
☐ Követelésvégrehajtás az osztrák végrehajtási törvény (EO) 294a.§ értelmében
☐ Követelésvégrehajtás az osztrák végrehajtási törvény (EO) 294.§ értelmében
☐ Ingóságvégrehajtás
☐ Kényszerű zálogjogérvényesítés – telekkönyvi ügy
☐ Kényszerárverezés – telekkönyvi ügy
☐ Kiürítési végrehajtás
☐ Egyéb végrehajtás
(A)

(21)

(23)

(10)

(71)

(73)

(42)

(S)

FELEK ÉS KÉPVISELŐIK (02)

Behajtó fél
Tudományos fokozat

Családnév vagy cégnév *

Foglalkozás

Utónév

Címkód

Cím
Utca/házszám/lépcsőház/ajtó *

Postai irányítószám *

Település *

Ország *

Egyéb adatok
Telefonszám

Születési dátum

Egyéb adatok
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Felek és képviselőik (A)
1 – Felek és képviselőik
Felek és képviselőiknek megjelölése
Behajtó fél
Behajtó fél képviselője
Kötelezett fél
Kötelezett fél képviselője
Tudományos fokozat

Családnév vagy cégnév *

Foglalkozás

Utónév

Címkód

Cím

Utca/házszám/lépcsőház/ajtó *

Postai irányítószám *

Település *

Ország *

Egyéb adatok
Telefonszám

Születési dátum

Egyéb adatok

2 – Felek és képviselőik
Felek és képviselőiknek megjelölése
Behajtó fél képviselője
Kötelezett fél
Kötelezett fél képviselője

Tudományos fokozat

Családnév vagy cégnév *

Foglalkozás

Utónév

Címkód

Cím
Utca/házszám/lépcsőház/ajtó *

Postai irányítószám *

Település *

Ország *

Egyéb adatok

Telefonszám

Születési dátum

Egyéb adatok
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3 – Felek és képviselőik
Felek és képviselőiknek megjelölése

0
0
0
0

Behajtó
Behajtó fél képviselője
Kötelezett fél
Kötelezett fél képviselője

Tudományos fokozat

Családnév vagy cégnév *

Utónév

Foglalkozás

Címkód

Cím
Utca/házszám/lépcsőház/ajtó *

Postai irányítószám *

Település *

Ország *

Egyéb adatok
Telefonszám

Születési dátum

Egyéb adatok

ADATOK A LEKÖNYVELÉSI ÉS BESZEDÉSI ELJÁRÁSHOZ

Díjbeszedés (8) *
.§ értelmében

Díjmentesen

Díjbeszedés a címkód szerinti számláról
IBAN

BIC (bankazonosító kód)

Díjbeszedés az alábbi egyéb számláról

Eljárási segély engedélyezve
Díjak már leróva

A PER TÁRGYA

Behajtási követelés
Követelés (03) *

Az követelés értéke

Pénznem (mellékkövetelések nélkül az osztrák igazságszolgáltatási törvény (JN) 54.§ (2) bek.
értelmében

Ügyvéd vagy közjegyző esetén érvényes (04)
Meghatalmazást kiadták, a behajtandó összeg átvételére vonatkozó meghatalmazást is. Az osztrák ügyvédi rendtartás (RAO) 19a. § értelmében a költségeket a
behajtó fél képviselőjének kezeihez kérjük megtéríteni.

Banki adatok (05)
IBAN

BIC (bankazonosító kód)

Végrehajtó bíróságként a 01 mezőben megjelölt bíróságnak kell eljárnia.
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Végrehajtási eszközök – kérelmek (06)
KÖVETELÉSVÉGREHAJTÁS AZ OSZTRÁK VÉGREHAJTÁSI TV. (EO) 19.§. ÉRTELMÉBEN (22)
Az osztrák végrehajtási törvény (EO) 19. §. értelme szerinti követelésvégrehajtást a 07-es mezőben megnevezett követelés, a 08as mezőben megjelölt költségek, valamint a 09-es mezőben a jelen kérelemre vonatkozó költségek behajtása érdekében
kérelmezik.

AZ OSZTRÁK VÉGREHAJTÁSI TV. (EO) 20.§. ÉRTELME SZERINTI VÉGRE-HAJTÁSI CSOMAG (26)
Az osztrák végrehajtási törvény (EO) 20. §. értelme szerinti követelésvégrehajtást a 07-es mezőben megnevezett követelés, a 08as mezőben megjelölt költségek, valamint a 09-es mezőben a jelen kérelemre vonatkozó költségek behajtása érdekében
kérelmezik.

INGÓSÁGVÉGREHAJTÁS

(10)

A kötelezett fél fizikai ingóságaira irányuló követelést a 07-es mezőben megnevezett köve-telés, a 08-as mezőben megjelölt
költségek, valamint a 09-es mezőben a jelen kérelemre vonatkozó költségek behajtása érdekében kérelmezik.

AZ OSZTRÁK VÉGREHAJTÁSI TV. (EO) 295.§. SZERINTI KÖVETELÉSVÉGREHAJTÁS (21)
A kötelezett fél a társadalombiztosítási ernyőszervezet adatszolgáltatásából származó jövedel-mére, vagy egyéb juttatásaira
vonatkozó végrehajtást a 07-es mezőben megnevezett követelés, a 08-as mezőben megjelölt költségek, valamint a 09-es
mezőben a jelen kérelemre vonatkozó költségek behajtása érdekében kérelmezik.

AZ OSZTRÁK VÉGREHAJTÁSI TV. (EO) 294.§. SZERINTI KÖVETELÉSVÉGREHAJTÁS (23)
A kötelezett fél a 10. mező 1. pontjában megnevezett harmadik adós féllel szemben fennálló készpénzbeli követelésére
vonatkozó végrehajtást a 07-es mezőben megnevezett követelés, a 08-as mezőben megjelölt költségek, valamint a 09-es
mezőben a jelen kérelemre vonatkozó költségek behajtása érdekében kérelmezik.

KÖVETELÉSVÉGREHAJTÁSRÓL AZ OSZTRÁK VÉGREHAJTÁSI TÖRVÉNY (EO) 294., 295.§§
ÉRTELMÉBEN
A határozat a harmadik adós számára való kézbesítésével a behajtó hitelező zálogjogot szerez a 7. mezőben megnevezett köv
etelésére. Harmadik személyek korábban szerzett jogait viszont ez nem érinti.
A kötelezett fél ezen követelés feletti, minden rendelkezési jogát elveszíti, különösen annak teljes vagy részleges beszedését ill
etően. A harmadik adósnak megtiltják, hogy kifizesse ezt a követelést a kötelezett félnek. Ha a követelés korlátozottan zálogosít
ható el, akkor a tilalom csupán az elzálogosított részekre vonatkozik. A kötelezett félnek ebben az esetben haladéktalanul tájék
oztatnia kell a harmadik adóst az esetleges eltartási kötelezettségekről és az eltartásra jogosult jövedelemről. Amennyiben az el
járásban a végrehajtási ügyekben kezelőt kell kirendelni, úgy a harmadik adós az elzálogosított összegeket egyelőre visszatarta
ni köteles és köteles azt az elrendelt kezelőnek kifizetni.
FONTOS
Az el nem zálogosítható összegekről a harmadik adósnak számító munkaadók a Bundesministerium für Justiz (Osztrák Igazság
ügyi Minisztérium) honlapján (www.justiz.gv.at/broschueren) elérhető táblázatokból tájékozódhatnak.

KÉNYSZERŰ ZÁLOGÉRVÉNYESÍTÉS (71)
A végrehajtást a 07. mezőben megnevezett követelésnek, a 08. mezőben ismertetett költsé-geknek, valamint a jelen kérelem
költségeinek a kötelezett fél birtokában lévő, a 10. mező 7. pontja szerinti ingatlan(ok)ra vonatkozó (szimultán) zálogjogok
telekkönyvi bekebelezésével foganatosítandó, kényszerű zálogjogérvényesítéssel való behajtás érdekében kérelmezik.

KÉNYSZERÁRVEREZÉS (73)
A végrehajtást a 07. mezőben megnevezett követelésnek, a 08. mezőben ismertetett költsé-geknek, valamint a jelen kérelem
költségeinek a kötelezett fél tulajdonában lévő, a 10. mező 7. pontja szerinti ingatlan(ok) kényszerárverezésével foganatosítandó
behajtás érdekében ké-relmezik. Az eljárás megkezdése a telekkönyvbe bejegyzendő. További részletek : 11.mező.

KIÜRÍTÉSI VÉGREHAJTÁS (42)
A 10. mező 8. pontja szerinti objektum kiürítését, valamint a jelen kérelem megállapítását kérelmezik.

EGYÉB VÉGREHAJTÁS (S)

Végrehajtási jogcímek – behajtandó követelés

(07)

Figyelem
A végrehajtási jogcímet illető, valótlan állításokért a mindenkori fél felelősséggel tartozik; ha a hamis adatokat rosszhiszeműen szolgáltatták,
akkor a bíróság 100 eurótól 4.000 euróig terjedő összegű engedetlenségi büntetéssel sújthatja a behajtó hitelezőt (osztrák végrehajtási törvény
(EO) 54g.§). Nem a valóságnak megfelelő állításoknak ezenfelül az osztrák Btk. 146.§ (csalás) ill. az osztrák Btk. 239.§ (bizonyíték
meghamisítása) értelmében büntetőjogi következményei is lehetnek.

1 – Végrehajtási jogcímek
Jogcím jellege *

Hatóság/közjegyző *

Ügyiratszám

Végrehajthatósági igazolás

Tőkekövetelés

Pénznem

Folyó ellátás e dátumtól

Jogcím dátuma

Ezen belül mellékkövetelés(ek)

Havi fizetésnap

Összeg

Pénznem

Pénznem

Kamatok
Kamatok

1-1 – Kamat százalékban

Az alábbi
összeg után

Pénznem

E dátumtól

E dátumig/az osztrák vállalkozásokról szóló
törvénykönyv (UGB) 456.§ szerinti
kamatozás esetén „B“

Szerződéskötés dátuma

1-2 – Kamat százalékban

Az alábbi
összeg után

Pénznem

E dátumtól

E dátumig/az osztrák vállalkozásokról szóló
törvénykönyv (UGB) 456.§ szerinti
kamatozás esetén „B“

Szerződéskötés dátuma

1-3 – Kamat százalékban

Az alábbi
összeg után

Pénznem

E dátumtól

E dátumig/az osztrák vállalkozásokról szóló
törvénykönyv (UGB) 456.§ szerinti
kamatozás esetén „B“

Szerződéskötés dátuma

Kamatos kamat százalékban
Kamatos kamat százalékban

E dátumtól

Kamatok tőkésítése
Kamatok tőkésítése

0

igen

0

Kamatösszeg (a behajtó fél által kiszámítandó)

Pénznem

nem

Költségek
Költségek

Pénznem

Költségkamatok százalékban

E dátumtól

2 - Végrehajtási jogcímek
Jogcím jellege *

Hatóság/közjegyző *

Ügyiratszám

Végrehajthatósági igazolás

Tőkekövetelés

Pénznem

Folyó ellátás e dátumtól
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Jogcím dátuma

Ezen belül mellékkövetelés(ek)

Összeg

Pénznem

Pénznem

Kamatok
Kamatok

2-1 – Kamat százalékban

Az alábbi
összeg után

Pénznem

E dátumtól

E dátumig/az osztrák vállalkozásokról szóló
törvénykönyv (UGB) 456.§ szerinti
kamatozás esetén „B“

Szerződéskötés dátuma

2-2 – Kamat százalékban

Az alábbi
összeg után

Pénznem

E dátumtól

E dátumig/az osztrák vállalkozásokról szóló
törvénykönyv (UGB) 456.§ szerinti
kamatozás esetén „B“

Szerződéskötés dátuma

2-3 – Kamat százalékban

Az alábbi
összeg után

Pénznem

E dátumtól

E dátumig/az osztrák vállalkozásokról szóló
törvénykönyv (UGB) 456.§ szerinti
kamatozás esetén „B“

Szerződéskötés dátuma

Kamatos kamat százalékban
Kamatos kamat százalékban

E dátumtól

Kamatok tőkésítése
Kamatok tőkésítése

0

igen

0

Kamatösszeg (a behajtó fél által kiszámítandó)

Pénznem

nem

Költségek
Költségek

Pénznem

Költségkamatok százalékban

E dátumtól

3 - Végrehajtási jogcímek
Jogcím jellege *

Hatóság/közjegyző *

Ügyiratszám

Végrehajthatósági igazolás

Tőkekövetelés

Pénznem

Folyó ellátás e dátumtól

Jogcím dátuma

Ezen belül mellékkövetelés(ek)

Havi fizetésnap

Összeg

Pénznem

Pénznem

Kamatok
Kamatok

3-1 – Kamat százalékban

Az alábbi
összeg után

Pénznem

E dátumtól

E dátumig/az osztrák vállalkozásokról szóló
törvénykönyv (UGB) 456.§ szerinti
kamatozás esetén „B“

Szerződéskötés dátuma

3-2 – Kamat százalékban

Az alábbi
összeg után

Pénznem

E dátumtól

E dátumig/az osztrák vállalkozásokról szóló
törvénykönyv (UGB) 456.§ szerinti
kamatozás esetén „B“

Szerződéskötés dátuma

3-3 – Kamat százalékban

Az alábbi
összeg után

Pénznem

E dátumtól

E dátumig/az osztrák vállalkozásokról szóló
törvénykönyv (UGB) 456.§ szerinti
kamatozás esetén „B“

Szerződéskötés dátuma
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Kamatos kamat százalékban
Kamatos kamat százalékban

E dátumtól

Kamatok tőkésítése
Kamatok tőkésítése

O

igen

O

Kamatösszeg (a behajtó fél által kiszámítandó)

Pénznem

nem

Költségek
Költségek

Pénznem

Költségkamatok százalékban

E dátumtól

Korábbi végrehajtási eljárások költségei (költségcím megadásával) (08)
1 – Bíróság

Dátum

Ügyiratszám

Összeg

Pénznem

2 – Bíróság

Dátum

Ügyiratszám

Összeg

Pénznem

2 – Bíróság

Dátum

Ügyiratszám

Összeg

Pénznem

4 – Bíróság

Dátum

Ügyiratszám

Összeg

Pénznem

A végrehajtási kérelem költségei (09)
(csak ügyvédek számára)

Normál költségek 2. tarifa osztály (TP)

Áfa nélkül

1 - Egyéb kiadások / költségek

Összeg

Pénznem

2 - Egyéb kiadások / költségek

Összeg

Pénznem

3 - Egyéb kiadások / költségek

Összeg

Pénznem
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Kiegészítő adatok

(10)

Itt a harmadik adós pontosan megnevezendő (pl. a kötelezett fél munkaadója).
Harmadik adós ( 10-1)
Tudományos fokozat

Családnév vagy cégnév *

Utónév

Település

Ország

Cím

Utca/házszám/lépcsőház/ajtó

Postai irányítószám

Egyéb adatok

Telefonszám

Egyéb adatok

A kötelezett fél hozzárendelése (több kötelezett fél esetén)

Egyéb adatok (pl. a harmadik adós azonosítójele)

A követelés jogalapja
A követelés jellege

0
0
0

Munkabér vagy egyéb jövedelem az osztrák végrehajtási törvény (EO) 290a.§ értelmében – korlátozottan zálogosítható (1. táblázat) (A)
Munkabér vagy egyéb jövedelem az osztrák végrehajtási törvény (EO) 290a.§ értelmében – jogszabály szerinti ellátás – az osztrák végrehajtási törvény
(EO) 291b.§ szerinti létminimum (2. táblázat) (H)
Egyéb (S)

Kiegészítő adatok
Lemondás a harmadik adós nyilatkozatáról (D)

Végrehajtás foganatosítása, részvétellel (B)
Lemondás a vagyonjegyzékről (V)
Lemondás a zárnyitó szolgáltatásról (A)
Zálogolási jegyzőkönyv kézbesítése (P)
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A végrehajtás tárgya ingatlanvagyon esetén

(10-7)

1 – Helyrajzi szám (EZ)

Telekkönyv

Tulajdoni hányad

Lapszám (BLNR)

1 – Helyrajzi szám (EZ)

Telekkönyv

Tulajdoni hányad

Lapszám (BLNR)

1 – Helyrajzi szám (EZ)

Telekkönyv

Tulajdoni hányad

Lapszám (BLNR)

1 – Helyrajzi szám (EZ)

Telekkönyv

Tulajdoni hányad

Lapszám (BLNR)

A végrehajtás tárgya kiürítési végrehajtás esetén

(10-8)

Az objektum jellege (lakás, üzlethelység, raktár, stb.)

Cím
Utca/házszám/lépcsőház/ajtó *

Postai irányítószám *

Település *

További megjegyzések (11)

Információk a bíróság részére (12)
(a kötelezett fél felé nem kézbesítendő)

Dátum és a behajtó fél vagy a behajtó fél képviselőjének aláírása vagy jelzése
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Ország

A végrehajtási kérelmet illető magyarázatok a behajtó fél számára
A * megjelölt mezők kötelezően kitöltendők; a megfelelőt jelölje x-szel. Ez a formanyomtatvány a végrehajtási engedély iránti összes
kérelemhez használható. Csak egy példányban kell benyújtani. Kérjük, minden pénzösszegnél feltétlenül tüntesse fel a pénznemet; a
pénznem feltüntetése nélküli összegek euróösszegnek minősülnek! Ha kérdései vannak a formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatosan,
akkor a végrehajtási engedély ügyében illetékes kerületi bíróságon (lásd a 01-es mezőt lent) vagy a tartózkodási helye szerint illetékes
kerületi bíróságon térítésmentesen jogi felvilágosítást kérhet. A nem ügyvéd által képviselt felek szóban is jegyzőkönyvbe ve tethetik
végrehajtási kérelmüket. Jelölje a megfelelő választ x-szel az erre szolgáló mezőben! Az alábbiakban szereplő betűk és számok a
formanyomtatvány mezőit jelölik.
(A) Ebben a mezőben a végrehajtási eszközöket kell név szerint feltüntetni (a szám a bíróságon belüli jelzésre szolgál); több végrehajtási
eszköz esetén ennek megfelelő számú jelölésre van szükség. Az EO (osztrák végrehajtási törvény) 19. § (22) szerinti
VÉGREHAJTÁSI CSOMAG vonatkozik az EO 321. § szerinti ingóságokra és dokumentumokra vonatkozó végrehajtásra, a kezes által
megnevezett visszatérő korlátozottan zálogosítható pénzkövetelésekre és a társadalombiztosító ernyőszervezete által az EO 295. §
szerinti, valamint az EO 47. § szerint felvett vagyonjegyzékre. A társadalombiztosító ernyőszervezetétől csak abban az esetbe n
szükséges információt kérni, ha a végrehajtási kérelemben a kötelezett fél születési adatai megadásra kerültek és a kötelezett fél
természetes személy.
Az EO 20. § (26) szerinti BŐVÍTETT VÉGREHAJTÁSI CSOMAG felöleli minden ingó vagyont és egy vagyonjegyzék felvételé t. A
társadalombiztosító ernyőszervezetétől csak akkor szükséges információ, amennyiben a végrehajtási kérvényben a kötelezett szü letési
dátuma szerepel és a kötelezett fél természetes személy. A bővített végrehajtási csomag végrehajtásához kötelezően kezelőt kell
kirendelni. A kezelő bérének megfizetésére a kezes költségelőleget kell, hogy letétbe helyezzen. Amennyiben a behajtandó tőke a 10.000
Euro összeget nem haladja meg, úgy a bővített csomag csak akkor kérvényezhető, ha az ingóságokra vonatkozó végre hajtás egy az EO
19. § szerinti végrehajtási csomag keretein belül eredménytelen maradt.
A VÉGREHAJTÁSI CSOMAGOKRA vonatkozó TÁJÉKOZTATÁS: bizonyos vagyontárgyak, vagy követelések zálogosításáról való
lemondás a 11. mezőcsoportban jelölendő.
INGÓSÁGRA VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁS (10) amennyiben a 11. az „egyéb előadandó” mezőcsoportban a végrehajtás alá vonandó
vagyontárgyak pontos leírása nem szerepel, úgy az az ingóságra vonatkozó végrehajtás minden a kötelezett fél birtokában lévő EO 321. §
szerinti ingóságra és dokumentumokra vonatkozik.
Az EO 295. § SZERINTI KÖVETELÉSVÉGREHAJTÁS (21): FIGYELEM: mindenképpen adja meg a kötelezett fél(felek) születési adatait! A
végrehajtás a kötelezett fél a társadalombiztosító ernyőszervezete által megnevezett harmadik adós féllel szembeni pénzköveteléseire (az
EO 290a. § szerinti munkabérre, vagy egyéb juttatásokra) történik.
Az EO (végrehajtásról szóló törvény) 294. § (23) szerinti PÉNZÜGYI KÖVETELÉSRE VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁS (23): amennyiben az
A mezőcsoportban az EO 294. § szerinti pénzügyi követelésre vonatkozó végrehajtás jelöli be, úgy a 10-1 mezőcsoportban kötelezően
meg kell adni a harmadik adós felet és a követelés jogalapját.
Amennyiben a PÉNZÜGYI KÖVETELÉSRE VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁSBAN a kötelezett fél MINDEN KÖVETELÉSÉT, kivéve az EO
321 §. szerintieket, kérvényezi, úgy az A mezőcsoportban az EGYÉB VÉGREHAJTÁS mezőt kell bejelölni. A 6. mezőcsoportban a kér vényt
az „EGYÉB VÉGREHAJTÁS” mezőben ennek megfelelően kell kifejtenie. A kötelezett fél minden követelésére vonatkozó végrehajtásának
végrehajtása esetében kötelezően kezelőt kell elrendelni. A kezelő díjazására vonatkozóan a benyújtó kérvényező költségelőleg et kell,
hogy letétbe helyezzen.
Az „AZ EGYÉB VÉGREHAJTÁST LÁSD LENT, A 06. MEZŐBEN” mezőt az összes többi, itt név szerint fel nem sorolt végrehajtás esetében
kell megjelölni (lásd a mező leírását).
(B) Ebben a mezőben kell megadni, hogy a bírósági dijakat lekönyvelési és beszedési eljárásban kell-e beszedni. Ebben az
esetben a megterhelendő bankszámla IBAN és BIC kódját is meg kell adni. Ha a költségek már megtérítésre kerültek, akkor a
bizonylatot a végrehajtási kérelemhez kell csatolni.
(01) Itt az illetékes kerületi bíróságot kell megadni. Alapvetően az a bíróság az illetékes, amelynek illetékességi területén a
végrehajtásra sor kerül.
(02) Itt először a behajtó felet/feleket kell megadni, majd a behajtó fél/felek esetleges képviselőjét, majd végül a kötelezett
felet/feleket. Ismeretlen harmadik adós(ok) elleni követelésvégrehajtás (EO. 294a. §.) esetén minden kötelezett félnél feltétlenül
meg kell adni a születési dátumot az erre a célra szolgáló mezőben; ingatlanvagyon behajtása esetén ebben a mezőben meg
kell adni a behajtó fél születési dátumát is. Az „Egyéb adatok” mezőben szükség esetén megadható egy fél képviselője (pl.
törvényes képviselő, ügygondnok, jogi személy szerve, stb.), ha e személy részére nem kell kézbesíteni; ha ezt a személyt
képviselik (pl. ügyvéd vagy közjegyző). Emellett itt e féllel (ill. képviselőjével) kapcsolatos további adatok is feltüntethetők (pl.
telefonszám).
Ha egy eljárásban a formanyomtatvány szerintinél több fél és képviselő érintett - tehát négynél több felet kell feltüntetni -, akkor
a felsorolást a „TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK” mezőben lehet folytatni. Ebben az esetben az „EGYÉB ADATOK” mező utolsó
kitöltött címmezőjében fel kell tüntetni a „Folytatás a 11-es mezőben” megjegyzést.
(03) A „Jogcím“ mezőbe azt a jogcímet kell megadni, amelyet a végrehajtási kérelemmel kívánja érvényesíteni. A legtöbb
esetben egy pénzígényről van szó; ebben az esetben „Pézkövetelés”-t kell beírni. Viszont egy cselekvést (pl. egy tárgy kiadását
vagy egy lakás kiürítését), egy abbahagyást vagy valaminek a tűrését is ki lehet kényszeríteni. A „Követelés értéke” mezőt csak
tőkeígény esetében kell kitölteni; behajtott követelésként itt a tőkekövetelést kell feltüntetni a pénznem megadása mellett,
kamatok és költségek, valamint a JN. 54. §. 2. bek. szerinti mellékkövetelések nélkül.
(05) Itt a behajtó félnek vagy képviselőjének az IBAN és BIC kódja adható meg. Ebben az esetben automatikus támogatású
feldolgozás esetén a végrehajtási engedéllyel egyidejűleg banki befizetési lap is készül a kötelezett fél részére, a követelé s
összegének befizetése céljából.
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(06) „VÉGREHAJTÁSI ESZKÖZÖK - KÉRELMEK”. Ez a mező azon mindenkori végrehajtási kérelmek szövegét tartalmazza,
amelyeket az „A” mezőben lehet kiválasztani x-szel való megjelöléssel. Ezért nem szükséges a kérelmek egyikének a 06-os
mezőben való újbóli megjelölése vagy a szükségtelen kérelmek törlése. Szöveg szerint itt nem szereplő végrehajtási kérelem
esetén annak teljes szövegét az „EGYÉB VÉGREHAJTÁS S” mezőbe kell beírni.
(07) „VÉGREHAJTÁSI JOGCÍMEK – BEHAJTANDÓ KÖVETELÉS”. A „JOGCÍM JELLEGE” mezőbe a végrehajtási jogcím
ügyiratszámát és (amennyiben van) betűjelét kell beírni. A „VÉGREHAJTHATÓSÁGI IGAZOLÁS DÁTUMA”
oszlopba egyszerűsített engedélyezési eljárás (EO. 54b.§.) esetén az igazolás kiállításának dátumát kell feltüntetni. A
végrehajtási jogcímmel kapcsolatos hiányos vagy pontatlan adatok megakadályozhatják azok automatikus támogatású
feldolgozást, ami azt eredményezheti, hogy a bíróság határozatban kéri a végrehajtási jogcím bemutatását. Tőkekövetelésként
a kötelezett fél tartozását képező összeget kell feltüntetni a pénznemmel és a járulékos díjakkal együtt, azonban a kamatok és
a költségek nélkül. Az ennek részét képező mellékköveteléseket külön, az erre a célra szolgáló mezőben kell feltüntetni. A
kamatkövetelést (elszámolási módot) x-szel kell jelölni; meg kell adni a százalékos kamatlábat, az összeget, valamint a
kamatozás kezdeti és végső időpontját (kamatlépcső esetén). Ha a „K A KAMATOK TŐKÉSÍTÉSE” mezőt jelölik x-szel, az azt
jelenti, hogy a kamatszámítás során a kamatokat mindig a korábban megadott periódusok szerint számítják ki, és hozzáadják a
tőkéhez. A kamatperiódusokat a naptári év szerint határozandók meg. Kamatos kamatok felszámítása esetén is ugyanígy kell
eljárni.
Mindkét részről vállalati ügyletek esetén az UGB. 456. §. szerint az osztrák Nemzeti Bank (www.oenb.at) által megadott
alapkamat feletti 9,2 százalékpontos kamat kérhető. Az mindenkori félév első napján érvényes alapkamat érvényes az adott
félévre. Az „Eddig a dátumig" mezőbe „B”-t kell beírni.
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A „KÖLTSÉGEK” mezőbe a végrehajtási jogcím költségeinek összegét kell beírni. Ha ezzel kapcsolatosan a jogszabály szerinti
kamatokat kérik, akkor ezeket százalékosan meg kell adni, és fel kell tüntetni a kamatozási időszak kezdetét. Az első,
„VÉGREHAJTÁSI JOGCÍMEK” blokkban szerepel egy sor az ellátás miatti végrehajtás számára („FOLYÓ ELLÁTÁS E
DÁTUMTÓL"); a jövőben esedékessé váló ellátási összegek esetén meg kell adni a dátumot, amelytől az ellátás fizetését
igénylik, a fizetés napját („HAVI FIZETÉSNAP”) és az ellátás mértékét („ÖSSZEG”). Ha a végrehajtási kérelemben a
nyomtatványon szereplőnél több végrehajtási jogcímet kell figyelembe venni - tehát háromnál többet -, akkor a folytatáshoz a
„TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK” mezőt kell igénybe venni. Ebben az esetben a 07-es mező végén fel kell tüntetni a „Folytatás a
11-es mezőben” megjegyzést. Ha az eredeti (megítélt) követelés már nem teljes összegében áll fenn (pl. részletfizetés miatt),
akkor a 07-es mezőben csak a követelés hátralévő összegét kell feltüntetni, és a „TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK” mezőben fel
kell hívni a figyelmet erre a körülményre (pl. Eredeti jogcímadatok: tőke: 24.000, - euró, költségek: 4.595,- euró, kamatok: 10%
2012. március 1-től). Ha egy végrehajtási okirat végrehajtható példánya a kézbesítési megbízás költségeit is tartalmazza
(okirati eljárás esetén), akkor ezt a végrehajthatóság dátumának megadásával „További tőkejogcím”-ként kell kérelmezni
(ebben az esetben csak a költségek oszlopa töltendő ki az esetlegesen kért kamatokkal együtt)!
(08) Ebben a mezőben korábbi végrehajtási eljárások bírósági határozattal megállapított költségeit kell feltüntetni, a bíróság, a
határozat dátuma, az ügyiratszám és a betűjel, valamint az összeg feltüntetése mellett. A költségjogcímmel kapcsolatos
hiányos vagy pontatlan adatok megakadályozhatják azok automatikus támogatású feldolgozását, ami azt eredményezheti, hogy
a bíróság határozatban kéri a végrehajtási jogcím bemutatását. Ha a formanyomtatvány által a költségjogcímek feltüntetésére
biztosított lehetőségek – tehát négy - nem lennének elegendők, akkor a folytatáshoz a „TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK” mezőt kell
használni. Ebben az esetben a 08-as mező végén fel kell tüntetni a „Folytatás a 11-es mezőben” megjegyzést.
(09) A „normál költségeket" csak ügyvédek kérhetik. Máskülönben a behajtó félnek itt az „EGYÉB KIADÁSOK/KÖLTSÉGEK”
oszlopban kell érvényesítenie pl. a felmerülő bírósági díjakat.
(10) „KIEGÉSZÍTŐ ADATOK". Itt kell feltüntetni a végrehajtási kérelemmel kapcsolatos kiegészítő adatokat; az 1-8. pontokkal
kapcsolatosan az alábbiakat kell figyelembe venni:
1. pont: Itt tüntetendő fel a harmadik adós pontos megnevezése. A követelés jogalapját x-szel kell megjelölni; az EO 290a §
szerinti egyéb jövedelem esetén egy szokványos követelés behajtásánál az „A” jelölendő x-szel; ha jogszabály szerinti ellátás
behajtása érdekében kerül sor a végrehajtásra, akkor a „H” jelölendő x-szel. Az „S” akkor jelölendő x-szel, ha egy szokványos,
nem korlátozottan zálogolható követelésről van szó, amelyet azonban pontosabban körül kell írni (a „MÉGPEDIG:” után). Az
„EGYÉB ADATOK” mezőben a harmadik adós esetleges, a behajtó fél által ismert azonosítójelét (pl. kötvény -, személyi vagy
társadalombiztosítási szám).
Ha egynél több kötelezett féllel szemben folyik végrehajtás, akkor a „KÖTELEZETTEK HOZZÁRENDELÉSE” mezőbe kell beírni
a kötelezett fél azon számát, amellyel a 02-es mezőben szerepelt. Ha egynél több harmadik adóst kell feltüntetni, akkor erre a
11-es mezőt kell használni, és itt is el kell végezni a hozzárendelést.
2-6. pont: A megfelelő mező x-szel való megjelölésével határozható meg a végrehajtási kérelem jellege (szükség esetén egynél
több lehetőség is megjelölhető, vagy akár egy sem).
7. pont: Ingatlanvagyon végrehajtása esetén itt kell megadni a Helyrajzi számot, a telekkönyvet (kataszteri községet) és a
kötelezett fél részesedésének arányát (pl. 1/2 vagy 1233/45667). Az adatok megadását szükség esetén a „TOVÁBBI
MEGJEGYZÉSEK” mezőben lehet folytatni.
8. pont: Itt a kiürítendő objektum (kiürítési végrehajtás esetén) jellegét és fekvését kell részletesen megadni.
(11) Itt további állítások írhatók le, ha az egyes mezőkben felkínált lehetőségek nem tűnnek megfelelőnek, vagy ha az űrlapon
rendelkezésre álló hely nem elegendő. Ilyen esetekben ezt megfelelő megjegyzéssel kell jelölni (pl. „Folytatás a 10-es
mezőhöz).
(12) Itt adhat meg a behajtó fél a bíróságnak olyan információkat, amelyeket a kötelezett félhez nem továbbítanak (pl. a bírósági
végrehajtónak szánt információkat).
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