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"Hiában volna törvényszéket tartani, 

ha az ítélet végrehajtása nem következne." 

Frank Ignác 1846. 

BEVEZETÉS 

 

Dolgozatom bevezetőjében – néhány gondolat erejéig – szeretném megindokolni 

témaválasztásomat. 

 Ha a bírósági végrehajtás területén az elmúlt évtizedekben megszületett szakirodalmat 

áttekintjük, akkor azt láthatjuk, hogy egészen a legutóbbi esztendőkig a végrehajtási jog a 

magyar jogtudomány „mostoha-gyermekének” számított, hiszen Vida István kézikönyvén1 

kívül alig-alig jelent meg e tárgyban elméleti munka. Napjainkban azonban a tudományos 

érdektelenség oszlani látszik, s ezen csaknem negyven éven át sorvasztott jognak a 

reneszánszáról beszélhetünk.  

 Az ok nyilvánvaló: a végrehajtási jog felértékelődése egyenes arányos volt a 90-es 

évektől elkezdődő gazdasági-társadalmi változásokkal, a jogállamiság eszméjének 

megerősödésével. Már az Alkotmánybíróság is rámutatott arra, hogy „a bírósági határozatok 

tiszteletben tartása, a jogerős bírósági döntések teljesítése – akár jogszerű kényszerítés árán is 

– a jogállamisággal kapcsolatos alkotmányos értékekhez tartozik. (…) Ha ugyanis a 

végrehajtási rendszer gyenge és könnyen kijátszható, ez óhatatlanul a bírósági határozatok 

lebecsüléséhez, jogbizonytalansághoz, a jogtudat romlásához, a jogállamiság sérelméhez 

vezet. Az ilyen veszély leküzdése nyilvánvalóan mind állampolgári, mind társadalmi, mind 

pedig állami szempontból alkotmányos érdek.”2 Tehát a végrehajtás szerepe éppoly fontos, 

mint magáé a bírósági eljárásé. A jogállamnak alapvető kötelessége, hogy olyan végrehajtási 

jogot és szervezetet létesítsen, amely eleget tesz a biztonságos és hatékony jogérvényesítés 

követelményének. 

 Figyelemmel a fentiekre, 1994-ben korszerű, szemléletében, rendszerében egyaránt 

újszerű végrehajtási törvény megalkotására került sor. A törvényről – elfogadása után – szinte 

mindenki az elragadtatás hangján szólt. Mind a szakma, mind a politika példa értékűnek 

találta, hogy az Országgyűlés a törvényjavaslatot ellenszavazat nélkül, csupán két 

tartózkodással fogadta el. Általános volt a vélemény, hogy "a képviselők pártállásra való 

tekintet nélkül indokoltnak és helyesnek tartották a bírósági végrehajtás átfogó 

                                                           
1 Vida István: A bírósági végrehajtás KJK, Bp. 1978.  
2 Részlet az Alkotmánybíróság 46/1991. (IX. 10.) AB határozatából 
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újraszabályozását, és amint az igazságügyi minisztériumi államtitkár a parlamenti vitazáró 

beszédében kiemelte: az Országgyűlés ezt a kodifikációs feladatot a 24. órában, annak is – 

képletesen szólva – az utolsó perceiben el is végezte."3  

 Az elmúlt nyolc esztendő alatt a születés eufóriája némileg oszlott, sor került a Vht. 

első novelláris módosítására is, s mindez lehetővé teszi, hogy a gyakorlatot is feldolgozva 

objektív képet rajzolhassunk a bírósági végrehajtás működéséről. 

Dolgozatom alapvető célja tehát a Vht. rendelkezéseinek, ezek hatályosulásának, és az 

ennek kapcsán felmerülő gyakorlati problémáknak a vizsgálata volt. 

 Felmerül a kérdés, hogy miért éppen a bírósági végrehajtás során érvényesülő 

alapelvek fényénél veszem górcső alá a bírósági végrehajtás hatályos szabályait. S egyáltalán 

indokolt-e nemcsak a jog egészére, illetve egyes jogágakra jellemző alapelveket 

meghatározni, hanem a jogágon belül egyes jogintézmény számára is különös, sajátos 

alapelveket megfogalmazni? 

 A válasz talán némileg meglepő: Annak ellenére, hogy a VIII. Pp. Novella 

eredményeképpen a polgári eljárásjog – végrehajtási jogban is érvényesülő – alapelvei 

fokozott szerepet kaptak mind a jogértelmezésben, mind az ennek megfelelő 

jogalkalmazásban, s nem tagadva, hogy elfogadtam a bírósági végrehajtás sui generis 

alapelveinek létezését is, de jelen dolgozatomban nem annyira ezen elvek elmélete, alapelvi 

mivolta izgatott, sokkal inkább – mint gyakorlati szakember –  egyfajta „sorvezetőként” 

használtam az alapelveket, hogy az ezek kapcsán felmerülő napi jogértelmezési, 

jogalkalmazási problémákat elemezhessem. 

 Tekintettel a PhD. értekezés terjedelmi korlátaira, figyelmemet kizárólag a kielégítési 

végrehajtás (ezen belül is a pénzkövetelés végrehajtás) szabályaira összpontosítottam, tehát 

nem vontam a vizsgálódás körébe sem a meghatározott cselekmények végrehajtását, sem a 

biztosítási végrehajtás intézményeit. 

 

 A dolgozatom – a bevezetésen, valamint a kutatás eredményeinek összefoglalásán 

kívül – négy nagy szerkezeti egységre osztható: 

− Az első fejezetben némi általános alapvetést, az alapelv fogalmának, az alapelvek 

rendszerezésének elméleti áttekintését kíséreltem meg a mai magyar polgári eljárásjog-

tudomány neves iskolái tanításainak egymás mellé állításával. 

                                                           
3 Vida István: A bírósági végrehajtás helyzete, a módosítás várható irányai, VI. Jogász Vándorgyűlésen 

elhangzott előadás, 1994. Sopron 
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− Az ezt követő, „Alapelvek a bírósági végrehajtásban” címet viselő fejezetben két jól 

elhatárolható alfejezet található: 

Az elsőben röviden értékeltem az igazságszolgáltatás és a polgári eljárás szűkebb 

értelemben vett alapelveinek a bírósági végrehajtásban való érvényesülésének kérdését.  

A második alfejezet a bírósági végrehajtás sui generis alapelveinek feldolgozását foglalja 

magában. A dolgozat ezen, talán leghangsúlyosabb szerkezeti blokkjának egyes 

részfejezeteiben egy-egy alapelv bemutatása során igyekeztem történeti aspektusból is 

vizsgálni az alapelv érvényesülését segítő vagy gátló jogintézményeket, nem elfeledkezve 

arról sem, hogy – bemutatva néhány európai állam végrehajtási jogának specialitását – a 

hasznosítható, az egyes magyar intézmények alkalmazási anomáliáit oldó elemeket a 

jogalkotás figyelmébe ajánljam. 

− A dolgozat harmadik fejezete a bírósági végrehajtói apparátus történetét dolgozza fel 

1945-től napjainkig. Álláspontom ugyanis az volt, hogy – azon túl, hogy az egyes 

alapelvek kapcsán szó esett azok történeti fejlődéséről – nem mehetünk el szó nélkül a 

végrehajtói szakma történeti fejlődése mellett sem. Ennek indokát elsősorban abban 

látom, hogy a végrehajtási eljárások hatékonyságának, illetve relatív 

eredménytelenségének kérdése ezer szálon kötődik nemcsak a végrehajtás eljárásjogi 

szabályaihoz, hanem az azokat alkalmazó szervezet milyenségéhez is. E fejezetben arra 

kerestem a választ, hogy milyen kapcsolat térképezhető fel a bírósági végrehajtók 

szervezetére vonatkozó szabályok és a végrehajtás eredményessége között, illetve hogyan 

lehet e területen előrelépést tenni. 

− A dolgozat utolsó fejezete az Európai Unión belüli szabályozásra ad némi nemzetközi 

kitekintést. E bemutatás megkerülhetetlenségének indoka nyilvánvaló: hazánk európai 

uniós csatlakozási elképzelései elengedhetetlenné teszik a vonatkozó uniós szabályozás 

ismeretét valamennyi jogterületen, így a bírósági végrehajtás területén is. Csak így 

foglalhatunk állást abban a kérdésben, hogy a magyar végrehajtási jog mennyiben „euro-

komform”, mennyiben felel meg az uniós elvárásoknak. 

 

Az értekezésem kutatási módszere alapvetően történeti leíró és jogösszehasonlító jellegű. 

Ugyanakkor igyekeztem megteremteni az egyensúlyt a statikus leíró részek és a gyakorlati 

tapasztalatok dinamikusabb elemzése között. Mivel a végrehajtás gyakorlatához alapvetően 

kritikai szemlélettel közelítettem, így az ezzel kapcsolatos egyéni megállapítások és 

véleményalkotás is elmaradhatatlan részei dolgozatomnak. 
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A kutatás forrásaként az elmúlt száz évben és a jelenleg hatályos magyar jogszabályok és 

kommentárok mellett néhány európai állam végrehajtási jogára vonatkozó jogforrások, illetve 

az Európai Unió jogharmonizációs tevékenységének eredményeképpen megszületett (vagy 

tervezetként élő) szabályozás szolgált. Emellett igyekeztem a szükséges és lehetséges 

mértékben elemezni a magyar és az Európai Közösségek Bíróságának joggyakorlatát is, 

hiszen meggyőződésem, hogy az igazságszolgáltató hatalmat gyakorló és a törvényességet 

szavatoló bíróságok állásfoglalásai a bírósági végrehajtás elvi kérdéseiben meghatározó 

lényegűek. A nagyszámú magyar szakirodalom feldolgozása mellett, az értekezés jelentős 

számú külföldi – angol, francia, illetve kisebb mértékben német nyelvű – források 

feldolgozásán alapszik. 
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I. ALAPELVEKRŐL ÁLTALÁBAN 

 

1. AZ ALAPELV FOGALMA 

 

 Ha visszatekintünk a második világháborút követő időszak jogfejlődésére, már-már 

közhelyszerű az a megállapítás, hogy a magyar (és általában a szocialista) polgári eljárásjog 

alapelveinek rendszere (mint megannyi jogintézménye) a Szovjetunió jogrendszerének 

példája4 nyomán alakult ki.5 

 A szocialista törvénykönyvek egyik sajátossága volt a kódex élén összefoglalt, a 

kódex egészét átható alapvető elvek meghatározása6, melyek úgymond megvetették az adott 

jogág normatív alapját. Az alapelvek politikai és erkölcsi tételeket emeltek át a jogi szférába, 

melyek normatív erejűvé váltak. 

 Az ilyen típusú általános rész mind tartalmában, mind – a közérthetőségre hangsúlyt 

helyező – megfogalmazásában nagymértékben eltér a burzsoá jogalkotásban gyakori 

dogmatikai jellegű általános résztől.7 

 A hazai szocialista polgári eljárásjog jogirodalmában Móra Mihály, majd Névai László 

foglalkozott az alapelvek témakörével. Névai László volt az, aki az alapelvek fogalmát 

eszmei-politikai tartalommal töltötte meg, deklarálta az alapelvek kétirányú (a jogalkotás és a 

jogalkalmazás területére egyaránt kiható) normatív jellegét, valamint felállította az 

évtizedeken keresztül megdönthetetlennek bizonyuló, szervezeti – működési alapelvek 

felosztási sémát8. 

                                                           
4 Névai László: A magyar polgári perjog főbb kérdései, Jogi- és Államigazgatási Könyv- és 

Folyóiratkiadó Bp. 1953. 12.o. 
5 Az ideológiai szempontoktól mentes tisztánlátás ugyanakkor megköveteli, hogy elismerjük: Névai 

László és társai amellett, hogy a magyar jogalkotást hasonították a szovjet rendszerhez, kötődtek a korábbi 
jogalkotáshoz, azaz az 1911. évi I. tc. alapjaihoz is. 
 6 Bár a fenti jogalkotói technikát sokáig a szocialista polgári eljárásjogi törvények sajátjának hittük, 
látnunk kell, hogy pl. az ibéramerikai országok számára ajánlott Codigo Tipo (részletesen lásd. 258. lábjegyzet) 
I. Könyvének I. Címe is az „Általános elvek” elnevezést viseli. E fejezetben a Codigo Tipo részben a klasszikus 
alapelveket vette át, részben olyan további alapelveket is beiktatott, amelyeket az elmúlt évtizedek doktrináiból 
és a nemzetközi közjog modern fejlődésmenetéből szűrtek ki a szerkesztők. Ily módon alapelv rangjára jutott a 
gyorsaság követelménye, az igazságszolgáltatás gyakorlása hatékonyságának az igénye, a bírósághoz fordulás 
jogának és a védekezésnek az általános megengedettsége, valamint az ésszerű határidőn belüli eljárásutakhoz 
való jog. (Gáspárdy László: Egységesítési törekvések a polgári eljárásjogban, kézirat) 

7 A Polgári Törvénykönyv magyarázata, KJK Bp. 1981. 31.o. 
8 Névai szerint a polgári eljárásjog szervezeti alapelvei: a) a bírósági igazságszolgáltatás 

kizárólagossága, b) a szocialista igazságszolgáltatás egysége, c) a társasbíráskodás, d) a néprészvétel, e) a bírák 
választása, és f) a bírói függetlenség elve; míg a működési alapelvek: a) a jóhiszemű eljárás elve, b) a felek 
egyenjogúságának elve, c) a rendelkezési elv, d) a peranyagszolgáltatás elve, e) a nyilvánosság, f) a szóbeliség, 
g) a közvetlenség, valamint h) az anyanyelv használata. 
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A polgári eljárásjog oktatásában használt, az egyik legelső, 1945 után napvilágot látott 

jegyzet – Névai nyomdokain – az alapelv fogalmát a következőképpen határozta meg: „A 

magyar polgári eljárás alapelvei olyan általános tételek, amelyek megszabják az eljárás egész 

felépítését, áthatják valamennyi szabályát és intézményét, kijelölik célját, e cél 

megvalósításának alapvető módszereit, meghatározzák a polgári eljárás alanyai 

tevékenységének természetét és tartalmát, megadják azokat a legjellemzőbb vonásokat, 

amelyek révén kidomborodik polgári eljárásunk szocialista jellege.”9 S jó néhány év elteltével  

a polgári perrendtartás magyarázata csaknem teljes egészében ugyanezen fogalmat 

használja.10 

A szocialista évtizedek tehát alapvetően ideologizálták az alapelv fogalmát, amikor 

hangsúlyozták, hogy „a szocialista magyar polgári eljárás alapelvei társadalmunk alapjának, 

gazdasági rendjének a felépítményéhez tartoznak, közelebbről: a magyar népi demokrácia jogi 

nézetei közé, amelyek törvényi megszövegezést jogszabályaink megfelelő tételeiben nyernek, 

a polgári eljárás egész rendszerében érvényesülnek, és alkalmazásra kerülnek bíróságaink 

működése során. Polgári eljárásunk alapelvei ilyenformán részei a szocialista jogtudatnak. 

Ezek a körülmények fokozottan kidomborítják a szocialista magyar polgári eljárás 

alapelveinek jelentőségét. A polgári eljárás szocialista demokratizmustól áthatott alapelveit 

jogosan tekinthetjük a szocialista fejlődést aktívan elősegítő magyar polgári eljárásjog fontos 

pilléreinek.”11 

 Ugyanakkor a nyolcvanas évektől kezdődően már hallhatóak voltak a bírálat hangjai 

is.12 A 90-es évek gazdasági, társadalmi változásai pedig egyértelműen új igényeket 

támasztottak a polgári eljárásjoggal szemben is. Az alapelvek kapcsán átgondolásra ösztönzött 

annak a már nyílt kimondása, hogy a szervezeti alapelvek többsége nem egyéb jól hangzó 

szólamoknál, és a működési alapelvek egy részét is meg kell tisztítani a „paternalista 

sallangoktól”.13 

Ennek nyomán az alapelvnek a korábbiaknál újszerűbb meghatározásaival is 

találkozhatunk. Fontos hangsúlyozni, hogy az alapelv fogalmának definiálása 

                                                           
9 Bacsó – Beck – Móra – Névai: Magyar Polgári Eljárásjog, Tankönyvkiadó, 1959. 73.o. 
10 A polgári perrendtartás magyarázata, Szerkesztette: Szilbereky Jenő és Névai László, KJK Bp. 1967. 

39.o. 
11 Bacsó – Beck – Móra – Névai im. 75.o. 
12 Farkas József: Az eljárásjog néhány alapvető elve és a polgári eljárásjog átfogó újraszabályozása, JK 

1985/10. 558-565.o. 
13 Novák István véleménye szerint ezen szervezeti alapelvek „a múltban is csupán nagy általánosságban, 

sokkal inkább egyfajta politikai kívánalmaknak megfelelve, semmint valódi eljárási alapelvekként voltak, illetve 
lehettek alkalmasak feladatuk ellátására.” (Novák István: Polgári eljárásjogunk alapelveinek jövője, MJ 1994/9. 
552.o.)  
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elválaszthatatlan az alapelvek jellegének megítélésétől. Etekintetben a 90-es években még 

három nagy elméleti irányzatot különböztethettünk meg egymástól. 

Az első a már említett Névai-iskolán alapult, amely az alapelvek normativitását 

hangsúlyozta, aláhúzva a jogalkotásban betöltött „iránytű”, illetve a jogalkalmazásban 

betöltött jogértelmező, hézagpótló jellegét. Ezen szemlélet továbbfejlesztéseként Németh 

János az alapelvek normatív jellegét elismerve, azt abból vezette le, hogy „közülük nagyon 

sokat az Alkotmány, a Bsz. vagy más nemzetközi egyezményt kihirdető törvény (törvényerejű 

rendelet) fogalmaz meg és rendel alkalmazni”.14 Másrészt érdekes megfigyelni, hogy az 

alapelv jellegének ilyen normatív felfogása nemcsak a polgári eljárásjogra, hanem más 

jogágakra (közigazgatási jogra, polgári anyagi jogra) is jellemző volt. „A jogi alapelvek kettős 

jellegűek: a pozitív jog tényleges tulajdonságait tükröző tények, s egyben a jogalkotással és a 

jogalkalmazással szemben támasztott követelmények.” – olvashatjuk egy helyen.15 S 

hasonlóképpen vélekedett Bíró György és Lenkovics Barnabás is, amikor kifejtik: „A 

jogrendszer egészének, az egyes jogágaknak, ezen belül az egyes fontosabb részterületeknek 

is vannak iránymutató eszméi, azaz alapelvei. Ezek iránytűként, vezérfonalként szolgálnak 

mind a jogtudomány művelői, mind a jogalkotók, mind pedig a jogalkalmazók számára. (...) 

A jogrendszerben érvényesülő alapelvek szoros összefüggésben és kölcsönhatásban vannak a 

társadalmi élet más rendező elveivel, az erkölcsi, filozófiai, politikai, stb. alapelvekkel.”16 

Ezzel ellentétes a Gáspárdy László nevével fémjelzett irányzat, mely épp az alapelvek 

gyors tartalmi változására tekintettel vitatta az alapelvek normatív jellegét, és csak a 

jogértelmezésben betöltött szerepét ismerte el. Gáspárdy professzor szerint „jogforrási 

eredetüktől és érvényességi tartományuktól, ezek kiterjedésétől függetlenül az alapelvek – 

adott tételesjogi bázison – a jogszabályok értelmezését és alkalmazását segítik, elsősorban 

akkor, ha a tételes norma a jogalkalmazó szerv (a Pp. esetében a bíróság) számára részleges 

vagy teljes cselekvési szabadságot enged, illetve akkor, ha jogértelmezési vagy 

jogalkalmazási határesettel állunk szemben”.17 E nézethez csatlakozott Novák István is, 

amikor a jogalkotás terén az alapelvek normatív jellegének hangsúlyozását egyenesen „az 

alapelvek – helyt nem fogható – fetisizálásával” azonosította, viszont határozott igennel 

                                                           
14 A Polgári perrendtartás magyarázata, Szerkesztette: Németh János, I. kötet, KJK Bp. 1999. 24.o. 
15 Fehér Zoltán-Németh Gyula- Pécsváradi János: Eljárási jog a közigazgatásban, Unió Kiadó, 1995.  
16 Bíró György - Lenkovics Barnabás: Általános tanok - ideiglenes egyetemi jegyzet, Miskolc. 1996. 

53.o. 
17 Polgári Eljárásjog. Kommentár a gyakorlat számára, Szerkesztette: Petrik Ferenc, Bp. 1994. Első rész 

Általános rendelkezések I. fejezet 1.o. 
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erősítette meg az alapelveknek a jogalkalmazás gyakorlati világában betölthető, 

jogmagyarázó szerepét.18 

A harmadik véleményt Kengyel Miklós képviselte, aki szerint „az alapelvek elsősorban 

a tudományt szolgálják”, azaz „az alapelvek mindig a polgári per legfontosabb problémái 

körül kristályosodnak ki, és azok a kérdésekre keresik a választ, amelyek nem magyarázhatók 

meg csupán egyetlen jogszabály vagy jogintézmény alapján. Mivel a kérdések és a feleletek 

változnak, nincsenek örökérvényű alapelvek sem. Ami mégis állandó, az a bennük 

megragadható eljárásjogi probléma”.19 Kengyel ezen álláspontját azzal is alátámasztotta, 

miszerint több olyan alapelvet is megfogalmaz a jogtudomány, melyeket a Pp. alapelvként 

nem jelöl meg. Ezek egy részét közvetve vagy közvetlenül kifejezésre juttatja (pl. 

közvetlenség, szóbeliség, kétoldalú meghallgatás elve), míg mások a Pp-ben egyáltalán nem 

vagy más tartalommal érvényesülnek (pl. az eshetőségi elv, a perkoncentráció vagy a 

tárgyalás egységességének az elve).20 

 

A Pp. Alapvető elvek címet viselő első fejezetének térképét teljességgel átrajzoló 

1999. évi CX. törvény (VIII. Ppn.) alkotói a Pp. 2.§ (4) bekezdésében – mintegy a Gáspárdy 

professzor által vallottakat ismételve – rögzítették az alapelvek fokozott szerepét a 

jogértelmezés terén: „A bíróság e törvény alkalmazása során annak rendelkezéseit, csak az 

ebben a fejezetben meghatározott alapelvekkel összhangban értelmezheti.” (Azonban itt 

zárójelben kell megjegyeznünk, hogy a polgári eljárásjognak – mint látni fogjuk – több olyan 

alapelve is ismert, melyek vagy az Alkotmányban gyökereznek (pl. a bíróság előtti 

egyenlőség elve), vagy a Pp-ben, de az I. fejezetén kívül kerülnek szabályozásra (pl. 

képviselethez-, jogorvoslathoz való jog). Nyilvánvaló, hogy a fent idézett szakasz nem zárja 

ki, hogy a bíróság ezen eljárásjogi alapelvekkel összhangban is értelmezhesse a Pp. egyes 

rendelkezéseit.) 

Mindezen jogszabályi módosítások nyomán Kengyel Miklós is csatlakozott a 

Gáspárdy professzor által vallott nézethez. Dolgozatom szempontjából le kell ugyanakkor 

szögezni, hogy bár a Vht. 9.§-ában visszautal a Polgári Perrendtartásra és így annak 

alapelveire is, de „saját” alapelveket nem, csupán „alapvető rendelkezések”-et említ, ezért a 

bírósági végrehajtás sui generis alapelveinek felsorolása nemcsak a tételes jogból kerül 

levezetésre, hanem több alapelv a tudományos analízis eredménye. 

                                                           
18 Novák István: Polgári eljárásjogunk alapelveinek jövője, MJ 1994/9. 553.o. 
19 Kengyel Miklós: Polgári eljárásjog I., Pécs, 1996. 62.o. 
20 Kengyel Miklós: A rendelkezési és a tárgyalási elv a Polgári perrendtartás 1995. évi módosítása után, 

MJ 1996/5. 279.o. 
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S ugyanakkor nem tekinthetjük teljes mértékig elfeledettnek a normativitás elvét sem, 

hiszen ha végigtekintjük a végrehajtási eljárás elmúlt évtizedekben született novelláris 

módosításainak miniszteri indokolását, akkor azt láthatjuk, hogy nem volt olyan nagyszabású 

módosítás, ahol ne jelent volna meg – mintegy vezérfonalként – pl. a végrehajtás 

eredményességének fokozása, az adós- és hitelezővédelem összhangjának megteremtése, mint 

e jogterület többé-kevésbé állandó jellegű célkitűzésének, jogpolitikájának állandó 

irányvonala. Ezen elvek relatív stabilitást mutatnak, hiányuk – véleményem szerint – 

jogbizonytalansághoz vezethet. 

 

A fentiekre tekintettel egységes, egyedül üdvözítő alapelv-fogalom meghatározása 

meglehetősen nehézkes, és – nem kívánva vitába szállni a polgári eljárásjog egyetlen fent 

idézett nagyságával sem – erre e dolgozat szerzője sem vállalkozhat. Csupán újabb idézettel 

egészíthetem ki az elmondottakat, miszerint alapelven „önmagában nyilvánvaló, más tételek 

levezetésében kiindulásként használható tételt, illetve „legfőbb elvi meggondolást” érthetünk, 

olyan tételeket tehát, amelyeket a „konkrét diszciplína saját tételeinek és törekvéseinek 

megvalósításánál iránymutatóul elfogadottnak tekint.”21 

                                                           
21 Novák István im. 551.o.  
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2. AZ ALAPELVEK RENDSZEREZÉSE 

 

Amit az alapelv-fogalom körüli bizonytalanság ellenére is bizton állíthatunk az az, 

hogy a polgári eljárásjog-tudomány az alapelvek egyetlen lényeges elemét tekintve sem tudott 

egységes álláspontot kialakítani: bizonytalan ezen elvek száma, elnevezése, jellegének, 

tartalmának megítélése, rendszerezése. 

 Ez a bizonytalanság azonban szintén nem újkeletű, hiszen már Névai László is azt 

hangsúlyozta, hogy „ahány szerző, legalább annyi rendszer”.22 

 Ha az alapelvek hierarchiáját próbáljuk levezetni, egyfajta koncentrikus kör-rendszert 

rajzolhatunk. 

 

Az egész jogrendszer alapelvének tekinthető, mivel valamennyi jogágat áthatja az 

ésszerűség és a jogbiztonság elve, valamint a nemzetközi jog és belső jog összhangjának elve. 

Valamennyi jogág szabályainak a társadalmi viszonyok, emberi életviszonyok ésszerű, 

a józan észnek megfelelő rendezésére kell törekednie. A jogbiztonság elve pedig a 

jogszabályok stabilitását, kiszámíthatóságát, áttekinthetőségét és megismerhetőségét takarja, 

melyet könnyen semmivé tehet a jogszabályok gyakori módosítása, az alkalmi törvényhozás, 

illetve a törvényhozási túltermelés, az agyonszabályozottság. 

 Ami a nemzetközi jog – belső jog összhangjának elvét illeti, az Alkotmány 7.§ (1) 

bekezdése deklarálja, hogy a Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog 

általánosan elismert szabályait, biztosítja továbbá a nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső 

jog összhangját. Ennek, a gyakorlatban egyre nagyobb fontossággal bíró elvnek az érdemi 

kritikáját Gáspárdy László több szempontból is adta. Egyrészt az „általánosan elismert”  

kifejezést logikai alapon támadta, mondván, hogy jelen szakaszban a kifejezés szükségtelen 

szószaporítás, másrészt az „elfogadás” szóhasználatot azért nem tartotta szerencsésnek, mert a 

csatlakozás örömtelen voltát sugallja. A „nemzetközi jogi kötelezettségek” hangsúlyozása – 

véleménye szerint – azért mellőzendő, mivel a Magyar Köztársaság a nemzetközi jogban 

nemcsak kötelezettségek, hanem jogok alanyává is válhat. Gáspárdy professzor a kritikai 

észrevételek mellett, de lege ferenda javaslattal élve az alábbi normaszöveget találta az 

                                                           
22 Névai László im. 17.o. 
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Alkotmányba beiktathatónak: „az a nemzetközi jogi szerződés, amelynek a Magyar 

Köztársaság részese, a kihirdetéssel a belső jog részévé válik”. 23 

Utalnunk kell arra, hogy egyes álláspontok szerint az egész jogrendszer alapelvének 

tekinthető az igazságosság elve. E nézet vallói szerint az ésszerű jogszabályok és az ezek 

alapján megszülető bírói ítéletek „igazságossága” mozdítja elő a legnagyobb mértékben e 

normák és ítéletek társadalmi elfogadását, az önkéntes jogkövetést, az érdekkonfliktusok 

megelőzését, illetőleg a konfliktusba keveredett felek „megbékélését”.24 

 Vida István viszont az igazságosságot az igazságszolgáltatás elvei között tartotta 

számon.25 Ennek elsősorban az volt az oka, hogy mind az Alkotmány, mind a polgári 

eljárásjogi kódex évtizedeken keresztül deklarálta az igazságos tárgyaláshoz való jogot. 

  

 Az alapelvek második nagy körét – amennyiben az alapelveket hatókörük alapján 

csoportosítjuk – az ún. igazságszolgáltatás alapelvei alkotják. Ezen elvek közös jellemzője, 

hogy az igazságszolgáltatás szervezetéhez, működéséhez kapcsolódnak, tehát nem csupán a 

polgári, hanem a büntető igazságszolgáltatás területén is érvényesülnek. Ezen elvek legfőbb 

forrása maga az Alkotmány. A perjogra vonatkozó alkotmányi előírások Fix Zamudio, 

mexikói professzor után az „alkotmányi perjog” fogalmaként vonult be a szakirodalomba.26 

Bár az elmúlt évtizedben jelentős változások következtek be az „igazságszolgáltatás 

alkotmányi törzsanyagában”27, mégis azt mondhatjuk, hogy az Alkotmányunkban foglalt 

perjog még mindig meglehetősen szűkre szabott. A mai napig fellelhetünk olyan 

igazságszolgáltatási alapelvként elfogadott, a polgári per szempontjából is különös súllyal 

latba eső szabályt, melynek forrása nem az Alkotmány, hanem a Bsz, a Pp. vagy a Be. Úgy 

vélem, e szétforgácsoltság fenntartása – figyelemmel az Alkotmány alaptörvény jellegére – 

nem indokolt, és ezen elvek (pl. a képviselethez való jog) szintén alkotmányi rangra 

kívánkoznak. 

 Azt, hogy milyen alapelvek tartoznak ebbe a körbe, szintén nem hagyták érintetlenül 

az elmúlt évek történelmi változásai. Vida István még a törvényességet, igazságosságot és a 

                                                           
23 Gáspárdy László: A polgári igazságszolgáltatás alkotmányi alapjai, Sectio Juridica et Politica, Tomus 

XI. Miskolc, 1995. 200-201.o. 
24 Bíró György - Lenkovics Barnabás im.60-61.o.  
25 Vida István: A bírósági végrehajtás, KJK, Bp. 1978. 410.o. 
26 Gáspárdy László: Alkotmány és polgári per, Series Juridica et Politica, TOMUS III/a. Miskolc, 1988. 

64.o. 
27 Gáspárdy László: A polgári igazságszolgáltatás alkotmányi alapjai im. 199.o. 
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nevelő hatást sorolta ide.28 Ma már az előbbi kettőt a jogrend általános elvei közé sorolhatjuk, 

míg az utóbbi alapelvként való deklarálását mellőzi a jogtudomány. 

 Kengyel Miklós29 1996-ban – néhány elvtől eltekintve, mint pl. a rendelkezési és 

tárgyalási elv, valamint a jóhiszemű eljárás elve – mindazon elveket sorolta az 

igazságszolgáltatás elvei közé, melyeket Névainál30 mint szervezeti és működési alapelveket 

már említettünk.31 

Fontos rámutatni, hogy Németh János mind a képviselethez való jogot, mind a szabad 

bizonyítás és a bizonyítékok szabad mérlegelésének elvét nem az igazságszolgáltatás 

alapelveinek, hanem az azokhoz kapcsolódó alanyi jogoknak tekinti, melyek elsősorban az 

igazságszolgáltatással kapcsolatos eljárásokban érvényesülnek (tehát alkalmazhatóak más 

hatósági eljárásokban is). Németh János ilyen alanyi jognak tekinti még a bírósághoz fordulás 

jogát, a tisztességes eljáráshoz, a törvényes bíróhoz, valamint a jogorvoslathoz való jogot is. 32 

 

Nem kívánva megkérdőjelezni ugyan Németh Jánosnak az alapelv-alanyi jog közötti 

megkülönböztetése logikai helyességét, de jelen dolgozat szerzője az „igazságszolgáltatás 

alapelvei” fogalmat használja, melynek egyetlen indoka, hogy a Bsz., a Pp. és a Be. egyaránt 

az „alapelvek”, illetve „alapvető elvek” terminológiát alkalmazza. 

 Ezen elvek katalógusát az Alkotmány, a Bsz., valamint a Pp. és Be. közös 

nevezőjeként az alábbiakban határozom meg: 

1. igazságszolgáltatás kizárólag bíróságok útján [Alk. 45.§ (1) bek., Bsz. 1.§] 

2. a bírósághoz való hozzáférés elve [Alk. 57.§ (1) bek., Bsz. 9.§] 

3. az „igazságos”, illetve a tisztességes, ésszerű határidőn belüli eljárás elve [Alk. 57.§ (1) 

bek., Bsz. 9.§] 

4. bírói függetlenség elve [Alk. 50.§ (3) bek., Bsz. 3.§] 

5. a törvényes bíróhoz való jog [Bsz. 11.§] 

6. társasbíráskodás elve [Alk. 46.§ (1) bek., Bsz. 15.§ (1) bek.] 

7. ülnökök részvétele az igazságszolgáltatásban [Alk. 46.§ (2) bek., Bsz. 15.§ (1) bek.] 

8. bíróság előtti egyenlőség [Alk. 57.§ (1) bek., Bsz. 10.§] 

9. anyanyelv használatának elve [Alk. 68.§ (2) bek., Pp. 6.§, Be. 8.§] 
                                                           

28 Vida István: A bírósági végrehajtás im. 407-416.o. 
29 Kengyel Miklós: Polgári eljárásjog I. im. 63-64.o.  
30 lásd. 8. lábjegyzetnél felsoroltakat 

 31 Ezek katalógusát az alábbiak szerint adta meg: igazságszolgáltatás kizárólag bíróságok útján, bíróság 
előtti egyenlőség, anyanyelv használatának elve, nyilvánosság elve, közvetlenség elve, szóbeliség elve, 
képviselethez való jogosultság elve, társasbíráskodás elve, ülnökök részvétele az igazságszolgáltatásban, bírói 
függetlenség elve, szabad bizonyítás és a bizonyítékok szabad mérlegelésének elve.  

32 A Polgári perrendtartás magyarázata, Szerkesztette: Németh János, im. 27-28.o. 
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10. nyilvánosság elve [Alk. 57.§ (1) bek., Bsz. 12.§, Pp. 5.§, Be. 11.§] 

11. közvetlenség elve [Be. 10.§ (2) bek.] 

12. szóbeliség elve [Be. 10.§ (1) bek.] 

13. képviselethez való jogosultság elve [Pp. 66.§ (1) bek., Be. 6.§ (3) bek.] 

14. szabad bizonyítás és a bizonyítékok szabad mérlegelésének elve [Pp. 3.§ (5) bek., Be. 5.§ 

(3) bek.] 

15.  jogorvoslathoz való jog [Alk. 57.§ (5) bek., Bsz. 13.§ (2) bek.] 

 
Anélkül, hogy ezen elvek részletes elemzésére vállalkozhatnánk, meg kell jegyeznünk, 

hogy az igazságszolgáltatás alapelveinek jó részét jelentős, gyakran a politikai befolyástól 

sem mentes mozgás jellemezte az elmúlt évtizedekben.33 

 

Az igazságszolgáltatáson belül húzhatjuk meg a polgári eljárásjog saját elveinek 

körét. Az alapelvek hatókör szerint felosztását, és az igazságszolgáltatás elveinek a polgári 

eljárásra is kiterjedő hatását nézve, ilyen, saját alapelvként figyelembe veendőnek csak a 

következőket tekinti Kengyel Miklós34: 

1.  kérelemre történő eljárás elve 
                                                           

33 A bírák választásának elvét ugyan 1949-től az Alkotmány deklarálta, de ezen elv a gyakorlatban alig 
érvényesült, hiszen a hivatásos bírák választásának (ténylegesen: kinevezésének) jogát évtizedeken keresztül - az 
Alkotmány 48.§ (3) bekezdése értelmében - a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa gyakorolta. Az 
Alkotmányt alapvetően módosító 1989. évi XXXI. törvény rendelkezései nyomán, 1989. október 23. hatállyal 
pedig végképp a múlté lett ezen alapelv. 

A fentiekhez hasonlóan a társasbíráskodás vagy az ülnökrészvétel polgári eljárásjogi érvényesülése, 
jelentősége is fokozatosan, de határozottan a háttérbe szorult. (A társasbíráskodás ezen térvesztése természetesen 
csak az elsőfokú eljárásban mutatkozik, érvényesülése a másodfokú eljárásban érintetlenül maradt.) 

Ugyanakkor az „új idők, új szeleit” jelzi a képviselethez való jogosultság, illetve a jogorvoslathoz való 
jog alapelvként (vagy alapvető alanyi jogként) való deklarálása. S ehhez hasonlóan egyre nagyobb nyomatékkal 
jelentkezik a törvényes bíróhoz való jog és a bírósághoz való hozzáférés joga, melynek értelmét a bíróság és a 
bírósági eljárás milyensége jelenti. Az előző tartalmát a bíróság törvényes volta, függetlensége és pártatlansága, 
míg az utóbbiét a tisztességes és ésszerű határidőben folyó eljárás adhatja. 

Bár az Alkotmány a mai napig az „igazságos” tárgyalás kifejezést használja a szokásos „tisztességes” 
(fair) eljárás megjelölésére, de az új Bsz-hez hasonlóan a Pp. – a VIII. Novellája nyomán – bevezető fejezetéből 
már elhagyta az „igazság” és az „alaposság” vezérszavait. A módosítás indoklása az volt, hogy a bírói döntés 
"igazságosságát" az adott jogvitára irányadó anyagi jogi szabályok tartalma határozza meg, ezért a törvénynek és 
az alapelveknek sem lehet célja az abszolút értelemben vett igazságosság biztosítása. (Pp. Kommentár KJK-
Kerszöv CompLEX CD Jogtár) Ezzel szemben Gáspárdy László álláspontja az, hogy a szóhasználat változása 
nem jelenti azt, hogy „a hazai jogalkotó eszménye nem a valósághű ténymegállapításokon nyugvó ítélet lenne, 
illetőleg, hogy az alaposság követelménye alól a bíróság a jövőben kibújhatna.” (Gáspárdy László kézirata a 
VIII. Ppn. Alapvető elveket módosító fejezetéről) Egyrészt véleménye szerint a „megérdemelt ítélet” a felek 
önérdeke által motivált rendelkezési jogának és a bíróság „feladatai” teljesülésének végeredménye, másrészt az 
alaposság korábban csak a tárgyalásra korlátozott parancsa a jövőben általános követelménnyé válhat. 
 Itt kell megjegyezni, hogy korábban az alaposság és gyorsaság alapelvként való elfogadását Névai 
tagadta. Véleménye szerint annak ellenére, hogy a Pp. 3.§ (2) bekezdése értelmében a bíróság hivatalból 
gondoskodik a perek alapos és gyors tárgyalásáról, a törvény szövege nem támasztja alá alapelvvé 
minősítésüket. „Ezek csupán szubszidiárius módszerek, melyek alkalmazása elősegíti az objektív igazság s 
egyben más perjogi alapelvek (tárgyalási elv, jóhiszemű pervitel elve) érvényesülését.” (Névai László im. 27.o.) 

34 Kengyel Miklós: Polgári eljárásjog I. im. 64.o. 
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2.  jóhiszemű eljárás elve 

3.  rendelkezési elv 

4.  peranyagszolgáltatás elve (másnéven tárgyalási elv) 

5.  jogérvényesítés segítésének elve. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Kengyel Miklós maga is többféleképpen nevezi 

meg ezen alapelveket.35  

Németh János az utóbbi listából már mellőzi a felek egyenjogúságának elvét, valamint 

a szóbeliség és a közvetlenség elvét. 

Áttekintve a Pp-nek az 1999. évi CX. törvénnyel módosított I. fejezetét, jómagam négy 

olyan alapelvet tartok a polgári perjog sui generis alapelveinek, melyek nem tekinthetőek 

egyúttal az igazságszolgáltatás elvének is. Ezek: 

1. a rendelkezési elv 

2. a tárgyalási elv 

3. a rendeltetésszerű joggyakorlás és a jóhiszemű eljárás elve 

4. a jogérvényesítés segítésének elve. 

A VIII. Pp. Novella a fenti alapelvek tekintetében több változást hozott. Ezen 

változások közül több csupán hangsúlybeli eltérést, illetve a már létező alapelvek újszerű 

tartalommal való megtöltését jelenti. Itt csak arra utalnék, hogy a VIII. Pp. Novella nyomán – 

a bíróság előtti egyenlőség elvét konkrét tartalommal megtöltve – fogalmazódott meg a 

jogérvényesítés segítésének és a felek fegyveregyenlőségének elve. Az előbbi előzménye az 

Alkotmány 70/A.§ (3) bekezdése36, míg az utóbbi „hasonmását” a Be. 9.§ (3) bekezdésében37 

lelhetjük fel. 

 

Látnunk kell azonban, hogy az egyes jogágak alapelvei nem egymástól elszigetelten 

működnek, közöttük gyakoriak az átfedések. 

                                                           
35 Máshol, szűkebb értelemben, a Pp. hatályos rendelkezéseit alapul véve, a polgári eljárásjog 

alapelveinek tekinti a rendelkezési elvet, a tárgyalási elvet, a perhatékonyság elvét, a peres felek 
egyenjogúságának elvét, valamint a jóhiszeműség-, a szabad bizonyítás-, a nyilvánosság-, a szóbeliség-, a 
közvetlenség-, és az anyanyelv használatának elvét. (Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog, Osiris Kiadó 
Bp. 1998. 66-77.o.) S van, ahol Kengyel Miklós a peres felek egyenjogúságának elvét kétfelé bontja a bíróság 
kitanítási kötelezettségére, valamint a felek kétoldalú meghallgatásának követelményére, valamint a polgári 
eljárásjog saját alapelvei közé sorolja az eshetőségi elvet és a perkoncentráció elvét is. (Kengyel Miklós: A 
rendelkezési és a tárgyalási elv a Polgári perrendtartás 1995. évi módosítása után, MJ 1996/5. 278-279.o.) 

36 A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését 
célzó intézkedésekkel is segítheti. [Alk. 70/A.§ (3) bek.] 

37 A bírósági eljárásban a bizonyítás során a vádlót, a terheltet és a védőt azonos jogok illetik meg. [Be. 
9.§ (3) bek.]  
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Egyes elméletek megkülönböztetik pl. az eljárásjogok közös alapelveit – így a felek 

egyenjogúságának, az objektív igazságnak, a nyilatkozattétel jogának, a jogorvoslati jognak, a 

kötetlen bizonyítás és a bizonyítékok szabad mérlegelésének, valamint a jóhiszemű eljárásnak 

és az eljáró szerv jogi tájékoztatási kötelezettségének elvét – is.38 A fentebb kifejtettekre 

tekintettel láthatjuk, hogy ezen elvek a polgári eljárásjog művelőinek műveiben vagy mint az 

igazságszolgáltatás egészének elve vagy mint a Pp. saját elve jelennek meg…  

 A polgári anyagi jog alapelvei közül pedig több, más néven ugyan, de fellehető a 

polgári eljárásjogban (pl. az autonóm mozgástér védelmének elve a rendelkezési elvben, 

jóhiszeműség és tisztességesség elve a jóhiszemű eljárás elvében).39 A VIII. Pp. Novella 

pedig e kapcsolatot még szorosabbra vonta: a visszaélésszerű joggyakorlásnak eredetileg csak 

a magánjogban ismert és onnan kiterjesztett tilalma a polgári jogviták körében is relevánssá, a 

per valamennyi szereplőjére nézve érvényes előírássá tette.40 

                                                           
38 Fehér Zoltán-Németh Gyula- Pécsváradi János im. 62-63.o. 
39 Bíró György - Lenkovics Barnabás im. 60-53-73.o. 
40 Gáspárdy László kézirata a VIII. Pp. Novella alapvető elveket módosító fejezetéről 
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II. ALAPELVEK A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁSBAN 

 

1. AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÉS A POLGÁRI ELJÁRÁSJOG 

ALAPELVEINEK ÉRVÉNYESÜLÉSE A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁSBAN 

 

 Vida István még azt a véleményt képviselte, hogy – figyelemmel arra a tényre, hogy a 

bírósági végrehajtás polgári eljárás – a polgári eljárásjog valamennyi alapelve érvényre kell, 

hogy jusson a bírósági végrehajtásban is, igaz sajátosan, elsősorban a nemperes eljárásokra 

jellemző módon.41 

 Ezzel szemben Gáspárdy László már úgy vélekedik, hogy az igazságszolgáltatás, 

illetve a polgári eljárásjog fentebb felsorolt alapelvei részben változatlanul, részben 

korlátozottan (speciálisan), részben egyáltalán nem érvényesülnek a bírósági 

végrehajtásban.42 

 Nézete alapján a bírósági végrehajtási eljárásban egyáltalán nem érvényesül a 

bírósági igazságszolgáltatás kizárólagossága, a társasbíráskodás, az igazságszolgáltatásban 

való néprészvétel, a törvényes bíróhoz való jog, valamint a bírói függetlenség elve, 

amennyiben a végrehajtási eljárás keretei között nem a bíróság (bíró) jár el. (Természetesen, 

mindazon esetben, amikor a Vht. a végrehajtási eljárásban a végrehajtást elrendelő vagy 

foganatosító bíróság eljárási jogkörét írja elő, úgy ezen alapelvek közül az igazságszolgáltatás 

kizárólagosságának és a bírói függetlenségnek az elvei, valamint a törvényes bíróhoz való jog 

ismét „felélednek”.) 

Gáspárdy professzor43 – szűken értelmezve a nyilvánosság elvét – azon véleményének 

adott hangot, hogy a tárgyalás nyilvánosságának elve is kiesik az érvényesülő alapelvek 

köréből, minthogy a végrehajtásban – miként a perenkívüli eljárások legtöbbjében – tárgyalás 

tartására nem kerül sor. 

Ezzel szemben Vida István44 ezen alapelv sajátos érvényesülési módjának tekinti, 

hogy a felek (képviselőik) jelen lehetnek valamennyi eljárási cselekmény foganatosításakor, 

és egyfajta nyilvánosság érvényesül pl. az árverések során is.45 Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy 

                                                           
41 Vida István: A bírósági végrehajtás im. 419-420.o. 
42 Cserba – Gáspárdy – Kormos im. 15.o. 
43 Cserba – Gáspárdy – Kormos im. 15.o. 
44 Vida István: A bírósági végrehajtás im. 439.o. 
45 Vida nézetéhez hasonlóan az osztrák jogtudomány is a nyilvánosság alapelvének körében tárgyalja 

„félnyilvánosságot”, azaz a feleknek (illetve harmadik személyeknek) a végrehajtási eljárás során való részvételi 
jogát. Lásd.: Rechberger – Simonetta: Exekutionsverfahren, WUV Universitätsverlag Wien, 1992. 59-78.o. 
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az árverések nyilvánosságára vonatkozó rendelkezés indoka természetesen nem egyezik meg 

a peres eljárásban alapelvként érvényesülő nyilvánosság elvével, hiszen itt elsősorban arról 

van szó, hogy – a végrehajtás eredményességét biztosítva – lehetőleg minél szélesebb 

érdeklődői kört csábítsanak oda.46 

 

Lényeges eltéréssel érvényesül a végrehajtási eljárásban a rendelkezési elv és az 

ehhez szorosan kapcsolódó tárgyalási elv (a bizonyítási anyag szolgáltatásának elve), a szabad 

bizonyítási rendszer, a szóbeliség és közvetlenség, valamint a jogorvoslati jogosultság elve. E 

téren az eltérések lényege a felsorolt perjogi elvek érvényesülésének korlátozottságában 

jelölhető meg. 

Ezen elvek közül kiemelést érdemel a rendelkezési és tárgyalási elvek érvényesülése, 

valamint a szóbeliség, közvetlenség elvei. 

Az előbbiek azért, mivel az elmúlt évtizedek ezen elvek érvényesülése terén is sok – 

mondhatni viharos – változást hozva teltek.47 Ennek a végrehajtási jogban való lecsapódása 

csupán mérsékelten, de mégiscsak érzékelhető volt. Kétségtelen, hogy a második világháborút 

követően a végrehajtási jog területén is hatott némileg az egész polgári eljárásjogot átható 

„eljárásjogi paternalizmus”, azaz a bírói hatalom, az officialitás megnövekedése, a felek 

rendelkezési jogának visszaszorítása. Az 1955. évi 21. sz. tvr. (továbbiakban: Vhtvr.) – a 

korábbi rendelkezésekhez képest – a bírósági végrehajtót mint bírósági alkalmazottat tették az 

eljárás főszereplőjévé, míg a végrehajtó kimagasló eljárásjogi helyzetét a végrehajtást kérő 

szerényebb eljárásjogi pozíciója váltotta fel. Az állami gondoskodás megnyilvánulását 

láthatjuk abban a szabályban, hogy bár a végrehajtási lapot a bíróság rendszerint a jogosult fél 

kérelmére állította ki, bizonyos esetekben köteles volt azt kérelem nélkül is hivatalból 

kiállítani.48 Bár Vida szerint „nem fogadható el az a nézet, amely a külön kérelem nélküli 

végrehajtási eljárást helytelennek fogja fel”, ugyanakkor elismerte, hogy a rendelkezési elv 

háttérbe szorítása az officialitás kiterjesztése „nem kívánt következménnyel járt; felesleges 

eljárási cselekményekre vezetett, szükségtelenül növelte a végrehajtó munkaterhét.”49 

                                                           
46 S a Vhn. által bevezetett nyilvános pályázat jogintézményénél a jogalkotó – az ajánlatok 

felbontásánál – már csak az érdekeltek jelenlétét teszi lehetővé. [Vht. 156/D.§ (2) bek.] 
47 pl. Kiss Zoltán: A bírói pervezetés elméleti és gyakorlati kérdései a Pp. legutóbbi módosítása után, 

MJ 1997/3. 154-163.o. és Kiss Zoltán: A felek személyes meghallgatása és a hivatalbóli bizonyítás a Pp. 1995. 
évi módosítása után. A fél tudomáskijelentésének értékelése a polgári perben, MJ 1998/9. 543-548.o. 

48 Hivatalból állította ki a bíróság a végrehajtási lapot, ha munkaviszonyban álló dolgozóval, kisipari 
szövetkezeti és mezőgazdasági termelőszövetkezeti taggal, továbbá időszakonként visszatérő járandóságban 
részesülő más személlyel szemben gyermektartásdíjat (szüléssel kapcsolatos költséget) állapít meg, kivéve ha a 
felek a végrehajtási lap kiállításának mellőzését közösen kérik [Vhtvr. 8.§ (1) bek. a) pont] 

49 Vida István: A bírósági végrehajtás im. 434-435.o. 
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Hosszú évtizedek teltek el akként, hogy a végrehajtást kérőnek gyakorlatilag nem volt 

a kérelem benyújtását követően teendője az eljárás menetében. Ez helyzet – tekintet nélkül a 

perbeli rendelkezési jog hangsúlyos megerősödésére – a végrehajtási eljárásban napjainkig 

sem változott érdemben. A végrehajtást kérő rendelkezési joga elsősorban abban nyilvánul 

meg, hogy a végrehajtási eljárás megindításának, formájának, illetve terjedelmének 

meghatározása feletti döntés joga az ő kezében van. Ennek korlátját egyrészt a fokozatosság – 

sokat vitatott, és a későbbiekben még részletesen taglalt – elve, másrészt egyes korlátozó 

szabályok (pl. a Vht. 14.§-ának a tartásdíj „felhalmozását” tiltó rendelkezése) jelenti. Az 

eljárás menete során a végrehajtást kérő rendelkezési lehetősége nagyrészt kimerül az eljárás 

megakasztásával kapcsolatos cselekményekben. Ami úgymond „pozitív irányú” rendelkezési 

jogként értékelhető, az az adós vagyontárgyának becsértéken történő átvétele [Vht. 134.§ és 

158.§], valamint meghatározott cselekmény végrehajtásánál a végrehajtás módjának – az ügy 

jellegére is figyelemmel levő – meghatározására való ráhatás [Vht. 174.§]. 

S a fentiekkel összefüggésben a végrehajtási eljárásban – a tárgyalási elvet (azaz a 

felek peranyag szolgáltatási kötelezettségét) háttérbe szorítva – a nyomozati elv érvényesülése 

igen hangsúlyos. Épp a végrehajtás állami kényszer jellegéből fakadóan a végrehajtó 

rendelkezik több (és a Vhn. nyomán egyre újabb) lehetőséggel az adós vagyontárgyainak 

felderítése terén. 

Érdekes kitérőként megemlíthetjük, hogy az osztrák végrehajtás régebbi jogi 

szabályozásában (az AGO-ban50) a két világháború közötti magyar szabályozáshoz 

hasonlóan, a felek indítványozási joga igen hangsúlyos volt, mivel minden egyes végrehajtási 

intézkedés a félnek egy új kezdeményezését feltételezte. Az eljárás ezért lassan haladt és így 

nem hozott kielégítő eredményeket. A XIX. században végbement eljárásjogi reformnak a 

végrehajtási eljárást érintő leglényegesebb változtatása éppen az volt (csakúgy, mint a peres 

eljárásban), hogy az eljárás menetének irányítását messzemenően a bíróság vette át. Így a 

jelenleg hatályos EO-ban – bár a végrehajtási eljárás a diszpozíciós alapelvnek megfelelően 

indítványra indul – túlsúlyban van a hivatalból való eljárás a fél által befolyásolt 

„üzemmenettel” szemben. Alapelv szerint a fél kezdeményezésére foganatba tett végrehajtási 

eljárás lefolytatása, csakúgy, mint az eljárás befejezése, a bíróság kompetenciája [EO 16.§]. 

Az eljárásnak időelőtti befejezése azonban – az eljárás feletti diszpozíció folytán – 

mindenekelőtt a végrehajtást kérő kezében van. 

 

                                                           
50 Allgemeine Gerichtsordnung - Általános bírósági rendtartás  
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Ami a szóbeliség elvét illeti, Vida István még úgy vélte, hogy a szóbeliség a bírósági 

végrehajtás során is széles körben érvényesül, figyelemmel arra, hogy a foganatosítás során, 

az adós részvételével folyó cselekményeknél általános az eljárás szóbelisége51. Ezzel szemben 

véleményem szerint a végrehajtási eljárásban ezen alapelvek érvényesülése inkább 

csökevényes. Hiszen a végrehajtási eljárásban a "mindkétoldalú bírósági meghallgatás" a 

peres eljáráshoz képest részint korlátozott, részint más formában érvényesül, így a 

végrehajtási eljárásban a szóbeliség mégiscsak alárendelt szerepet kap.  

Az osztrák végrehajtási jog – a magyarhoz hasonlóan – rugalmas szabályokat rajzol fel 

a szóbeliség érvényesülése kapcsán52, míg az angol végrehajtási jogban precízen, már-már 

túlszabályozottan jelenik meg az írásbeliség a rengetegféle formanyomtatvány 

alkalmazásának kötelezővé tételével. 

A magyar bírósági végrehajtás során a szóbeliségnél sokkal nagyobb hangsúlyt kap az 

írásbeliség, hiszen a végrehajtás elrendelése iránti kérelmet írásban, legtöbb esetben 

formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani.53 Itt tehát a szóbeliséget kisegítő 

formának tekinthetjük. Ugyanakkor a szóbeliség megerősödését láthatjuk abban a Vhn. által 

bevezetett szabályban, mely a jövőben már nemcsak azt teszi lehetővé, hogy a szóban 

előterjesztett kérelmet a végrehajtható okirat nyomtatvány kitöltésével a bíróság foglalja 

írásba [Vht. 12.§ (3) bek.], hanem azt is, hogy az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe 

tartozó ügyben a végrehajtás iránti kérelmet az illetékes végrehajtónál is elő lehessen 

terjeszteni, mely esetben a végrehajtható okirat nyomtatványt a végrehajtó tölti ki, és 

továbbítja a végrehajtás elrendelésére jogosult bírósághoz. [Vht. 12/A.§ (1) bek.] 

Mivel a közvetlenség alapelve az eljárás szóbeliségének alapelvével egységben 

bontakozik ki, a végrehajtási eljárásban azonban ezek differenciált képet mutatnak, így a 

közvetlenség érvényességének megítélése nem egységes. A tudományban és a 

joggyakorlatban helyenként még az a felfogás is előfordul, hogy a végrehajtási eljárásban nem 

alapelv a közvetlenség. Álláspontom szerint ugyanakkor a közvetlenség érvényre juttatása a 

végrehajtási eljárásban is sok esetben indokolt. 

                                                           
51 Vida István: A bírósági végrehajtás im. 441.o. 
52 Az EO szerint a végrehajtás elrendelése (az ún. engedélyezési eljárás) során az írásbeliség elve 

uralkodik. Ugyanakkor valamennyi indítvány nemcsak írásbeli beadványban terjeszthető elő, hanem szóban, a 
bírósági jegyzőkönyvben is. Tényleges, a peres tárgyalás szabályai szerint zajló szóbeli meghallgatást viszont 
csak néhány esetben (pl. jogorvoslatok, a nem a végrehajtást kérő által előterjesztett, a végrehajtás 
megszüntetésére vagy korlátozására irányuló indítványok [EO 45.§] elbírálása esetén) ír elő az EO. Ezt 
ellensúlyozandó kimondja ugyanakkor, hogy valamennyi meghallgatás írásos nyilatkozat megkövetelése útján is 
eszközölhető. [EO 55.§]  

53 A végrehajtási kérelmet a kellő példányban, megfelelően kitöltött végrehajtható okirat 
nyomtatványon kell előterjeszteni. [Vht. 12.§ (1) bek.] 
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Nyilvánvaló, hogy amennyiben a végrehajtási eljárás során, valamely kérdésben való 

döntést szóbeli meghallgatás előz meg, a bizonyítást az eljáró bíróság előtt kell felvenni és a 

határozathozatalban csak azok a bírák vehetnek részt, akik ezen a szóbeli meghallgatáson 

részt vettek. 

Ami pedig a bírósági végrehajtó eljárását illeti, az általa foganatosított helyszíni 

cselekmények során a közvetlenség fokozott szerephez jut az adós vagyoni körülményeiről 

való benyomásszerzés, és az adós meggyőzése kapcsán egyaránt. Bár kétségtelenül a 

közvetlenség elvének sérülését hordozza magában az a tény, hogy a végrehajtó a 

cselekményei jórészét reálaktusként teljesíti.54 

Évszázados a gyakorlat, amely rögzíti, hogy a végrehajtó csak azokat az ingóságokat 

foglalhatja le, amelyeket a helyszínen személyesen látott, tüzetesen megszemlélt. Ablakon 

betekintés nem fogadható el. E a szabály szoros értelmezés mellett évtizedekig 

megakadályozta pl. a gépkocsi lefoglalását, amennyiben a foglalás alkalmával azt a 

végrehajtó a helyszínen nem találta. Ezen segített a Vht. új rendelkezése a forgalmi engedély 

(törzskönyv) lefoglalásának megkönnyítéséről. [Vht. 103.§] 

Szintén a közvetlen benyomásszerzés miatt egyidős a végrehajtás történetével az adós 

által viselt, de önként át nem adott ingóságok (óra, ékszerek) lefoglalhatóságáról folyó 

polémia. Egyes álláspontok szerint a fenti ingók lefoglalhatók, mivel az ingófoglalás az adott 

ingóságok foglalási jegyzőkönyvben való összeírásával megvalósul, tehát nem kell, hogy a 

végrehajtó birtokába kerüljenek. Az ezzel szembe helyezkedő álláspont szerint azonban a 

foglalás fogalmilag együtt jár az adott ingóság értékének megbecsülésével, ami közeli és 

tüzetes vizsgálat nélkül nem lehetséges, tehát az át nem adás a foglalást meghiúsítja. S végül 

olyan álláspont is ismert, miszerint e látható – tehát a tilalmazott személymotozást nem 

igénylő – ingók lefoglalása az összeírással megtörténhet, s ha az adós az átadásukat 

megtagadja, a végrehajtó ellenszegülése miatt a rendőrség közreműködését is igényelheti.55 

 

S végül változtatás nélkül érvényesül a bírósági végrehajtásban a képviselethez való 

jog, a rendeltetésszerű joggyakorlás és a jóhiszemű eljárás elve, az anyanyelv szabad 

használatának joga, valamint a törvény előtti egyenlőség tétele, mivel e jogelvek érvényességi 

tartománya messze túlterjed a polgári eljárásjogon.56 

                                                           
54 Cserba – Gáspárdy – Kormos im. 15. o. 
55 A bírósági végrehajtás szabályainak magyarázata, Szerkesztette: Szigligeti Viktor, im. 321.o. 

 56 Cserba – Gáspárdy – Kormos im. 15.o.  
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Ebben a körben különösen a jóhiszemű eljárásnak – a Pp. 8. § (1)-(2) bekezdéseiben 

megfogalmazott – elve57 érdemel néhány mondatos magyarázatot. Mivel ezen elvnek teljes 

mértékig érvényesülnie kell a bírósági végrehajtás során is, tehát a Pp. szankciói változtatás 

nélkül alkalmazhatóak lennének. S figyelemmel arra, hogy a jóhiszemű eljárás érvényesülése 

a végrehajtási eljárásban talán még problematikusabb, mint a peres eljárásban, a Vht. 

speciális, „elkövetői körre” szabott szabályokat is tartalmaz ezen elv megerősítésére.  

 Kétségtelen, hogy a jóhiszemű eljárás követelményét az adós sértheti meg a 

legváltozatosabb módon, és ebből kifolyólag a szankció-rendszer is itt a legváltozatosabb: a 

Vht. ismeri a rosszhiszemű adóssal szembeni pénzbírság, rendbírság intézményét, a 

karhatalom igénybe vehetőségét, valamint bizonyos kedvezmények elvesztését, mint 

szankciót. Rá kell azonban mutatnunk, hogy önmagában az a tény, hogy az adós ellen 

végrehajtási eljárás indult, nem teszi őt rosszhiszeművé. Hiszen sem önmagában az adósi 

pozícióba kerülés, fizetési készség és képtelenség, sem a végrehajtási eljárásnak a vagyon 

önkéntes értékesítésével való elkerülésének negálása nem jelent rosszhiszeműséget. Ezt 

tükrözik a rendbírság szabályai is. Tehát az adós magatartásában szükséges valamifajta 

felróható többletcselekmény, ami magatartását rosszhiszeművé teszi. 

 A jóhiszemű eljárás elve kapcsán gyakran felmerülő kérdés, hogy terheli-e az adóst 

igazmondási kötelezettség? Eltitkolhatja-e vagyonát? Ugyan az igazmondási kötelezettség 

része a jóhiszemű eljárásnak, de jogunkban nem szorítják az adóst speciális szankciók arra, 

hogy a végrehajtás alá vonható vagyontárgyairól felvilágosítást adjon. A két világháború 

közötti jogunk ismerte és propagálta a „vagyonfelderítő esküt”, figyelemmel arra, hogy a régi 

Pp. „222.§-át (igazmondási kötelezettség, hazugság bírsága) alkalmazhatatlannak mondja a 

Curia” a végrehajtási eljárásban.58 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy fontos lenne a rosszhiszeműséget észlelők 

(elsősorban a végrehajtók) határozottabb fellépése. A gyakorlatot áttekintve azonban azt 

mondhatjuk, hogy a végrehajtók ezirányú tevékenysége – talán túlterheltségük, és a még 

mindig érvényesülő könnyebb ellenállás irányába való haladás okából – alig észlelhető: 

polgári pert nem indítanak, büntető feljelentést meglehetősen ritkán tesznek, s a Pp. 

                                                           
57 A bíróság köteles biztosítani, hogy a felek és a per többi résztvevője jogaikat rendeltetésszerűen 

gyakorolják és perbeli kötelességeiknek eleget tegyenek. A bíróság köteles megakadályozni minden olyan 
eljárást, cselekményt vagy egyéb magatartást, amely a jóhiszemű joggyakorlás követelményével ellentétes, így 
azt, amely a per elhúzására irányul, vagy erre vezethet. A bíróság a feleket a perbeli jogok jóhiszemű 
gyakorlására figyelmeztetni köteles. A figyelmeztetésnek ki kell terjednie a rosszhiszemű pervitel 
következményeire is. [Pp. 8.§ (1)-(2) bek.] 

58 Sárffy Andor: A végrehajtási eljárás jogszabályainak magyarázata, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 
Bp. 1938. 8.o. 



 28 

szankciórendszerének alkalmazása sem gyakorlat. A végrehajtók „beérik” a rosszhiszemű 

adóssal szembeni kifejezetten végrehajtás jogi szankciók alkalmazásával. 
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2. A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS SUI GENERIS ALAPELVEI 

 

Mint már említettük a Vht., bár visszautal a Polgári Perrendtartás rendelkezéseire, így 

alapelveire is, de saját alapelveket nem említ, ezért a bírósági végrehajtás alapelveinek 

felsorolása nem a tételes jogból került levezetésre, sokkal inkább tudományos analízis 

eredménye. 

 

Az, hogy a bírósági végrehajtás saját alapelvekkel rendelkezik, nem újkeletű gondolat. 

Vida István a bírósági végrehajtás alapelvének tekintette, hogy „a végrehajtás alapvető 

formájává a bírósági végrehajtást teszi (I), új, szocialista bírósági végrehajtói intézményt hoz 

létre (II), egyszerű és gyors, kevés költséggel járó és az adós érdekét is szem előtt tartó, új 

viszonyainkon felépülő és eredményes végrehajtási eljárást ír elő (III).”59 Hasonlóképpen 

vonta meg a bírósági végrehajtás alapelveinek körét Farkas József is. 

Ugyanakkor Vida későbbi műve során ezen véleményét több szempontból is 

felülvizsgálta. A későbbiekben az adós védelmét mint „a szocialista humanizmus általános 

jogi alapelvének egyik megnyilvánulási formáját”, a hitelezővédelmet pedig mint a 

végrehajtási eljárás lényegét, a bírósági végrehajtás elsődlegességét mint a végrehajtás 

fogalmi elemét, míg az új végrehajtói apparátus kiépítését mint a polgári eljárás szervezeti 

elveinek megnyilvánulását szemlélte. Véleménye szerint az eljárás eredményességére 

(hatékonyságára), az egyszerűségére, gyorsaságra törekvés mindenféle jogi eljárásban 

követelmény, de jogi alapelvként való felfogása nem indokolt. 60 

 Idézett monográfiájában meghatároz ugyan néhány, a végrehajtási eljárást jellemző, 

sajátos elvet, de ezeket már nem tekinti elméleti értelemben vett alapelveknek. Ezen sajátos 

elvek körébe tartozónak vallja a végrehajtás megindításával kapcsolatban a közvetlen letiltás 

elvét, a foganatosítás körében az ingóságok kereskedelmi szervek útján történő értékesítését, 

valamint a végrehajtási eljárás eredményes befejezésével összefüggő, jogcím szerinti 

kielégítés elvét.61 

 

Nem használja az alapelv fogalmat Kengyel Miklós sem, aki a Vht. alapvető 

rendelkezéseiről ír, a végrehajtási törvény első fejezete címének megfelelően. Ezen alapvető 

rendelkezések között az alábbiakat nevesíti: 

                                                           
59 Vida István: A bírósági végrehajtás új szabályozásának főbb elvi kérdései, JK 1955/11. 681.o. 
60 Vida István: A bírósági végrehajtás im. 397-398.o. 
61 Vida István: A bírósági végrehajtás im. 444.o. 
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− a vagyoni végrehajtás egységessége, 

− a vagyoni kényszer elsődlegessége, 

− a kényszer arányos és fokozatos alkalmazása, 

− a végrehajtást kérő rendelkezési joga, 

− a polgári perrendtartás szabályainak az alkalmazása.62 

 

Hosszú évtizedek után Gáspárdy László volt az, aki megalkotta a végrehajtási eljárás 

„sajátképi” (sui generis) alapelveinek fogalmát, mely elvek kizárólag a bírósági 

végrehajtásban jellemzőek, és amelyek „a maguk összességében és belső kapcsolataikban a 

bírósági végrehajtás rendeltetéséből és az ezen rendeltetés megvalósulását szolgáló 

módszerekből vezethetők le.”63 Ezeknek – az alkalmazásuk során gyakran egymással 

konkuráló – alapelveknek a listáját az alábbiak szerint határozta meg: 

− a perjogi szabályok kisegítő alkalmazásának elve, 

− a bírósági végrehajtás szabályai kiterjesztésének elve, 

− a fokozatosság elve, 

− hitelezői érdek elsőbbségének elve, 

− korlátozott adósvédelem elve, 

− teljes vagyoni helytállás elve, 

− eredményesség elve, 

− par conditio creditorum elve. 

                                                           
62 Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog im. 508-509.o. 
63 Cserba – Gáspárdy – Kormos im. 15.o. 
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2.1 A PERJOGI SZABÁLYOK KISEGÍTŐ ALKALMAZÁSÁNAK ELVE 

 

Bár mind Gáspárdy László, mind Kengyel Miklós alapelvként, illetve alapvető 

rendelkezésként említi a perjogi szabályok kisegítő alkalmazásának elvét, álláspontom szerint 

ezen elv mint sui generis végrehajtási alapelv támadható.  

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) hatálybaléptetése folytán 

szükséges rendelkezések tárgyában született 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet 13. § (3) 

bekezdése értelmében – amennyiben az egyes nemperes eljárásokra vonatkozó jogszabályok 

másként nem rendelkeznek vagy az eljárás nemperes jellegéből más nem következik – a 

nemperes eljárásokban is a Pp. szabályait kell megfelelően alkalmazni. Tehát a perjogi 

szabályok kisegítő alkalmazásának elve valamennyi polgári nemperes eljárásban (nemcsak a 

bírósági végrehajtás során) alkalmazható és alkalmazandó. 

Mindennek ellenére nyilvánvaló, hogy a fenti szabály érvényesülése a végrehajtási 

eljárásban evidencia. Megfogalmazására azért került sor, mert a magyar Pp. – számos 

országtól eltérő módon – nem tartalmazza a bírósági végrehajtás szabályait, annak ellenére, 

hogy a két eljárás közötti rokon vonások tagadhatatlanok. A Vht. tehát ahhoz a szabályozási 

technikához nyúlt, miszerint azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket ez a törvény külön nem 

szabályoz, a polgári perrendtartás és a végrehajtásáról szóló jogszabályok – a polgári 

nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel – megfelelően irányadók. [Vht. 9.§] 

„Ennek a szabályozási technikának a hátterében egyrészt a normaszövegekkel való 

takarékosság szempontja, másrészt az a felismerés áll, miszerint a perjog és a végrehajtási jog 

között lényegbeli hasonlóság mutatkozik.”64 

Egyértelmű, hogy a lényegileg a perjoghoz kapcsolódó szabályok a végrehajtási 

eljárás szemszögéből tárgytalanok, míg azon perjogi szabályok, melyeket a fenti utaló 

szabállyal a Vht. megcéloz, vagy egy az egyben, azaz változtatás nélkül (pl. fellebbezés) vagy 

az analógia legis, illetve analógia iuris (jogelvi hasonlóság) szabályai alapján kerülnek a 

végrehajtási eljárás során alkalmazásra. 

Ugyanakkor a Pp. mint háttérjogszabály alkalmazása nem mindig egyszerű és 

problémamentes. Gyakran okoz fejtörést például, hogy amennyiben valamely fél a végrehajtó 

által megállapított becsértéket végrehajtási kifogással támadja, és a szakértő még ennél is 

alacsonyabb összegben határozza meg az adott vagyontárgy értékét, érvényesül-e a Pp. 4.§-a 

                                                           
64 Cserba – Gáspárdy – Kormos im. 23-24.o. 
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szerinti kérelemhez kötöttség. A jogi álláspontok e kérdésben megoszlanak.65 Jelen dolgozat 

szerzője azok véleményét osztja, akik úgy vélik, hogy a becsérték elleni kifogás mintegy 

bizonyítási indítványként értékelhető, tehát a becsérték megállapítása körében a bíróság csak 

annyiban van kötve a fél kérelméhez, hogy a becsértéket – a szakértő közreműködésével és a 

szakvéleményt mérlegelve – meg kell állapítania. 

 Szintén gyakran okoz gondot a végrehajtóval szemben bejelentett elfogultsági kifogás 

elbírálásának mikéntje is. Korábban nyilvánvaló volt, hogy amennyiben abszolút kizárási ok 

merül fel, illetve, ha a végrehajtó maga jelent be elfogultságot, a bíróság elnöke – avagy az 

általa az ügyek elosztásával megbízott vezető – az ügyet más végrehajtóra átosztja. 

Napjainkban azonban a 2002-től hatályos VÜSZ 14. § (2) bekezdése értelmében a Magyar 

Bírósági Végrehajtói Kamara határozza meg az önálló bírósági végrehajtók közt érvényesülő 

ügyelosztási szabályokat. Így kérdés, hogy akár a fenti esetben, akár akkor, ha az ügyfél a Pp. 

13.§ e) pontja szerinti, a végrehajtó által vitatott elfogultsági okra hivatkozik, mi a teendő 

intézkedés. A beadványt a kamara hatáskörébe tartozó, végrehajtóval kapcsolatos panasznak 

vagy a foganatosító bíróság hatáskörébe tartozó végrehajtási kifogásnak kell-e tekinteni? A 

bírósági gyakorlat szerint a végrehajtás foganatosítása körében kell határozattal dönteni a 

végrehajtó kizárásáról vagy a kizárás megtagadásáról. (Bár meg kell jegyezni, hogy az 

általam kérdezett bírósági titkárok nem tartották kizártnak, hogy amennyiben a fél a 

kamarához fordul, úgy panasza ott is orvoslásra kerülhet.) Abban az esetben azonban, ha a 

bíróság a kizárást megtagadja, a Pp. 18.§ (4) bekezdésének az a fordulata, miszerint a kizárás 

megtagadása miatt az eljárást befejező érdemi határozat elleni fellebbezésben lehet panaszt 

előterjeszteni, nem értelmezhető. Mivel e körben a Vht. sem nyújt iránymutatást, a gyakorlat 

– a végrehajtási kifogás szabályait citálva – ekkor is fellebbezhető határozatot hoz. A 

végrehajtó pedig addig foganatosíthat végrehajtási cselekményeket, ameddig az ügyintézésből 

jogerősen ki nem zárják. 

S végül itt kell megemlítenünk, hogy a végrehajtási eljárásban is érvényesülő, de nem 

a Vht-ben szabályozott, „nem-sajátképi jogorvoslatok”-nak nevezett jogvédelmi eszközök egy 

kisebb csoportjának alkalmazását a Vht. nem a Pp-re, hanem más jogszabályokra (pl. a 

Rendőrségről szóló törvényre) utalással teszi a végrehajtási eljárásban alkalmazandóvá. 

                                                           
65 Kengyel Miklós – Király Lilla: 2001. szeptember 1-jétől módosulnak a végrehajtási eljárás szabályai, 

Cég és Jog, Mutatványszám 2001. október 40.o. 
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2.2 A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS SZABÁLYAI KITERJESZTÉSÉNEK ELVE 

 

 A bírósági végrehajtás szabályainak kiterjesztése Kengyel Miklósnál66 mint a vagyoni 

végrehajtás (azaz a bírósági-, a közigazgatási- és a közvetlen végrehajtás) egységességének 

elve jelenik meg. Tartalmát a Vht. 1-3.§-aiban határozza meg: Egyrészt deklarálja a bírósági 

végrehajtás elsődlegességét67, másrészt kimondja a bírósági végrehajtás szabályainak 

korlátozásoktól mentes érvényesülését, ha a közigazgatási vagy közvetlen végrehajtást 

munkabérre és egyéb járandóságra, valamint a pénzügyi intézménynél kezelt összegre 

vezetik, míg törvényi kivételekkel ugyan, de a bírósági végrehajtás szabályainak alkalmazását 

írja elő a közigazgatási végrehajtás során foganatosított ingó- és ingatlan-végrehajtás esetén 

is.  

 Tekintettel arra, hogy a közvetlen végrehajtás gyakorlati jelentősége az elmúlt 

évtizedekben visszaszorulóban van, és alkalmazásának kiforrottsága miatt különösebb 

jogalkalmazói gondokat sem vet fel, így jelen fejezetben elsősorban a bírósági és 

közigazgatási végrehajtás kapcsolatának elemzésével foglalkozom. 

 

2.2.1 A bírósági végrehajtás kiterjesztése elvének története 
 
 A címben jelölt elv vizsgálatához nélkülözhetetlen dióhéjban némi történeti áttekintést 

adni a vagyoni végrehajtás két legfőbb útjának – a bírósági és a közigazgatási végrehajtásnak 

– egymással párhuzamosan futó fejlődéséről. 

 A bírósági és a közigazgatási végrehajtás különválásának történetében az első, 

legfontosabb mérföldkövet a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk 1.§-

a jelentette, mely szervezetileg elkülönítette egymástól az igazságszolgáltatást és a 

közigazgatást. Ezt követően viszonylag hamar kialakult a bírósági végrehajtás mint egységes 

jogintézmény68, míg a közigazgatási végrehajtás ilyen egységessé válásáról még évtizedekig 

nem lehetett beszélni69. 

                                                           
66 Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog im. 508.o. 
67 A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait, továbbá egyes okiratokon alapuló 

követeléseket bírósági végrehajtás útján, e törvény szerint kell végrehajtani. [Vht. 1.§]  
68Az 1871. évi LI. törvény kialakította az önálló bírósági végrehajtói szervezetet, majd megszületett a 

végrehajtási eljárásról szóló 1881. évi LX. törvény is.  
69 Míg az adóvégrehajtást már a XIX. század végén külön jogszabályok rendezték, addig a többi 

közigazgatási határozat végrehajtásának egységes szabályozására nem került sor, ezen rendelkezések 
meglehetősen kazuisztikusan, szétszórtan voltak fellelhetőek. 
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 A második világháborút követően a bírósági végrehajtás intézménye – részben a jól 

ismert ideológiai okokból, részben a korszak társadalmi, gazdasági viszonyainak 

következtében – sorvadni kezdett. Ezekben az évtizedekben „az államigazgatási szervek által 

foganatosított végrehajtás, az adók módjára való behajtás útjára került – értékhatárra tekintet 

nélkül – a pénzintézetek, a közüzemek, a különféle intézmények és hatóságok mindenféle 

követelése. A bíróság határozatán alapuló egyes követeléseket is adók módjára hajtották be: 

elsősorban a büntető ügyben hozott határozaton alapuló követeléseket, de a polgári ügyben 

hozott határozatban valamely szerv javára megállapított, 100 Ft-nál kisebb összegű 

követeléseket is.”70 A bírósági végrehajtás érvényesülésére szinte alig maradt tér. 

 Figyelemmel a végrehajtás első, az 50-es években bekövetkezett – a végrehajtási 

ügyek feltorlódását és eredménytelenségét magában hordozó – válságára, nyilvánvalóvá vált a 

változtatás szükségessége. Igazi áttörést jelentett a bírósági végrehajtást újraszabályozó 1955. 

évi 21. tvr. megszületése, mellyel a bírósági végrehajtás megkapta a jogrendben őt megillető 

helyet. Az új végrehajtási kódex ugyanis a bírósági végrehajtást tette a végrehajtás alapvető 

formájává, sőt számos, korábban adók módjára behajtandó követelést terelt a bírósági 

végrehajtás útjára71. 

Ezt követően lépett hatályba az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 

1957. évi IV. törvény, melynek IX. fejezete tartalmazta – immár egységesen – az 

államigazgatási végrehajtás alapvető szabályait. 1957. őszén pedig megjelentek az 

adóbehajtás új jogszabályai72 is. 

  

 A végrehajtási utak fentiek szerinti különválásával és egyértelmű kiépülésével 

egyidejűleg vetődött fel először annak problémája, hogy mi történjen a végrehajtási utak 

találkozása esetén, ha a különböző kötelezettségek fejében az adós ugyanazon vagyontárgyait 

vonják végrehajtás alá a párhuzamosan futó bírósági, valamint a közigazgatási végrehajtás 

során. 

 Az 1955. évi 21. tvr. (továbbiakban: Vhtvr.) csak közvetetten tartalmazott e 

problémára vonatkozó szabályokat, de a kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányzott. 

A Vhtrv. eredeti 135.§-a értelmében munkabérre és egyéb járandóságra vezetett 

végrehajtás esetén figyelembe kellett venni a közadók módjára behajtott követeléseket, 
                                                           

70 Vida István: A bírósági végrehajtás im. 106.o. 
71 A Vhtvr. 14.§-ában sorolta fel azokat a közületi, közüzemi jellegű követeléseket, melyek korábban 

államigazgatási úton adók módjára voltak érvényesíthetők, a Vhtvr. hatálybalépésével azonban a közjegyző által 
záradékolható okiratok közé kerültek.  

72 Az adóbehajtás tárgyában született meg az 57/1957.(IX.6.) Korm. rendelet és végrehajtási rendelete, a 
32/1957. (IX.30.) PM. rendelet. 
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valamint azokat a követeléseket is, amelyeket a munkáltató – közvetlen levonás útján – 

bírósági végrehajtás esetén kívül, akár hatósági határozat alapján, akár ilyen határozat nélkül 

is érvényesíthetett.  

 A Vhtvr. novellája, az 1961. évi 9. tvr. (továbbiakban: Vhtvrn.) – a jogalkalmazás 

egységére hivatkozással – megteremtette a szükséges összhangot a bírósági végrehajtás, 

valamint a közvetlen végrehajtás és az adóvégrehajtás között73. A Vhtvr. 135.§-a (2) 

bekezdéssel egészült ki, miszerint a Vhtrv. a munkabérből (egyéb járandóságából) történő 

levonásra vonatkozó rendelkezései megfelelőek irányadóak akkor is, ha a tartozásnak a 

munkabérből (egyéb járandóságból) való levonása nem bírósági végrehajtás útján, hanem 

adóbehajtás során vagy a munkáltató (járandóságot folyósító szerv) által közvetlenül – 

bírósági (hatósági) határozat nélkül – történik. 

 Mivel a közigazgatási végrehajtás során foganatosított ingatlan-végrehajtás a foglalást 

követően – jogszabályi áttéten keresztül – szükségszerűen bírósági végrehajtás útjára 

terelődött, így e kérdés külön szabályozást már nem igényelt. 

 Sem a Vhtvr., sem novellája nem rendelkezett ugyanakkor arról, hogy ha az adós 

egyéb vagyontárgyát (ingót, követelést, jogot) vonnak egyidejűleg bírósági és közigazgatási 

végrehajtás alá, mely eljárás keretében folytatódjék az eljárás. 

 Bár Vida István véleménye az volt, hogy a jogértelmezés kielégítő, a bírósági eljárás 

elsődlegességére mutató eredményre vezet, de úgy vélte, hogy „jogbizonytalanság 

megelőzése érdekében célszerűbb volna, ha a bírósági és az államigazgatási végrehajtás 

találkozása esetén irányadó eljárást jogunk kifejezetten rendezné"74. 

 Erre a jogszabályi rendezésre az 1979. évi 18. tvr. (továbbiakban: régi Vht.) 5. és 6.§-

ában került sor, melyben először találjuk meg a bírósági végrehajtás kiterjesztése alapelvének 

megfogalmazását. E megfogalmazás azonban még hiányos, hiszen csak ingó, követelés és jog 

párhuzamos lefoglalása esetén írja elő, hogy az eljárást a bírósági végrehajtás útján a tvr. 

szerint kell folytatni. 

 

 A hatályos Vht. 4.§-a már a maga teljességében fogalmazza meg ezen elvet: „ha az 

ingóságot (követelést, jogot) vagy ingatlant bírósági és közigazgatási végrehajtás során 

egyaránt lefoglaltak, az eljárást bírósági végrehajtás útján, e törvény szerint kell tovább 

folytatni.”  

                                                           
73 A teljes és árnyalt igazsághoz hozzátartozik, hogy a Vhtrvn. megszületése előtt is fennállt az 

összhang a bírósági végrehajtás és az adóbehajtás között, mivel a vonatkozó pénzügyi szabályok a Vhtvr-re 
utaltak.  

74 Vida István: A bírósági végrehajtás im. 184.o. 
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 A párhuzamosan lefoglalható vagyontárgyak köre azért egészült ki az ingatlannal, 

mivel 1994. január 1-től az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvényt módosító 1993. évi 

CII. törvény felhatalmazta az adóhatóságot, hogy a bírósági végrehajtási szervezet helyett 

maga végezze az ingatlanárveréseket. Tehát az adóvégrehajtáson belüli ingatlan-végrehajtás 

már nem fordult át törvényszerűen bírósági végrehajtássá. 

 

2.2.2 Gyakorlati kérdések a bírósági végrehajtás kiterjesztése elvével összefüggésben 
 

A Vht. – fentiek szerint megfogalmazott – kiterjesztő alkalmazásának elve kapcsán 

több gyakorlati kérdés vetődik fel, melyek közül az első, hogy a kétfajta eljárás hogyan kerül 

egymással kapcsolatba, azaz hogyan szerez tudomást a kétfajta végrehajtói apparátus a 

párhuzamos eljárásról? 

Ingatlan-végrehajtás esetén természetesen az utóbb végrehajtási jogot bejegyezni 

akaró végrehajtó az ingatlan-nyilvántartás adataiból észlelheti, hogy az adott ingatlan már 

lefoglalásra került. Hasonlóképpen jó kiindulópont lehet a vízi, légi járművek lajstroma, a 

zálogjogi nyilvántartás, vagy a cégnyilvántartás. Egyéb ingók, különösen követelés, vagyoni 

értékű jog esetén azonban a végrehajtó gyakorlatilag csak az adós (illetve a harmadadós) 

nyilatkozatára hagyatkozhat. Bár a Vhn.75 lehetővé tette, hogy a végrehajtó a foglaláskor 

felhívja az adóst, hogy a helyszínen nyilatkozzon arról, mely vagyontárgyait terheli zálogjog, 

e szabály kiterjesztő alkalmazására – elvileg – nincs mód. Az adósnak tehát sem a vagyonára 

vonatkozó feltárási kötelezettsége, sem a már ellene folyamatban levő végrehajtási eljárásról 

felvilágosítás-adási kötelezettsége nincs. (Az más kérdés, hogy ez utóbbihoz esetleg, de nem 

feltétlenül, az adósnak érdeke fűződhet.) Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az APEH B.-

A.-Z. Megyei Igazgatóságának végrehajtói által használt ingófoglalási jegyzőkönyv 

nyomtatványban rögzítik az adós azon nyilatkozatát, miszerint „a lefoglalt ingóságok per- és 

tehermentesek”. 

Ennek ellenére azt kell mondanunk, hogy a gyakorlatban csak ritkán tájékoztatja – 

megbízhatóan – az adós a végrehajtót, így ez alapján csekély a valószínűsége, hogy kiderül, 

hogy a két eljárás találkozott. Az általam megkérdezett bírósági végrehajtók akként 

nyilatkoztak, hogy e szakaszra alapítottan közigazgatási végrehajtóktól ügyátadásra csak a 

nyilvántartott ingatlanok, illetve ingóságok párhuzamos foglalása esetén kerül sor. Ennek 

nyilvánvaló oka, hogy valószínűleg a kétfajta végrehajtási eljárás adós-köre nagymértékben 

egybeesik. A közigazgatási végrehajtóknak tehát – figyelemmel premizálásukra is – anyagi 

                                                           
75 Vht. 84.§ (5) bek.  



 37 

(egzisztenciális) kérdés, hogy a párhuzamos eljárást azokban az esetekben, amikor nincs 

árulkodó nyilvántartás, „ne észleljék”. Kérdésként vetődik fel, hogy amennyiben a 

közigazgatási végrehajtó e szabályt szem előtt tévesztve elszállítja a lefoglalt ingóságot, 

meghiúsítva ezzel a bírósági végrehajtás sikerességét, tartoznak-e és miféle felelőséggel az 

ügyben eljáró végrehajtók. Vincze Imre azon véleményét hangsúlyozta, hogy „célszerű, ha 

ilyen ütköző foglalás esetén a bírósági végrehajtó átiratban tájékoztatja a közigazgatási 

végrehajtót arról, hogy a Vht. 4.§-a alapján a továbbiakban ő fog eljárni, és igényét a 

kielégítési sorrend meghatározása végett a közigazgatási végrehajtó jelentse be. Ha ezek után 

is a közigazgatási végrehajtó a lefoglalt ingóságot elszállítja, az ingót értékesítik, a jogaiban 

megsértett fél a Ptk. általános kárfelelősségi szabályai szerint az említett hatósággal szemben 

léphet fel.”76 Ezen véleménnyel egyetértek ugyan, azzal az eltéréssel, hogy a végrehajtó 

kártérítési felelőssége – figyelemmel a PK. 42. sz. állásfoglalásra is – helyesen a Ptk. 349.§-án 

alapulhat. 

A probléma megoldása lehetne egyrészt az adós nyilatkozattételi kötelezettségének a 

Vht-ben való rögzítése, akár a vagyonnyilatkozat (későbbiekben részletesen bemutatott) 

bevezetése, vagy a számítástechnikában rejlő lehetőségek kihasználása révén meg kellene 

valósítani valamennyi végrehajtási eljárás központi nyilvántartását és lehívhatóságát. A Vhn. 

ugyan előírta, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara nyilvántartást vezet az önálló 

bírósági végrehajtók hatáskörébe tartozó és általuk lefolytatott végrehajtási ügyekről [Vht. 

31/A.§], valamint az APEH apparátusán belül is elkészült az egymás számára adatot 

szolgáltatni képes, új folyószámla információs rendszer (FIR) és végrehajtás információs 

rendszer (VR) kiépítésének koncepciója77, de ez még mindig nem visz közelebb ahhoz, hogy 

a bírósági végrehajtó más végrehajtó-apparátus előtt folyamatban levő ügyekről könnyen 

tájékozódhasson. Ugyanakkor lehetőséget teremt e nyilvántartások továbbfejlesztésére és 

esetleges összekapcsolására. 

Nem szabad azonban elfelejteni azt, hogy a fenti tájékozódás ténylegesen működése 

nyomán várható tömeges ügyérkezés kapcsán vajon az önálló bírósági végrehajtók, de még 

inkább a sokkal kisebb létszámú megyei bírósági végrehajtói apparátus győzné-e a rájuk 

szakadó munkamennyiséget? 

 

                                                           
76 Vincze Imre: Néhány gyakorlati kérdés az 1994. évi LIII. tv. (az új Vht.) alapján, MJ 1994/8. 495.o. 

 77 Összefoglaló jelentés a behajthatatlan adótartozások törlése és újbóli előírása tárgyában az APEH 
Jogi Főosztálya által tartott törvényességi vizsgálatról, 2001.  
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További probléma, hogy mi e kiterjesztés terjedelme. E kérdésben kétféle elmélet 

alakult ki. Az egyik álláspont szerint a végrehajtási eljárás egészét kell átvenni, mellyel a 

közigazgatási végrehajtás megszűnik, és az eljárást kizárólag az önálló vagy megyei bírósági 

végrehajtó folytatja. A másik nézet szerint csak az adott vagyontárgy vonatkozásában kerül át 

a végrehajtás a bírósági végrehajtóhoz. Ez utóbbi értelmezésnek ellentmond az ésszerűség, és 

maga a Vht. is, mivel ez a megoldás (azaz az végrehajtási eljárásnak egyes cselekmények 

foganatosítását követő ismételt visszaadás) csak elhúzná, és még költségesebbé tenné az 

amúgy sem olcsó és gyors eljárást. Amennyiben azon vélemény mellett voksolunk, hogy a 

végrehajtási eljárás egésze kerül át a bírósági végrehajtás medrébe, további nehézséget okoz 

az alap végrehajtási ügy és a bekapcsolódó végrehajtás egymáshoz való viszonya, melynek 

kérdésére a hitelezői esélyegyenlőség témakörében még részletesen is visszatérünk. 

  

 Sarkalatos pont annak kérdése is, hogy a bírósági végrehajtó milyen végrehajtható 

okirat alapján jár el az ilyen „átvett” ügyekben.  

 A Vht. 10.§-a taxatívan sorolja fel a végrehajtható okiratok körét, melyben a jogerős 

közigazgatási határozat nem szerepel. Ezért a Vhn. megszületéséig kérdéses lehetett az is, 

hogy a bírósági végrehajtó egyáltalán eljárhat-e a közigazgatási határozat alapján. A Vhn. 

rendelkezése alapján a „ha a közigazgatási végrehajtást törvény rendelkezése alapján bírósági 

végrehajtó foganatosítja, a végrehajtást a közigazgatási végrehajtás alapjául szolgáló 

végrehajtó okirat78 alapján folytatódik. Az mindenképpen üdvözlendő, hogy a közigazgatási 

eljárásban megállapított kötelezettség bírósági úton történő végrehajthatóvá tételére nincs 

szükség. A Vhn. hiányossága ugyanakkor, hogy a Vht. 10.§-át e rendelkezésnek megfelelően 

nem egészítette ki. 

 A jövőre nézve is megmaradó hiányosság és gond, hogy ezen eljárásból a bíróság 

teljesen kimarad: nem hagyja jóvá, nem lajstromozza, a jelenlegi szabályok alapján nem is 

irattározhatja. A közigazgatási határozat mintegy az alapügy utóiratként érkezik a 

végrehajtókhoz, iratkezelés szempontjából tehát a végrehajtó nemigen tud mit kezdeni vele. 

 

 Kérdésként vetődött fel a költségek megelőlegezése is ezen ügyek kapcsán. Ha a 

közigazgatási szerv a végrehajtást kérő, szoros értelmezés mellett annak kellene 

megelőlegezni pl. az önálló bírósági végrehajtó eljárását, különben az eljárás a Vht. 52.§ e) 
                                                           

78 Ezek körét az Art. új 88.§ (1) bekezdése az alábbiak határozza meg: 
− az adózó fizetési kötelezettségét megállapító jogerős adóhatósági határozat, 
− önadózás esetén a fizetendő adót (adóelőleget) tartalmazó adóbevallás, 
− a behajtási eljárás során a behajtást kérő megkeresése.  
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pontja alapján szünetel. A gyakorlatban a közigazgatási szerv korábban sem előlegezett 

költséget. A végrehajtók ezekben az esetekben előleg nélkül jártak el, de mindezt a saját 

felelősségükre, veszélyükre tették, bízva abban, hogy a lefoglalt vagyontárgyak költségeiket 

fedezik. Ellenkező esetben, azaz eredménytelenség esetén nem kérhették a munkadíj, illetve 

költségátalány megfizetését. E kérdés megoldását a 20/2001. (XII. 10.) IM rendelet hozta, 

mely a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet 17.§-át új (2) 

bekezdéssel egészítette ki, miszerint a végrehajtó a Vht. 4. §-a és 225. §-ának (3) bekezdése 

alapján átvett ügyekben előleg nélkül jár el. Kétségtelen, némileg igazságtalan a megoldás, 

mely pl. a magánszemély végrehajtást kérővel megelőlegezett költség alapján foganatosított 

végrehajtás során befolyt összegből esetleg – figyelemmel a Vht. 165. és 166.§-aira – pont az 

ő követelése és költségei nem térülnek meg. 

  

 Végül, de nem utolsó sorban: ha feltesszük a kérdést, mi volt a történeti gyökere e 

kétféle végrehajtási út egybekapcsolásának, közhelyszerű a válasz: a jogrendszer egységének 

követelménye tette (teszi) szükségessé, hogy mindenféle kényszervégrehajtás esetén azonos 

szabályok legyenek irányadóak. E rendelkezés elvi szinten érthető és támogatható. Jelenleg 

azonban a közigazgatási végrehajtás szabályait tartalmazó jogszabályok, az államigazgatási 

eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (továbbiakban: Áe.), az adózás 

rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (továbbiakban: Art), valamint a vámjogról, a 

vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény (továbbiakban: Vámtv.) 

és a Vht. több kérdést – indokolatlanul nagy – eltéréssel szabályoz, annak ellenére, hogy a 

Tézisek79 1. pontja – felismerve e szakaszban rejlő problémákat – akként rendelkezett: „Meg 

kell teremteni a Vht. és a kapcsolódó jogszabályok összhangját, így mindenekelőtt … az 

adózás rendjéről szóló törvény … kapcsolódó szabályaival.”. 

 A bírósági végrehajtásban az adóssal szemben foganatosított egyes végrehajtási 

cselekmények a Ptk. 327.§ (3) bekezdése alapján az elévülést megszakítják, és ezzel szinte el 

nem évülővé teszik a végrehajtást. Ugyanakkor az adóhatósági végrehajtás során az Art. 95.§ 

(4) bekezdése akként rendelkezik, hogy amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt 

foganatosított, ez nem szakítja meg az elévülést, hanem azt 6 hónappal meghosszabbítja. Így 

tehát az adóhatósági végrehajtási eljárás maximális időtartama a tartozás esedékessége naptári 

évének utolsó napjától számított 5 év plusz 6 hónap. Megválaszolatlan kérdés, hogy vajon 

                                                           
79 2011/2000. (II.1.) Korm. határozattal közzétett „A bírósági végrehajtásról szóló törvény és a 

kapcsolódó jogszabályok módosításáról” szóló tézisek 
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megváltoznak-e az elévülés szabályai a végrehajtási ügynek a bírósági végrehajtóhoz való 

áttételével? 

 Komoly értelmezési nehézség elé állítja a jogalkalmazókat az „átvett végrehajtások” 

során pl. a végrehajtást megakasztó körülmények (szünetelés, felfüggesztés), valamint a 

fokozatosság elvének eltérő szabályozása is. A Vht. mind a szünetelés, mind a felfüggesztés 

eseteinek körét szélesebben határozza meg az Art-nél. Pl. a Vht. lehetővé teszi a végrehajtás 

felfüggesztését az arra okot adó, méltányolható körülményre tekintettel, míg az Art. ilyen okot 

nem ismer. Ehhez hasonló problémát vethet fel a fokozatosság elvének eltérő felfogása. Míg 

pl. a Vht. összeghatárra tekintet nélkül engedi az ingatlan végrehajtás alá vonását, addig az 

Art. szigorúan az ingófoglalást követően, és csak akkor, ha a követelés összege az 500.000.-

Ft-ot80 meghaladja, vagy a követelés összege és a végrehajtás alá vont ingatlan értéke 

összhangban áll. Nyilvánvaló, hogy ilyen eltérések nem indokoltak, hiszen az első esetben 

sokkal kedvezőbb, míg a második esetben sokkal kedvezőtlenebb helyzetben van az az adós, 

akinek ugyanolyan összegű adótartozása mellett, némi „magánadóssága” is van, mint ilyennel 

nem bíró társa. Mindez nyilvánvalóan sérti a felek egyenjogúságának elvét.  

 A végrehajtási kifogás kapcsán mind a jogosultak körét, mind előterjesztésének 

határidejét eltérően szabályozzák e törvények. A Vht. 217.§ (1) bekezdése a „fél vagy más 

érdekelt”, az Art. 94/G.§-a „az adós, a behajtást kérő, illetőleg az, akinek a végrehajtás jogát 

vagy jogos érdekét sérti”81, míg az Áe. 88.§ (2) bekezdése azt jogosítja fel a végrehajtási 

kifogás előterjesztésére, akinek jogát vagy jogos érdekét az adott cselekmény, mulasztás sérti. 

A Vht. szerint a végrehajtási kifogás benyújtására 15, az Art. szerint 8, az Áe. értelmében 3 

nap alatt van mód. De talán még az eddigieknél is súlyosabb eltérés, hogy míg az Art. 94/G. 

§-a értelmében – az ismételt végrehajtási kifogás kivételével – a végrehajtási kifogás halasztó 

hatályú, addig a Vht. 222.§-a értelmében a végrehajtó intézkedése elleni jogorvoslatnak nincs 

halasztó hatálya. 

                                                           
 80 Az Art. hivatkozott rendelkezését az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló 
törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény – 2003. január 1-i hatállyal – módosította, s emelte fel a 
korábbi 100.000.-Ft-os értékhatárt 500.000.-Ft-ra. 

81 Az „az, akinek jogát vagy jogos érdekét sérti” fordulatot 2001. január 1-i hatállyal iktatta be a 
szövegbe a 2000. évi CXIII. törvény, ezzel is közelítve egymáshoz a különböző végrehajtási eljárások szabályait. 
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2.2.3 Kísérletek a bírósági és a közigazgatási végrehajtás szabályozási anomáliáinak 

feloldására 
 
 A fenti szabályozási anomáliák feloldására többféle elméleti megoldás született. 

 Sokszor felbukkanó gondolat a végrehajtási eljárás egységesítése, az egyetlen 

végrehajtási út kiépítésére való törekvés. S hogy ez nem újkeletű a magyar jogirodalomban 

arra Szalay József 1914-ben készített „törvénytervezete”82 a bizonyíték. A tervezet 

előszavában a szerző rámutatott arra, hogy az a tény, hogy a különböző hatóságok végrehajtói 

nem tudnak egymás eljárásáról, komoly károkat okoz, hiszen az adós egyes vagyontárgyainak 

elárverezésével, a többi folyamatban levő végrehajtási eljárás végrehajtást kérői eleshetnek 

követelésük fedezetétől. Szalay a megoldást egy „minden néven nevezendő és bármilyen 

természetű követelés behajtására irányuló végrehajtás foganatosítása végett minden 

járásbíróság székhelyén egy központi szerv, a „Végrehajtó Hivatal””83 felállításában látta. 

 Bár ilyen egységes végrehajtói apparátus kialakításáról a magyar jogalkotásban 

jelenleg nincs szó, mégis némiképp ebbe az irányba mutat, hogy a szakmai és infrastrukturális 

háttér hiánya miatt igény mutatkozott az illetéktartozások kapcsán arra, hogy az illetékhivatal 

egyedi ügyben hozott döntése alapján a bírósági végrehajtási szervezetrendszer 

felhasználásával, azaz az önálló bírósági végrehajtók közreműködésével is behajtható legyen 

az illetékkövetelés.84 Fontos azonban azt hangsúlyozni, hogy ebben az esetben nem újabb 

bírósági végrehajtás útján behajtandó követelés került szabályozásra, hanem egy olyan eljárás, 

melynek során az önálló bírósági végrehajtó az illetékhivatal megkeresése alapján – néhány 

jogszabályi kivételtől eltekintve – a közigazgatás végrehajtás szabályai szerint foganatosítja a 

követelés behajtását. 

 S szintén az „egységesítést” látszik erősíteni az Art. új, 2003. január 1-től hatályos 

87.§-a, melynek értelmében az adóvégrehajtót az eredményes végrehajtás érdekében 

mindazok a jogok megilletik, amit a Vht. a bírósági végrehajtóknak biztosít. 

 A bírósági végrehajtói apparátus dezintegrálása ellen érvelt Gáspár Miklós is, aki az 

önálló bírósági végrehajtói státus létrehozását elegendőnek tartotta volna.85 

 Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az egységes végrehajtói apparátus gondolata nem 

magyar specialitás. 

                                                           
82 Szalay József: Törvénytervezet a végrehajtási jog és eljárásról, Bp. 1914. 
83 Szalay József im. 4.o.  
84 Lásd. a Vhn. által módosított Itv. 88.§ (1)-(4) bekezdéseit. 
85 Gáspár Miklós előadása a VI. Jogász Vándorgyűlésen, Sopron, 1994. 04. 14-15.  
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Angliában 1969-ben készült el a Sir Jack Jacob nevéhez fűződő Megítélt Adósságok 

Végrehajtásával foglalkozó Bizottság jelentése86, mely az angol végrehajtási jog hiányosságai 

között komoly kritikával illette a végrehajtási eljárások, azaz a bírósági végrehajtás és az 

adóvégrehajtás egymással párhuzamos, egymást gyakran átfedő voltát. A javaslat szociális 

megfontolások alapján ajánlotta egy az adósok és a bíróságok számára egyaránt segítséget 

nyújtó Szociális Központ (Social Service Office for Debtors) felállítását, valamint már itt 

felmerült egy központi, koncentrált végrehajtó apparátus, hivatal létrehozásának lehetősége. 

Ezen javaslat alapján azonban a végrehajtói apparátus ilyen drasztikus átalakítására nem 

került sor, és jelek sem mutatnak arra, hogy ezen gondolatot jogalkotói szinten támogatták 

volna. 

 Az orosz végrehajtás jogot87 megvizsgálva ugyanakkor azt tapasztalhatjuk, hogy az 

Orosz Föderációban megvalósult ez az egyetlen végrehajtási út eszméje, mivel ott az általános 

végrehajtási eljárás keretén belül hajtják végre mind a polgári bírósági határozatokat, mind a 

fizetésre irányuló közigazgatási aktusokat, illetve a szabálysértési eljárásban kiszabott 

pénzbírságot is. Az orosz végrehajtási törvény önálló, a bíróságoktól független végrehajtói 

szolgálatot hozott létre, melyet besoroltak az Orosz Föderáció igazságügyminisztériuma 

hatóságainak rendszerébe. A szolgálatot – melybe beletartoznak a bírósági végrehajtók 

körzeti, körzetközi és katonai bírósági végrehajtói alosztályai – az Orosz Föderáció fő 

bírósági végrehajtója vezeti, aki egyszersmind igazságügyi miniszterhelyettes is. 

Az orosz szabályozás kuriózuma, hogy a végrehajtás szerveinek feladatköre két részre 

oszlik: Az egyik csoport a klasszikus értelemben vett bírósági végrehajtásról gondoskodik, 

míg a másik csoport feladatkörébe „a bírósági tevékenység szabályszerű lefolyásá”-nak 

biztosítása tartozik [orosz Vht. 1. cikkely]. Ekörben egyfajta őrző-védő feladatuk van: 

szavatolják a bírák és a perek résztvevőinek biztonságát, a bírósági épületek védelmét, a 

bírósági tárgyalások rendjének fenntartását, a bűncselekmények és jogsértések elhárítását. 

Természetesen képzésük is ennek megfelelő, és jogosultak testi erőszak alkalmazására, 

lőfegyver használatára.88 

 

A másik, magának az előbbinél is kevesebb hívet szerző nézet szerint a kétfajta 

végrehajtás kollíziójának problémáját úgy lehet megoldani, ha a bírósági végrehajtás útját 
                                                           

86 Report of the Committee on the Enforcement of Judgment Debts (Sir Jacob, Jack I. H.: The reform of 
the Civil Procedural Law and Other Essays in Civil Procedure, London, Sweet and Maxwell, 1982., p.286.-289.) 

87 Az Orosz Föderációban 1997. november 4-én lépett hatályba az 1997. július 21-i 119.sz. új 
Szövetségi Végrehajtási törvény (orosz Vt.) és 1997. december 31-én az ugyancsak 1997. július 21-i 118.sz. új 
Szövetségi Bírósági Végrehajtási törvény (orosz Vht.)  

88 Grub, Stefan – Turbanova, Svetlana: Az orosz végrehajtási jog újraszabályozása, MJ 1999/1. 51.o. 
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szűkítve a közigazgatási végrehajtás útját bővítenénk, mely eredményesebb, gyorsabb és 

olcsóbb végrehajtást tenne lehetővé.89 S hogy e nézetnek ma is vannak képviselői, az 

bizonyítja, hogy egyes vélemények szerint a bírósági végrehajtás kiterjesztésére vonatkozó 

szabályt hatályon kívül lehetne (kellene) helyezni, mivel annak fenntartását sem a 

közigazgatási végrehajtói szervezet fiatal kora, sem gyakorlatlansága már nem indokolja.90 

 Anélkül, hogy e nézet képviselőihez kívánnék csatlakozni, az adóvégrehajtói apparátus 

mellett megemlíthetjük, hogy eredményességük valóban jó: folyamatosan csökkenő az 

adóalanyok kimutatott hátraléka nem utolsó sorban azért, mert a beszedett hátralékok összege 

évről évre tendenciaszerűen nő. Pl. 2002. január 1. napján B.-A.-Z. megyében folyamatban 

levő végrehajtás alatti 7.798 mFt tartozásból 2002. I. félévében folytatott végrehajtási 

eljárások eredményeként 3.271 mFt folyt be.91 Képzettségüket tekintve e köztisztviselői 

státuszban levő végrehajtók szakirányú (pénzügyi, számviteli) középfokú végzettséggel 

rendelkeznek, s többségük folyamatos továbbképzésben részesül figyelemmel a 199/1998. 

(XII. 4.) Korm. rendeletre is. 

 A képzettség és a végrehajtásban való áttételes érdekeltség révén válnak 

megvalósíthatóvá az APEH igazgatóságok végrehajtási és felszámolási főosztályainak 2002. 

évi kiemelt feladatai, és közöttük az, miszerint az adóvégrehajtói apparátusnak a bírósági 

végrehajtókhoz átkerülő végrehajtásokat kiemelt ügyként kell kezelnie, s törvénysértő 

intézkedés vagy mulasztás esetén a végrehajtási kifogás lehetőségével élnie kell. 

 

 A harmadik, leginkább támogatható vélemény szerint a bírósági végrehajtás és a 

közigazgatási végrehajtás szabályainak összhangját kellene fokozni, és jogintézményeit 

egységessé tenni.92 A Vht. a vagyoni végrehajtás fő útjaként a bírósági végrehajtást tekinti, 

így a fejlődés tendenciája nyilvánvalóan az, hogy az adóvégrehajtás szabályai fognak a 

bírósági végrehajtás szabályaihoz közeledni. Pedig úgy vélem, nem lenne haszontalan, ha az 

adóvégrehajtás néhány bevált és előremutató szabályát hasznosítanánk a bírósági végrehajtás 

terén is. Pl. fontos adósvédelmi szabályt rögzít az Art. 94/C.§-a, amikor kimondja, hogy az 

ingatlan-végrehajtás elrendelésének akkor van helye, ha az adótartozás együtt az 500.000 

forintot meghaladja, illetve ennél kisebb összeg esetén akkor, ha a tartozás a végrehajtás alá 
                                                           

89 Varga László: Bírósági végrehajtás vagy adóvégrehajtás, MJ 1963/7. 323.o. 
90 Vasvári Csaba: Megjegyzések a Kormány 2011/2000. (II.1.) Korm. határozatával közzétett „A 

bírósági végrehajtásról szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról” szóló téziseihez, MJ 2000/8. 
474.o. 
 91  Az APEH B.-A.-Z. Megyei Igazgatóság Végrehajtási Főosztálya által készített kimutatás a megye 
végrehajtási adatairól a B.-A.-Z. Megyei Főügyészség T.522/2002. szám alatt folytatott törvényességi 
vizsgálatához. 

92 Vida István: A bírósági végrehajtás im. 191.o.  
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vont ingatlan értékével arányban áll. Ez a szabály ugyan tartható az ős-Vht. nemkívánatos 

utócsengésének, de mindenképpen megakadályozza az adós ingatlanának senkinek sem 

hasznos elkótyavetyélését. Hiszen ingatlan-végrehajtás esetén az adós vagyoni helyzete olyan 

mértékben súlyosbodhat, hogy már állami, szociális segítséget igényelhet. Így más 

jogpolitikai megfontolások indokolják, hogy árverésre valóban csak abban az esetben kerüljön 

sor, amikor már más lehetőség nincs a követelés behajtására. 

 Ehhez hasonlóan „másolásra alkalmas” adóvégrehajtási szabálynak értékelem az Art. 

új 94/D.§ (3) bekezdését, mely szerint ingó- és ingatlan árverés esetén – ha az árverés 

sikertelen volt, vagy ha a becsérték megállapítása és az árverés között a végrehajtási eljárás 

szüneteltetése, felfüggesztése, illetőleg igényper indítása folytán legalább 3 hónap eltelt – az 

adóvégrehajtó a becsértéket módosíthatja. Jelenleg a Vht-ben hasonló szabályt nem találunk, 

tehát a becsérték utólagos módosítása, még indokolt esetben is nehezen kivitelezhető. 
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2.3 A FOKOZATOSSÁG ELVE 

 

A végrehajtási eljárásban jól elkülöníthető a végrehajtást kérő és az adós 

érdekellentéte, ezért a végrehajtási jogban a végrehajtást kérő rendelkezési elvének 

érvényesülését, valamint az adós védelmét megfelelő arányú szabályokkal kell biztosítani. 

Mint ahogy a peres eljárás során is több helyen áttöri az ésszerűség, "a nagyobb sérelem 

okozása tilalmának elve" a felperes elsődleges rendelkezési jogát, ugyanígy a végrehajtási 

eljárás során is célszerű bizonyos mértékig korlátozni a végrehajtást kérőnek a Vht. 8.§ (1) 

bekezdésében biztosított azon rendelkezési jogát, miszerint a végrehajtást kérő 

rendelkezésétől függ, hogy az adós milyen jellegű vagyontárgyából kívánja követelésének 

végrehajtását.  

Ezen jog korlátozása kétirányú: egyrészt ezt a rendelkezési jogot maga a törvény 

korlátozza a fokozatosság elvének deklarálásával, másrészt korlátozhatja a végrehajtási 

kényszer arányos és fokozatos alkalmazása céljából az adós érdekében a bíróság is. 

Bár a fokozatosság elvének sajátos érvényesülését láthatjuk mind a meghatározott 

cselekmény végrehajtása során a teljesítést „makacsul megtagadó” kötelezettel szemben, a 

végrehajtást foganatosító bíróság által alkalmazható szankciók [Vht. 174.§ a)-d) pontjai]93, 

mind a pénzkövetelés biztosítása során foganatosított vagyonelem-foglalások sorrendje 

kapcsán [Vht. 191.§ (1)-(6) bek.] is, de jelen fejezetben csupán a klasszikus értelemben vett, a 

pénzkövetelés végrehajtása során szerephez jutó fokozatosság és arányosság elvét veszem 

górcső alá.94 

 

 

                                                           
 93 A meghatározott cselekmény végrehajtása során érvényesülő fokozatosság elvét a Legfelsőbb Bíróság 
több határozatával is megerősítette. A BH 1992. 35. sz. eseti döntés a végrehajtás módjának meghatározása 
kapcsán rögzítette, hogy az ügyei vitelére képtelen, szociális támogatásból élő adóssal szemben a meghatározott 
cselekmény önkéntes végrehajtását pénzbírság kényszerítő eszközlésével nem lehet elérni, így a pénzbírság nem 
tudja betölteni rendeltetését. A BH 1992. 532. sz. döntésben kimondta, hogy a végrehajtási eljárásban 
kényszerintézkedésként kiszabott pénzbírság újbóli, illetőleg már az első alkalommal is viszonylag magasabb 
összegben történő megállapítása csak akkor indokolt, ha okkal feltételezhető, hogy a végrehajtás ennek hatására 
sikeres lesz. S mind a BH 1992. 182., mind a BH 1992. 474. sz. döntésben azt deklarálta a Legfelsőbb Bíróság, 
hogy határozott cselekmény végrehajtása során a bírságnak vizsgálni kell, hogy a jogszabály szerint 
alkalmazható kényszerítő eszközök közül melyiktől várható eredmény. Így a lakáskiürítésre kötelező jogerős 
ítélet végrehajtásával való ismételt és szándékos szembehelyezkedés esetén karhatalom igénybevételének van 
helye [BH 1991. 478.]. 

94 Rögzítendő ugyanakkor, hogy a fokozatosság megjelenésének célja itt is azonos: mind a kielégítési 
végrehajtás, mind a biztosítási végrehajtás során a fokozatosság elve éppen azt szolgálja, hogy komoly 
adósvédelem mellett a lehető legteljesebben biztosítsa a hitelező érdekeinek védelmét.  
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2.3.1 A fokozatosság elvének története 

 

Ha történeti áttekintést teszünk, azt láthatjuk, hogy mint megannyi alapelvnek, a 

fokozatosság elvének érvényesülését is komoly viták, és folyamatos hullámmozgás jellemezte 

az elmúlt évszázadok folyamán, és jellemzi a mai napig. 

A fokozatosság elve nem valami újkeletű elv, felbukkanása már a XIX. századra 

datálódik. 

Az 1840. évi XV. törvénycikk, azaz a váltó-törvénykönyv – melynek 11. fejezete szólt 

a határozatok végrehajtásáról – a 150. §-ában akként fogalmazott, miszerint „váltó-

törvényszék előtti perekben a végrehajtási foglalás mindenek előtt az elmarasztaltnak ingó 

vagyonaira intéztetik, az ingatlanokra pedig csak akkor terjed ki, ha a követelés biztosítására 

vagy kielégítésére az ingó javak nem elegendők”. 

 E szinte modernnek tekintendő szabály ellenére, az 1945 előtti végrehajtási 

jogszabályok egyértelműen a végrehajtást kérőt (akkori terminológia szerint: a végrehajtatót) 

tették az ügy urává. Az 1881. évi LX. törvény (továbbiakban: ős-Vht.) 43.§-a akként 

rendelkezett, hogy a készpénzbeli követelés behajtására irányzott végrehajtás a végrehajtató 

választása szerint, a végrehajtást szenvedőnek ingóságaira vagy ingatlanaira, vagy egyidejűleg 

mindkét minőségű vagyonaira vezethető. E szabályozás alapján a végrehajtató alig korlátozott 

joga volt, hogy eldönthesse, az adós mely vagyontárgyaira, sőt, hogy milyen sorrendben és 

meddig [ős-Vht. 47.§] foganatosíttatja a végrehajtást. A végrehajtó feladata szinte csak a 

végrehajtató megbízásának, utasításainak végrehajtása volt. 

 

Az 1955-ös szabályozás – erőteljes, ideológiai szempontoktól sem mentes 

adósvédelmi megfontolásból – általános, kivételt nem ismerő szabállyá tette a fokozatosság 

elvét. Eszerint „pénzkövetelés behajtására irányuló végrehajtás esetén elsősorban az adós 

munkabérét és ingóságait kell végrehajtás alá vonni; ingatlanvégrehajtásra csak akkor 

kerülhet sor, ha az adós egyéb vagyontárgyaira vezetett végrehajtás során a követelés nem 

nyert teljes fedezetet, illetőleg előreláthatólag nem nyer kielégítést. Kizárólag az adós 

munkabérét kell végrehajtás alá vonni: 

a) ha azt a végrehajtást kérő kívánja, vagy 

b) ha a végrehajtás tartásdíj iránt folyik és a munkabér végrehajtás alá vonható része a 

tartásdíjat és járulékait fedezi.” [Vhtvr. 24.§ (2)-(3) bek.] 

A fenti szabályozás alapján tehát az ingó végrehajtás és a munkabér, követelés 

lefoglalása egyidejűleg is történhetett, és e vagyontárgyak minden külön egymásközti sorrend 
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nélkül voltak lefoglalhatók, ugyanakkor mindennek kötelezően meg kellett előznie az 

ingatlan-végrehajtás foganatosítását, tehát magát az ingatlan foglalását (és értelemszerűen az 

árverését is). 

 Meg kell említenünk, hogy a fokozatosság elve megerősödött, a munkabérre vezetett 

végrehajtás eredményesebbé, gyorsabbá és olcsóbbá vált a közvetlen bírósági (közjegyzői) 

letiltásról és a tartásdíjak behajtásának egyszerűsítéséről szóló 1957. évi 56. tvr. 

megszületésével. 

 

Az 1961. évi 9. tvr. szakított az adósi érdekek egyoldalú előtérbe helyezésével, és 

hangsúlyozottabbá tette a végrehajtást kérő fedezetszerzéshez fűződő érdekét. A tvr. ennek 

alapján jelentős változást hozott a fokozatosság elvében, komolyan szűkítve azt. A tvr. 

lehetővé tette, hogy a végrehajtást kérő kérelme alapján az adós munkabére (egyéb 

járandósága), foglalás alól jogszabály erejénél fogva nem mentes ingóságai, továbbá 

ingatlanai a végrehajtani kért pénzösszeg erejéig, egyszerre, egy időben végrehajtás alá 

vonhatók legyenek. A sorrendi korlátozás elejtése ugyanakkor nem hozott változást abban a 

kérdésben, hogy ingatlan-árverésre csak akkor kerülhetett sor, ha az adós egyéb 

vagyontárgyaira vezetett végrehajtás során a követelés nem nyert teljes fedezetet, illetőleg 

előreláthatólag aránytalanul hosszú idő múlva nyer kielégítést. 

 A tvr. egyúttal rendelkezett arról, hogy a végrehajtási jogot a végrehajtási eljárás 

megindulását követően azonnal be lehessen jegyezni a telekkönyvbe. E téren korlátozást csak 

az jelentett, hogy végrehajtási jogot csak a lejárt kamatokkal és költségekkel összeszámítottan 

ötszáz forintot elérő vagy ezt meghaladó követelés esetében lehetett a telekkönyvbe 

bejegyezni. [Vhtvr. 108.§] E korlátozás tehát egyfajta fokozatossági kényszert mindenképpen 

magában hordozott. 

 

Az 1979. évi 18. tvr. 3.§-a ismét komoly váltást jelent a fokozatosság elvének 

történetében.  Lényeges változás, hogy a tvr. élére új I. fejezet került, mely az alapvető 

rendelkezéseket, a bírósági végrehajtásban érvényesülő általános elveket foglalja magában. Ez 

az a jogszabály, amely a maga teljességében fogalmazta meg a fokozatosság „klasszikus” 

elvét. A tvr. indokolása a végrehajtás fő formájaként definiálta a munkabérre vagy egyéb 

járandóságra irányuló végrehajtást. A szabályozás szerint a pénzkövetelést elsősorban az adós 

munkabéréből, szövetkezeti vagy egyéb, időszakonként visszatérő járandóságából, illetőleg 

munkából eredő díjazásából juttatásából, követeléséből kell behajtani. Ha előrelátható, hogy a 

követelést a munkabérre vezetett végrehajtással nem lehet gyorsan behajtani, az adós 
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bármilyen lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható. Ingatlan értékesítésére azonban 

csak akkor kerülhet sor, ha a követelés az adós egyéb vagyontárgyaiból nincs teljesen 

fedezve, vagy csak aránytalanul hosszú idő múlva elégíthető ki. 

 Láthatjuk, hogy míg az 1955-ös szabályozás szerint a munkabérre és ingóságra 

vezetett végrehajtás jelentette a végrehajtás első lépcsőfokát, mostantól a munkabérre vezetett 

végrehajtás mögött állt – egysorban – az ingó és ingatlan-végrehajtás. Megmaradt ugyanakkor 

a végrehajtás során történő értékesítés szigorú sorrendisége. 

 Már e tvr-ben megjelent a gazdálkodó szervezetek, valamint a beszedési megbízási 

forgalomba bekapcsolt más bankszámla-tulajdonosok viszonylatában a végrehajtható 

pénzkövetelések egymással szembeni – pénzintézet útján történő – azonnali beszedési 

megbízással való érvényesíthetősége, mint a végrehajtási eljáráson kívüli behajtás 

lehetősége.95 Ugyanakkor, ha ez az eljárás nem vezetett eredményre, megnyílt az ingó- és 

ingatlan-végrehajtás útja is. [régi Vht. 6.§ (1) bek.] 

  

Bár az 1994-től hatályos Vht. részben szakít azzal az elvvel, hogy a végrehajtást kérőt 

elsősorban az adós munkabéréből kell kielégíteni, de a végrehajtás arányos és fokozatos 

lefolytatásának szükségességét újólag megerősítette, illetve néhány tekintetben módosította.  

Egyrészt nyomatékosította a végrehajtási eljárást megelőző, „elhárító” eljárásként 

korábban bevezetett pénzforgalmi úton érvényesíthető pénzkövetelés azonnali beszedési 

megbízással való behajtási kötelezettségét, mikor kimondta, hogy bírósági végrehajtásnak 

akkor van helye, ha az azonnali beszedési megbízás nem vezetett eredményre. [Vht. 6.§ (1) 

bek.] Másrészt – figyelemmel a mindennapi életben végbemenő változásokra – a tágabb 

értelemben vett munkabérre vezetett végrehajtás mögött szorosan megjelent a pénzintézetnél 

kezelt, az adóst megillető összegből való behajtás lehetősége, mint a végrehajtás első 

lépcsőfokán belüli alternatíva. [Vht. 7.§ (1) bek.] 

Egyebekben a korábbi szabályozás szövegét csaknem teljes egészében megőrizte a 

törvény, csupán a „gyors” behajthatóságot cserélte fel a „viszonylag rövidebb időn belüli” 

behajthatóságra, amikor arról rendelkezett, hogy ha előre látható, hogy a követelést a 

munkabérre, illetőleg a pénzintézetnél kezelt összegre vezetett végrehajtással nem lehet 

viszonylag rövidebb időn belül behajtani, az adós bármilyen lefoglalható vagyontárgya 

végrehajtás alá vonható. A lefoglalt ingatlant azonban csak akkor lehet értékesíteni, ha a 

                                                           
95 A Legfelsőbb Bíróság több eseti döntése (pl. BH 1996. 468.) is deklarálja, hogy az azonnali beszedési 

megbízás nem tekinthető bírósági végrehajtásnak, csupán a végrehajtási eljárást megelőző, az elévülést 
megszakító, kötelező behajtási eljárásnak. Ugyanakkor nem árt itt megjegyezni, hogy a Vht. rendelkezéseivel 
szemben az Art. a végrehajtás részeként szabályozza az azonnali beszedési megbízást.  
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követelés az adós egyéb vagyontárgyaiból nincs teljesen fedezve, vagy csak aránytalanul 

hosszú idő múlva elégíthető ki. 

S végül a Vht. új szabályai között nem hagyható figyelmen kívül az, a sokak által a 

fokozatosság elvén ejtett hiátusnak tekintett szabály, mely a Vht. keretei között a végrehajtást 

kérő rendelkezésétől tette függővé, hogy az adós milyen jellegű vagyontárgyából kerül a 

végrehajtást kérő követelésének végrehajtása. [Vht. 8.§ (1) bek.] A bíróság a végrehajtási 

kényszer arányos, illetőleg fokozatos alkalmazása céljából a végrehajtást kérő rendelkezésétől 

az adós érdekében eltérhet. [Vht. 8.§ (2) bek.] 

 

 Az új Vht. megszületése előtt sokan a fokozatosság elvének elhalását jósolták. Miután 

ez elmaradt, többen a kritika hangjával illették a fokozatosság elvét biztosító törvényi 

rendelkezéseket, mint a végrehajtást kérő rendelkezési jogának korlátozását.96 Sokan vélték 

úgy, hogy ez a szabályozás feleslegesen elhúzhatja az eljárást, és veszélyeztetheti annak 

eredményességét97, tehát vissza kellene tehát térni előbb-utóbb az 1881. évi LX. tc. 

rendelkezéseihez.  

Az ezen érveket hangoztatók, véleményüket két oldalról indokolták: 

Egyrészt hangsúlyozták, hogy mivel végrehajtást kérő ismeri legjobban az adós 

helyzetét, ő tudja legjobban eldönteni, hogy milyen eljárás vezethet a behajtás sikerességére.  

Másrészt hivatkoznak a társadalmi és gazdasági átalakulásra, melynek 

eredményeképpen – mind a lakosság egészében, mind az adósok körében – csökken a bérből 

és fizetésből élők aránya, és mind többen lesznek az önállóan gazdálkodók, a vállalkozók és a 

társas vállalkozások tagjai. Mindez pedig a munkabérre vezetett végrehajtás háttérbe 

szorulását eredményezi, és a vagyontárgyak lefoglalását teszi főszabállyá. „A fizetésletiltás jó 

és hasznos intézmény lehet, ahol állandó a munkahely és tűrhető fizetés foglalható le, de hogy 

ez fennáll-e, azt a jogosult jobban, a bíróság pedig kevésbé jól tudja csak előre 

megmondani.”98 

 

A fenti érvek ellenére a Vhn. nem a fentiek szerinti változásokat vezette be. Továbbra 

is fennmaradt a fokozatosság elve, melyben azonban több tekintetben is – a végrehajtást kérő 

érdekeit szolgáló – változás következett be.  
                                                           

96 Mezey Katalin: Gondolatok az új bírósági végrehajtási törvényről II., ÜL 1994/4. 5.o. 
97 Bálint Ákos György azt a példát említette, hogy „a bíróság letiltja az adós munkabérét, de az adós két 

hónap múlva kilép a munkahelyéről, új munkahelye nincs. A két hónap alatt az adós a vagyontárgyait 
elidegeníti, vagy azt más jogosultak lefoglalják, és így a végrehajtás teljesen vagy részben meghiúsul.” (Bálint 
Ákos György: Az új végrehajtási törvény, ÜL 94/2. 26.o.) 

98 Bálint Ákos György im. 26.o. 
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Egyrészt az inkasszó (azonnali beszedési megbízás) kötelező igénybevételének köre 

tágult. A jövőben a jogosulti oldalon már nem szükséges pénzforgalmi számla vezetése, 

elegendő a jogosultnak – a lakás-előtakarékossági számla kivételével – bankszámlával 

rendelkeznie. A másik – sem az ügyvédek, sem a pénzintézetek által kellőképpen még nem 

ismert – rendelkezés szerint már nemcsak a végrehajtási lap kibocsátásának alapjául szolgáló 

bírósági (közjegyzői) határozatban foglalt követelések érvényesítésére nyílik ily módon 

lehetőség, hanem a 21. §-nak megfelelő közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségvállaláson 

alapul követelésekére is. Mindezen rendelkezések nyilvánvalóan segítik a követelések 

jogosultjainak igényérvényesítését, de könnyítenek a bírósági végrehajtás apparátusának 

túlterheltségén is. 

Hasonlóképpen jelentős módosítás, hogy a Vhn. felcserélte a Vht. 7. § (1) 

bekezdésében a fokozatosság első lépcsőfokának két elemét. Eszerint a bírósági végrehajtás 

során a pénzkövetelést elsősorban a pénzügyi intézménynél kezelt, az adós rendelkezése alatt 

álló összegből, s csak ezt követően, másodlagosan a tágan értelmezett munkabéréből kell a 

jövőben behajtani. Egyebekben a fokozatosság és arányosság fentebb említett szabályai 

hatályban maradtak. Ez az új szabályozás alapvetően azt a gazdasági változást tükrözi, 

miszerint az elmúlt évtizedben jelentősen megnőtt a pénzügyi intézményeknél kezelt összeg 

nagyságrendje korábbi időszakhoz viszonyítva. 

Nem elhanyagolható az sem, hogy – figyelemmel a bankszámlára vezetett végrehajtás 

elsődlegességére – a fokozatosság új szabályaival egészült ki a Vht. A törvény ugyanis 

meghatározott sorrendet ír elő arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi intézménynek a teljesítést 

milyen sorrendben kell kiterjesztenie más számlákra, így a további bankszámlaszerződés, 

betétszerződés, vagy takarékbetét-szerződés alapján kezelt összegekre, amennyiben az 

átutalási végzésben vagy a végrehajtó által benyújtott azonnali beszedési megbízásban 

megjelölt bankszámlán kezelt összeg nem vagy csak részben fedezi a követelés összegét. 

[Vht. 79/B.§ (2) bek.] 

 

2.3.2 Nemzetközi kitekintés a fokozatosság elvének érvényesülése szemszögéből 
 

Figyelemmel a végrehajtási jog fejleszthetőségének problémájára, továbbra is fennáll 

tehát a kérdés: szükség van-e a fokozatosság elvének fenntartására? 

Ahhoz, hogy erre a kérdésre érdemben válaszolhassunk, szükséges egyrészt némi 

nemzetközi kitekintést tennünk, valamint megvizsgálni a fokozatosság elvének a magyar 

gyakorlatban való érvényesülését. 
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Franciaországban az új Polgári Perrendtartás kodifikációja még a 70-es évek elején 

megkezdődött, és az 1975. december 5-i rendelettel részben be is fejeződött.99 A kihirdetett új 

Pp. azonban csak négy könyvet tartalmazott, és a jogalkotás pont a végrehajtásról szóló rész 

kidolgozásával késlekedett. A régi Pp. V. könyvének meglehetősen sok kritikát kapott 

szabályai tehát továbbra is hatályosak maradtak. 

 Hosszú vajúdás után 1991. július 9-én született meg a bírósági végrehajtásról szóló 91-

650. számú törvény.100  

 A törvény a meghatározott pénzösszegre, illetve az ingókra vezetett végrehajtás 

szabályait átalakította, új fogalmakat, elnevezéseket vezetett be. Korábban a végrehajtás 

aszerint tagozódott, hogy kinél folyt a végrehajtás. A „saisie-arret” fogalma takarta az adós 

tulajdonát képező pénzre és ingóságra harmadik személynél vezetett végrehajtást. A „saisie-

execution” pedig az adós tulajdonában és birtokában levő ingóságokra vezetett végrehajtást 

jelentette. Az új törvény ezzel szemben nem aszerint különbözteti meg a végrehajtási 

módokat, hogy kinél kerülnek foganatosításra, hanem aszerint, hogy mire vezetik a 

végrehajtást. Így a „saisie-arret” helyébe a „saisie-attribution” fogalmát vezette be, amely az 

adóst megillető, bárkinél fellelhető pénzösszegre vezetett végrehajtást jelenti, míg a „saisie-

execution” helyébe a testi tárgyakra (biens meubles corporels) vezetett „saisie-vente” lépett. 

 Összehasonlítva a saisie-attribution és a saisie-vente szabályait101 azt tapasztalhatjuk, 

hogy a fokozatosság elve – bár alapelvi szinten nem került deklarálásra – érvényesül, azáltal, 

hogy a jogszabályi rendelkezések mintegy a fokozatosság betartására kényszerítik a 

végrehajtást kérőt. 

 A meghatározott pénzösszegre vezetett végrehajtás ugyanis meglehetősen egyszerű, 

hatékony, így érthetően a végrehajtást kérők által kedvelt. Mivel nem kötelező hozzá az adós 

előzetes felszólítása, így a meglepetés erejével bír. A végrehajtást kérő közvetlenül fordulhat 

a harmadadóshoz, hogy a tartozás összegét azonnal vonja le és tartsa vissza. Az adósnak egy 

hónap áll rendelkezésre, hogy a végrehajtó bíró előtt a kifizetésre nézve halasztó hatályú 

                                                           
99 A francia alkotmány 34. és 37. szakasza lehetővé teszi, hogy a Polgári perrendtartást rendeletekkel is 

módosítani lehessen.  
100 Érdekessége volt a törvénynek, hogy csak 1992. augusztus 1. napjával lépett hatályba, 13 hónapos 

„tanulási időt” hagyva a jogalkalmazóknak. E törvény kétségtelen újdonságai, pozitívumai ellenére, a 
kodifikációs folyamatnak csak a közbülső, átmeneti állomása. Maga a törvény ugyanis nem teljes: kimaradt 
belőle az ingatlan-végrehajtás szabályozása. A törvény megszületése után tehát tovább folytatódott a 
kodifikációs folyamat, és a hosszú vita arról, hogy mi a célszerűbb: egy új, immáron teljes, önálló végrehajtási 
törvényt alkotni, vagy ezen jogszabály-anyagot az új Pp. könyveként beleépíteni az egységes polgári 
perrendtartásba.  

101 Blanc, Emmanuel: Les nouvelles procedures d’exécution – Commentaire article par article de la loi 
91-650 du 9 juillet 1991. Editions du J.N.A., Párizs 1991. 66-73.o. és 84-91.o. 
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keresettel éljen. Amennyiben a perindításra nyitva álló határidőt az adós lekési, úgy per ugyan 

indítható, de az már nem a végrehajtó bíró, hanem a perre egyébként illetékes bíróság előtt 

zajlik, és a lefoglalt összeg kifizetését sem gátolja meg. 

 Az ingóvégrehajtás mint végrehajtási mód lényege ezzel szemben az, hogy 

szubszidiárius jellegű, tehát csak külön államtanácsi rendeletben meghatározott összeg (1991-

ben 3000 frank) feletti követelések végrehajtására vehető igénybe. Ezen összeg alatt csak 

külön kérelemre és csak akkor alkalmazható, ha a munkabérre, más kintlévőségre vezetett 

végrehajtás sikertelen volt.102 

 Az eljárás minden esetben a végrehajtó által szerkesztett és kézbesített fizetési 

felszólítással (commandement), mint utolsó figyelmeztetéssel indul. Amennyiben a lefoglalni 

kívánt tárgy nem az adós, hanem harmadik személy birtokában van, az adós felszólításán 

kívül, még külön bírósági felhatalmazás is szükséges a végrehajtás foganatosítására. 

 Nyilvánvaló, hogy mindezek miatt az eljárás nehézkes, mentes a meglepetés 

biztosította hatásosságtól. A vagyontárgyak elrejtésére a fizetési felszólításban szereplő 

minimum 8 napos fizetési határidő, illetve a bírósági felhatalmazás beszerzésének ideje éppen 

elegendő időt biztosít. Ennek ellenére az adósvédelem fontossága miatt e szabályt 

mellőzhetetlennek tartotta a francia parlament. 

 

Az angol végrehajtási szabályok kapcsán elsősorban azt kell nyomatékosan rögzíteni, 

hogy Angliának egyetlen, egységes polgári eljárásjogi kódexe nincs, és egységes Vht. sem áll 

a jogkereső közönség rendelkezésére. A bíróságok fokozatai szerint vannak az adott szint 

előtti eljárás rendjére vonatkozó törvényi szabályok, melyek a végrehajtási eljárás mikéntjét is 

szabályozzák.103 

 A Supreme Court gyakorlatáról és eljárásáról 1949-ben készült jelentés104 az akkori 

(és gyakorlatilag jelenleg is működő) szabályozást kaotikusnak nevezte, amely eshetőlegesen, 

az éppen felmerülő igényekre reagálva változott, és sok intézményének fennmaradása és 

jelenlegi formája csupán történeti indokokkal magyarázható. Sir Jacob szerint a bírósági 

                                                           
102 Hasonló szabályozást találhattunk a régi Vht. 23.-24.§-aiban, illetve a Vhr. 7-8.§-aiban. Eszerint a 

végrehajtás csak közvetlen letiltással történhet, ha az állami szerv követelése nem haladja meg az 500.-Ft-ot, és 
elsősorban közvetlen letiltással kell behajtani a követelést, ha gazdálkodó szervezet főkövetelése az 5.000.-Ft-ot, 
más végrehajtást kérő főkövetelése a 3.000.-Ft-ot nem haladja meg. 

103 Gáspárdy László: Szemelvények az angol polgári eljárásjog köréből (kézirat) 
104 Sir Jacob, Jack I. H.: The reform of the Civil Procedural Law and Other Essays in Civil Procedure, 

London, Sweet and Maxwell, 1982. 284.o. 
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végrehajtás még az angol jogászok nagy részének is fekete terület, hiszen a jogászképzés 

keretében alig foglalkoznak vele, ilyen elnevezésű stúdiumuk a joghallgatóknak nincs.105  

 1969-ben készült el a Megítélt Adósságok Végrehajtásával foglalkozó Bizottság 

jelentése106, mely az angol végrehajtási jog hiányosságait, tárta fel, e hibák között szinte első 

helyen említette az egyes végrehajtási módok elkülönülését, mely azt okozza, hogy a 

végrehajtást kérőnek külön kérelemmel és külön illeték lerovása ellenében van lehetősége a 

különböző végrehajtási módokat igénybe venni. Ez drágává és kevéssé hatékonnyá teszi a 

végrehajtást, csak bosszúságot okoz a végrehajtást kérőnek, és a rosszhiszemű adós érdekeit 

szolgálja. Az adós körülményei megismerésének nehézségei, amely – figyelemmel az 

előzőekre – gyakran vezet oda, hogy a végrehajtást kérő nem a legmegfelelőbb, vagy 

egyenesen meddő végrehajtási módot választja. 

Sir Jack Jacob e jelentést idézve akként fogalmazott, hogy a végrehajtási eljárásnak 

hatékonynak kell lennie, alkalmasnak arra, hogy – meghatározott kivételekkel – az adós 

valamennyi lefoglalható jövedelmét, vagyontárgyát végrehajtás alá vonja, ugyanakkor 

érzékenynek kell lennie mind az adós szükségleteire és szociális viszonyaira, mind a hitelező 

jogaira. Konkrét javaslata szerint lehetőséget kell biztosítani arra, hogy egyetlen végrehajtási 

eljárás során egymással párhuzamosan, vagy egymást felváltva is alkalmazni lehessen az 

egyes végrehajtási módokat. 

 Ezen javaslatok közül – Sir Jacob legnagyobb sajnálatára – csupán néhány valósult 

meg (pl. adósok börtöne jelentőségének drasztikus csökkenése, a közvetlen bírósági letiltás 

intézményének kiterjesztése). Éppen a javaslatok meg nem valósulására mutat az is, hogy a 

jelentést követően csaknem 20 évvel(!), 1988-ban szinte ezen javaslatok megismétlését látjuk 

amikor a Civil Justice Review az angol végrehajtás alapelveit határozta meg107: 

 A jelenleg hatályos szabályokat áttekintve azt láthatjuk, hogy a végrehajtási eljárás Sir 

Jacob általi kifogásolt széttagoltsága a mai napig fennmaradt. A sokféle nyomtatvány és 

kérelem között a fokozatosság elve nem köti az angol hitelezőt. 

 Így például az 1958-ban bevezetett, majd az 1971-es Attachment of Earning Act-tel 

teljesen újraszabályozott, munkabérre vezetett végrehajtás (attachment of earning) 

intézménye, ami a magyar közvetlen bírósági letiltás intézményének felel meg, alig kerül 

Angliában alkalmazásra. Ennek oka, hogy más végrehajtási móddal együtt nem, csak önállóan 
                                                           

105 Példaként említi, hogy az amerikai joghallgatók legalább "hitelezői jogok" címszó alatt megtanulnak 
valamit e témából, Angliában viszont csak a csődeljárás kerül napirendre az egyetemi évek alatt. 

106 Report of the Committee on the Enforcement of Judgment Debts (Sir Jacob, Jack I. H. im. 286.-
289.o.) 

107 Bailey, S. H. – Gunn, M. J.: Smith & Bailey on The Modern English Legal System, London,Sweet 
and  Maxwell, 1991. 714.o. 
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alkalmazható. Ráadásul nem teszi népszerűvé a hitelezők között ezt a módszert az sem, hogy 

a letiltás hatálya alatt a késedelmi kamat felszámítására nincs mód. Így gyakran csak utolsó 

lehetőségként veszik igénybe a hitelezők. 

A fokozatosság elvének felbukkanását csupán az ingatlan-végrehajtás kapcsán 

tapasztaljuk. Az ingatlan-végrehajtás során alkalmazott charging order on land108 a 

végrehajtást kérő számára jelzálogjogot (és ezzel adott esetben kielégítési elsőbbséget) 

biztosít az adós ingatlanán. Ahhoz, hogy az ingatlan a végrehajtás során értékesítésre 

kerüljön, a végrehajtást kérőnek még újabb, az értékesítést célzó parancs kibocsátását kell 

kérnie. A county court csak akkor rendelheti el az ingatlan értékesítését, ha a végrehajtást 

kérő követelése a 30.000.- fontot nem haladja meg. Erre azonban csak végső esetben kerül 

sor, ugyanis a bíróságnak széleskörű lehetősége van arra, hogy a végrehajtás menetét 

"megakassza", ha valószínűnek látja, hogy az adós ésszerű határidőn belül képes lesz kifizetni 

a tartozását. 

 

Ha az osztrák bírósági végrehajtás szabályait keressük, meglehetősen régi 

jogforrásokra bukkanhatunk.109 

Korábban az osztrák végrehajtási jogban szigorú ordo exequendi érvényesült: az első 

végrehajtási eszköz az adós ingó vagyonára vezetett végrehajtás volt, csak ha ez nem vezetett 

a hitelező kielégítéséhez (jelzáloggal biztosított követelés esetét kivéve) nyúlhatott a 

végrehajtást kérő az adós ingatlana után. S ha ez a végrehajtási eszköz is "elakadt", volt az 

adós követelése is végrehajtás alá vonható. Az AGO 1781-ben megtörte ezt az alapelvet és a 

                                                           
108 Ezen order kibocsátása akkor tartozik a High Court hatáskörébe, ha az alaphatározatot ő hozta és ez 

5000 font feletti marasztalást tartalmaz vagy ún. "átfordított eljárás"-ról van szó. Minden egyéb esetben, 
összeghatártól függetlenül a county court hatásköre állapítható meg a Charging Orders Act 1979. alapján. Ha az 
alaphatározatot a county court hozta, akkor a határozatot hozó bíróság az illetékes, míg ha az alaphatározatot a 
High Court hozta, akkor az adós lakóhelye szerint county court illetékes a charging order kibocsátására.  

109 A végrehajtásról és a biztosítási eljárásról az 1896.05.27.számú törvény, azaz a végrehajtási 
rendtartás (továbbiakban:EO, azaz Exekutionsordnung) rendelkezik.  

A végrehajtási rendtartás életbeléptetéséről szóló törvény (továbbaikban:EGEO) átmeneti szabályokat, 
valamint fogalom-meghatározásokat tartalmaz.  

Az EO 78.§-a szerint - ellenkező rendelkezés hiányában - a végrehajtási eljárásban a polgári 
perrendtartásról szóló 1895. 113. számú törvény (továbbiakban: ZPO, azaz Zivilprozessordnung) általános 
rendelkezéseit kell alkalmazni a felekre [ZPO 1-73.§], az eljárásra [74-120.§], a szóbeli tárgyalásra [171-225.§], 
a bizonyításra [226-274.§], a bizonyításfelvételre [275-291.§], az egyes bizonyítási eszközökre [292-383.§], a 
bírósági határozatokra [425-430.§], a jogorvolatokra [514-528.§] vonatkozóan, továbbá a végrehajtási perek és a 
külföldi határozat végrehajtási tanúsítványa elleni jogorvoslat alapján hozott határozat [461.§] tekintetében. 

Több végrehajtásra vonatkozó szabályt találhatunk a rendes bíróságok polgári ügyekben gyakorolt 
hatásköréről és illetékességéről szóló 1895.111. törvényben (továbbiakban: JN, azaz Jurisdiktionsnorm), a 
bíróságok szervezetéről szóló 1896.217. törvényben (továbbiakban: GOG, azaz Gerichtsorganisationsgesetz), az 
első és másodfokú bíróságok ügyviteli rendjéről szóló 1951.264. számú törvényben (továbbiakban: GEO), vagy 
a 1985.560 számú bírósági tisztviselői törvényben, mely a bírósági ügyintézők jogállásáról és hatásköréről 
rendelkezik.  
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végrehajtási eszközök soronkövetkezőségét teljes egészében a végrehajtást kérő belátására 

bízta. Az EO 1895-ben szociális megfontolásokból újra felvett elemeket a gradus 

executionisból, melyek a XX. század novellás jogalkotásában megerősítést nyertek.110 

Valódi gradus executionis, vagyis rangsor a végrehajtási eszközök és/vagy a 

végrehajtási tárgyak között, ami a végrehajtási engedélyre kihatással van, a törvény több 

szabályából is levezethető és szoros összefüggésben áll az adósvédelem elvével. 

Korábban, ha a kötelezett foglalkoztatója ismeretlen volt, a végrehajtást kérőnek 

közvetlenül ingóvégrehajtást kellett indítványoznia. A kötelezett foglalkoztatójának 

felkutatását csak akkor indítványozhatta, ha az ingóvégrehajtás eredménytelen maradt. Az EO 

módosított 294.§-a az osztrák Társadalombiztosítók Szövetségének megkeresése útján 

megadja a lehetőséget az ismeretlen harmadadós (munkaadó vagy foglalkoztató stb.) 

felkutatására. A harmadadós megkereséséhez a 294.§ szerint elegendő, ha a végrehajtást kérő 

a kötelezett születési dátumát ismeri.  

A fentiek szerint tehát az ingóvégrehajtás és a jövedelemre vezetett végrehajtás 

halmozása esetében az előbbi csak akkor eszközölhető, ha az utóbbi pozitív válasz hiánya 

miatt eredménytelen marad, illetve a harmadik személy az adós követelését nem ismeri el 

alaposnak, illetve egyáltalán nem ad választ. 

Az EO 14. és 294. szakasza arra ösztönzi a végrehajtást kérőt, hogy az ingóvégrehajtás 

helyett a követelés-végrehajtást válassza. Ugyanis az ingóvégrehajtás elrendelése után az EO 

14.§-a akadályt állít a harmadik személynek a 294.§ szerinti megkeresése elé: ha a harmadik 

személy adós a végrehajtást kérő számára ismeretlen, csak akkor indítványozhat követelés-

végrehajtást, ha az ingóvégrehajtás elrendelése óta egy év eltelt, illetve ha valószínűsíti, hogy 

az ingóvégrehajtás elrendelésére vonatkozó indítvány megtétele után jutott tudomására, hogy 

a kötelezettnek követelései vannak. Ellenkező esetben a követelés-végrehajtás nem 

engedélyezett, az ennek ellenére folyamatba tett végrehajtást végrehajtási előfeltétel hiánya 

miatt hivatalból meg kell szüntetni. (Az EO fent hivatkozott rendelkezéseit 1991-es EO-

novella vezette be.) 

Ha ingóvégrehajtás és rendszeres pénzkövetelésre vezetett végrehajtás egyaránt 

folyamatban van, az EO 264.§-a szerint a lefoglalt dolgok értékesítése hivatalból 

elhalasztódik, ha a követelés-végrehajtásból származó bevétel egy év alatt előreláthatólag 

elegendő lesz a végrehajtandó követelésnek a járulékos költségekkel együtt történő 

kielégítésére. Ez alól csupán a lefoglalt értékpapírok értékesítése képez kivételt, mivel az 

értékpapírok eladásánál, melyeknek nincs használati értéke, csupán pénzügyi eszközként 
                                                           

110 Rechberger – Simonetta: Exekutionsverfahren, WUV Universitätsverlag Wien, 1992. 59-78.o. 
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szolgálnak, alig keletkezik értékvesztés, az ilyen dolgok értékesítésének elhalasztásához az 

adósnak nem fűződik méltányolható érdeke és az elhalasztás tűrése a végrehajtást kérőtől sem 

várható el. 

Az EO 201.§-a szerint az adós indítványára az engedélyezett ingatlanárverés 

elhalasztható és ehelyett az ingatlan végrehajtási zárlata rendelhető el, ha az elárverezendő 

ingatlan gazdasági hasznosításából származó várható bevételi többlet fedezi a kötelmi 

jogviszonyból, illetve egyéb utólagos részletfizetési megállapodásból (kamatokkal együtt) a 

jogosultat megillető összeget. Ez a lehetőség akkor is fennáll, ha a követelés a 

mellékköltségekkel együtt az előrelátható egy éves bevételi többletből egyáltalán törleszthető. 

A törvény itt abból indul ki, hogy egy kíméletesebb végrehajtási módnak az ingatlan 

elárverezése előtt elsőbbséget kell biztosítani. Gyakorlatilag persze e rendelkezésnek alig van 

jelentősége. (Az EO eredeti változatából származó fogalom az 1983-as polgári eljárásjogi 

novella számára előképül szolgált.) 

Ezenkívül további szabályok is kialakultak a joggyakorlatban, melyek a végrehajtási 

eszközök halmozásánál az adós vagyonának lehető legteljesebb kíméletét jelentik. Pl. ha 

egyszerre engedélyeznek ingóvégrehajtást és ingatlan árverését, szabály szerint először az 

ingóvégrehajtást kell lefolytatni, az ingatlan-végrehajtással várni kell. A törvény szövegéből 

egyértelmű, hogy ez a fokozatosság csak akkor kötelező, ha a végrehajtást kérő számára az 

ingóvégrehajtás általi gyors kielégítését kétséges, mert ebben az esetben EO 14. §-ának 

alapgondolata alkalmazható. 

Mint láthattuk, az osztrák végrehajtási jogban a kielégítési végrehajtás az adós egyes – 

a végrehajtást kérő által a végrehajtás engedélyezésére irányuló indítványban megjelölhető – 

meghatározott vagyontárgyaira terjed ki. [EO 54.§ ] Tehát a végrehajtást kérő számára szabad 

választási lehetőség áll rendelkezésre a végrehajtási tárgyak és ezáltal a végrehajtási eszközök 

között, sőt a végrehajtást kérő számára a törvény "több végrehajtási eszköz egyidejű 

alkalmazását" [EO 14.§] is megengedi. Ugyanakkor a végrehajtást kérő számára a korlátlan 

végrehajtás-vezetés tiltott. Az EO 27.§-a, az ún. túlfedési tilalom ugyanis akként rendelkezik, 

hogy a végrehajtás nem folytatható szélesebb terjedelemben, mint ami a végrehajtandó igény 

érvényesítéséhez szükséges. Ezzel összefüggésben rendeli az EO 14. §-a, hogy a végrehajtás 

engedélyezése egyes végrehajtási eszközökre korlátozható, ha a végrehajtási indítványból 

nyilvánvalóan kiviláglik, hogy az indítványban szereplők közül egy vagy több végrehajtási 

eszköz önmagában elegendő a végrehajtást kérő kielégítéséhez. Mivel az ezt túlhaladó 

végrehajtást alaptalannak kell tekinteni, ezért az erre irányuló indítványt vissza kell utasítani. 
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 A német végrehajtási jogban111 nem találunk a fokozatosságra, illetve a hitelező 

előnyei és az adós hátrányai közötti mértékarányosságra vonatkozó általános alapelvet. Tehát 

nincs elvi akadálya, hogy a végrehajtást kérő „bagatell” követelés miatt is vezessen 

végrehajtást, és ezáltal az adósnak magas „végrehajtási kárt” okozzon. Tehát a német jogban 

nem ismeretes a végrehajtható követelés minimális összege és a végrehajtás alá vonható 

objektumok rangsora.112 Ugyanakkor a foglalás és az értékesítés csak akkor megengedett, ha 

az egy hitelező (legalább részleges) kielégítéséhez vezethet. A ZPO 803.§-a értelmében az 

ingó vagyonra vezetett foglalás addig folytatható, amíg a hitelező kielégítéséhez és a 

végrehajtási költségek fedezéséhez szükséges. A foglalást abba lehet hagyni, ha ez a lefoglalt 

dolgok értékesítése útján a végrehajtás költségein túlmenő bevétel nem várható. A céltalan 

foglalás tehát éppúgy nem megengedett, mint ahogy a szükségtelen túlfoglalás sem.  

A fokozatosság elve kapcsán pedig a ZPO a korábbi osztrák szabályozással rokon, 

mivel a végrehajtás „alaptípusának” az ingóvégrehajtást tekinti. A ZPO 806/a. § (1) 

bekezdése értelmében amennyiben az ingófoglalás eredménytelen, vagy előreláthatóan nem 

vezet eredményre, de a végrehajtó tudomást szerez követelésre utaló adatról, erről tájékoztatni 

köteles a végrehajtást kérőt, hogy az dönthessen a végrehajtás folytatásának mikéntjéről. A 

végrehajtást kérő rendelkezési jogát korlátozza a ZPO 866.§-a, mely szerint ingatlan-

végrehajtás keretében biztosítási jelzálogjogot csak 1.500.-DM (illetve ennek megfelelő euro) 

tőketartozás felett lehet bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba. 

 Áttételesen szintén a fokozatosságot szolgálja a ZPO 1997-es novellája által 

bevezetett, a 813.a.§-ában megfogalmazott azon lehetőség, miszerint a lefoglalt 

vagyontárgyak értékesítését a végrehajtó elhalaszthatja amennyiben a végrehajtást kérő ezt 

nem zárja ki, és az adós kötelezi magát, hogy tartozását járulékokkal együtt egy éven belül 

kifizeti. A részletek összegét és a fizetési időpontokat a végrehajtó határozza meg. Ha a 

végrehajtást kérő a halasztás ellen tiltakozik, vagy az adós a fizetéssel teljesen vagy részben 

késedelembe esik, a bírósági végrehajtó értesíti az adóst, s az értesítéssel a halasztás hatályát 

veszti. Ehhez hasonlóan az ingatlan árverése is felfüggeszthető az adós indítványára, 

legfeljebb 6 hónapra, ha a végrehajtást kérő kielégítésére reális esély mutatkozik. [ZVG 

30.a.§] 
                                                           
 111  A bírósági végrehajtás szabályainak túlnyomó többségét a ZPO (Zivilprozessordnung) VIII. 
Könyvének 704-945.§-aiban találhatjuk meg. A ZPO a GVG-vel (Gerichtsverfassungsgesetz – Bírósági 
alkotmánytörvény) és az StrPO-val (Strafprozessordnung – Büntetőeljárási törvény) együtt az úgynevezett 
Birodalmi jogszolgáltatási törvényekhez (Reichsjustizgesetze) tartozik. Az ingatlan-végrehajtást azonban (a 
végrehajtási jelzálogjogtól eltekintve) nem a ZPO, hanem a ZVG (Zwangsversteigerungsgesetz), azaz 
Végrehajtási árverési törvény szabályozza. 
 112 Rauscher, Thomas: Grundrechtsverletzungen bei der Zwangsvollstrekkung – Deutsches Recht 
(wissenschaftliches Symposion, Syros, 1995., Dike International 1996. 213-235.o.  
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2.3.3 A fokozatosság elvének gyakorlata a magyar bírósági végrehajtásban 
 

Ha jelenlegi magyar szabályozást és gyakorlatot a fokozatosság elvének érvényesülése 

szempontjából áttekintjük, a következő megállapításokat tehetjük. 

 

Egyrészt azt láthatjuk, hogy még a szakirodalomban is megtalálhatjuk a fokozatosság 

elvének téves értelmezését. 

Sokan fogalmaznak akként, hogy „világosan látható tehát, hogy a végrehajtást kérő 

rendelkezési elvének korlátjaként maga a törvény szabja meg a végrehajtható vagyontárgyak 

sorrendiségét, elsődlegesként az adós munkabérére (stb.), másodlagosan az adós bárhol 

fellelhető egyéb ingóvagyonára, és csak végső soron az ingatlanára vezethető a végrehajtás.” 

E nézetet vallók szerint „ingatlant lefoglalni és végrehajtani a tartozás fejében csak akkor 

lehet, ha a követelés az adós egyéb vagyontárgyaiból nincs fedezve, vagy csak "aránytalanul 

hosszú idő múlva" elégíthető ki.”113  

Ezzel szemben a Vht. egyértelműen fogalmazza meg a fokozatosság szintjeit: 

1. A pénzügyi intézménynél kezelt, az adós rendelkezése alatt álló összeg, illetve az 

adós munkabére, illetménye, munkadíja, a munkaviszonyon, munkaviszony jellegű 

szövetkezeti jogviszonyon, közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonyon, 

szolgálati viszonyon, társadalombiztosítási jogviszonyon alapuló járandósága, 

valamint a munkából eredő egyéb rendszeres, időszakonként visszatérően kapott 

díjazása, juttatása, követelése (a továbbiakban együtt: munkabér),  

2. a adós bármilyen lefoglalható vagyontárgya (ide értve az ingó vagyont, ingatlant, 

vagyoni értékű jogot és követelést). 

Tehát a Vht. egyértelműen csak a lefoglalt ingatlan értékesítését, de nem a lefoglalását 

teszi a végrehajtás "aránytalanul hosszú idő múlva" történő sikeres foganatosítása utáni 

időpontra. Véleményem szerint ingatlan foglalására már akkor is sor kerülhet (más 

vagyontárgyra (pl. ingóra) vezetett végrehajtással egyidejűleg), ha előre látható a viszonylag 

rövid időn belüli behajthatatlanság. 

Úgy tűnik, hogy sok esetben a „vagyontárgy végrehajtás alá vonása” kifejezés 

értelmezése ütközik nehézségbe. Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy ez alatt a 

jogalkotó a végrehajtás elrendelését, az adott vagyontárggyal szembeni foglalást vagy az 

értékesítését érti-e, akkor – figyelemmel arra, hogy egyetlen végrehajtási lapon többféle 

                                                           
113 Mezey Katalin: Gondolatok az új bírósági végrehajtási törvényről I., ÜL 1994/3. 4.o.  
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vagyontárgy végrehajtás alá vonása is kérhető, valamint hogy a végrehajtás foganatosítása a 

Vht-ben meghatározott határidőkhöz kötött – egyértelmű, hogy a fenti fogalmon a jogalkotó 

csak a vagyontárgy értékesítését értheti. 

A fentebb idézett szerző értelmezése szerinti merevebb fokozatosság nem a Vht., 

hanem – legalábbis 2003. január 1-ig – az Art. szabályai alapján foganatosított végrehajtásra 

volt jellemző. Art. korábbi 88.§-a értelmében ugyanis a tartozást elsősorban a bankszámlával 

rendelkező adófizetésre kötelezett személy esetében azonnali beszedési megbízással, 

bankszámlával nem rendelkező adófizetésre kötelezett személy esetében munkabérből vagy 

egyéb rendszeres járandóságból, továbbá kifizetőtől járó kifizetésből történő letiltással kellett 

végrehajtani. Amennyiben az ily módon foganatosított végrehajtás nem, vagy aránytalanul 

hosszú idő múlva vezetett volna eredményre, az adófizetésre kötelezett személy követelését, 

továbbá ingó és ingatlan vagyontárgyait kellett végrehajtás alá vonni. Ingatlan-végrehajtásra 

azonban – figyelemmel az Art. régi 89.§ (1) bekezdésére – csak akkor kerülhetett sor, ha az 

ingóvégrehajtás eredménytelen volt, vagy abból a tartozás nem volt kiegyenlíthető. Fontos 

szűkítő szabályként érvényesült, hogy az ingatlan-végrehajtás elrendelésének akkor volt 

helye, ha az adótartozás együtt a 100 000 forintot meghaladta, illetve ennél kisebb összeg 

esetén akkor, ha a tartozás a végrehajtás alá vont ingatlan értékével arányban állt. [Art. régi 

89.§ (2) bek.]  

2003. januárjától az Art. fent említett szabályait felváltó rendelkezésekben114 ehhez 

hasonló, szigorú fokozatossági szabályokat már nem találunk, tehát e tekintetben a Vht. 

mögöttes szabályai fognak – az Art-ben írt eltérésekkel – érvényesülni. Az eltérés a Vht. 

rendelkezéséhez képest annyi, hogy az adóvégrehajtás keretében ingatlan-végrehajtásra a 

jövőben is csak akkor kerülhet sor, ha az adótartozás együtt az 500 000 forintot meghaladja, 

illetve ennél kisebb összeg esetén akkor, ha a tartozás a végrehajtás alá vont ingatlan értékével 

arányban áll. [Art. 94/C.§ (1) bek.] Ha ezen korlátozás miatt az ingatlan-végrehajtás 

elrendelésének nincs helye, az adóhatóságot az adótartozás erejéig az adózó ingatlanán 

továbbra is jelzálogjog illeti meg, amelyet az adóhatóság jogerős és végrehajtási kifogással 

nem támadott határozata alapján az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatal az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyez. A jogerőre emelkedésig a jelzálogjog mint széljegy kerül az 

ingatlan tulajdoni lapjára feljegyzésre. 

                                                           
 114 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 
2002. évi XLII. törvény – 2003. január 1-i hatállyal – az Art. 87-94.§-ai helyébe új rendelkezéseket iktatott, 
illetve azokat 94/A-94/K. §-okkal egészítette ki.  
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Véleményem szerint szintén hibás az adósnak harmadik személlyel szemben fennálló 

egyéb követelését a munkabérre vezetett végrehajtással egy sorban kezelni.115 Ez a nézet 

nyilvánvalóan két forrásból táplálkozik: egyrészt a korábbi szabályozás, a Vhtvr. 3.§-ában 

említett „követelés” téves értelmezéséből, valamint abból, hogy a pénzintézetnél kezelt adóst 

megillető pénzösszegre vezetett végrehajtásra a Vhn. szabályainak megszületése előtt, a 

szabályozatlanság miatti hiányokat pótlandó a végrehajtók a követelés lefoglalására 

vonatkozó szabályokat alkalmazták. Fontos azonban hangsúlyoznunk, hogy a követelés 

lefoglalására vonatkozó szabályokat a Vht. VI., az ingóvégrehajtásról szóló fejezetében 

találhatjuk az üzletrészre, illetve értékpapírra vezetett végrehajtás szabályaival együtt. 

 

 A fokozatosság elvének gyakorlati alkalmazása kérdéses, nézetem szerint ez az elv 

csak elméletileg érvényesül, elsősorban akkor, ha az önmérsékletet tanúsító végrehajtást kérő 

saját érdeke alapján úgy nyújtja be végrehajtás iránti kérelmét, hogy az magában hordozza a 

fokozatosságot. 

 Ha a végrehajtást kérő már a kérelem benyújtásakor tudomással bír arról, hogy adósa 

bankszámlával rendelkezik, nyilván átutalási végzés meghozatalát, míg munkáltató és 

munkabér ismeretében közvetlen bírósági letiltás vagy felhívás kibocsátását fogja kérni. (Csak 

zárójelben itt jegyzem meg, hogy a közvetlen bírósági felhívás alkalmazása – bár 

kétségtelenül hatékony végrehajtást eredményez, és a gyakorlatban jól bevált jogintézményről 

van szó – elméletileg némileg aggályos, hisz ez a végrehajtási mód már a tartásdíj iránti per 

során, esetleges fizetési készség esetén is kérhető, akkor, amikor a végrehajtás általános 

feltételei (azaz a teljesítési határidő eltelte) még nem állapíthatók meg.116) 

                                                           
115 A végrehajtási jog, Szerkesztette: Petrik Ferenc KJK Bp. 1993. 17.o. és Az új végrehajtási jog, 

Szerkesztette: Petrik Ferenc KJK Bp. 1995. 17.o. 
116 E kérdésben egyszer már véleményt nyilvánított az Alkotmánybíróság is. Ekkor az indítványozó arra 

hivatkozással indítványozta a közvetlen bírósági felhívás jogintézményének megsemmisítését, mivel a Vht. 
azáltal, hogy anélkül, hogy a tartásdíj fizetésének elmulasztásával erre okot adna, lehetővé teszi a kötelezettel 
szemben a bírósági felhívás kibocsátását, sérti a jó hírnévhez, emberi méltósághoz való jogát. Érvelése szerint a 
köztudatban az a tisztességes, becsületes állampolgár, aki a hatósági határozatokat önként teljesíti. A nem 
jogvégzett állampolgárok nem tesznek különbséget a bírósági felhívás és a bírósági letiltás között. A munkáltató 
részére kiadott felhívás az adott dolgozó jó hírnevét - különösen, ha tartásdíj-kötelezett a gyermek anyja, tehát nő 
- gyakorlatilag minden esetben sérti. Azzal is érvelt az indítványozó, hogy a felhívás alkalmazása a gazdasági 
életben is nehézséget okoz, mert a bankok általában nem folyósítanak kölcsönt olyan állampolgárnak, akitől 
bírósági határozat alapján meghatározott összeget munkabérből vonnak le. 

Az Alkotmánybíróság 20/1994. (IV. 16.) AB határozatában a közvetlen bírósági felhívás 
jogintézményét – a tartásdíj teljesítését a gyermek létfontosságú érdekének deklarálva – nem találta 
alkotmányellenesnek. A határozat indokolása szerint „a tartásra vonatkozó törvényes rendelkezések mindaddig 
alkotmányosak, amíg a tartásra kötelezettek, elsősorban a szülők jogai a gyermek érdekében nyernek korlátozást, 
helyesebben alkotmányos kötelezettségük megvalósítását biztosítják.” Az Alkotmánybíróság az indítványozó 
érveit nem osztotta, azokat a jogszabály téves ismeretén alapuló feltételezett vélekedésnek tartotta, melyből 
alkotmányossági vizsgálat nem indulhat ki. 
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 A fokozatosság kapcsán az az eset érdemel figyelmet, amikor a végrehajtás 

végrehajtási lappal indul, melyen a végrehajtást kérő az adós valamennyi végrehajtás alá 

vonható vagyontárgyát feltünteti. Felmerül a kérdés, hogy – a fokozatosság elvére tekintettel 

– egyáltalán kibocsátható-e a végrehajtási lap úgy, hogy azon az adós munkabére, követelése, 

minden fellelhető ingó és ingatlan vagyona feltüntetésre kerül. 

 A magyar Vht. nem ismeri – szemben az oszták Vht-vel – a túlfedés tilalmát. A 

nyilvánvalóan eltúlzott végrehajtási kérelem esetén esetleg – figyelemmel a Vht. 8.§ (2) 

bekezdésére – a Vht. 19.§ (2) bekezdése alapján kerülhetne sor a végrehajtási lap kérelemtől 

eltérő kiállítására, illetve a Vht. 27.§ b) pontjának alkalmazására. 

A gyakorlatban – a Miskolci Városi Bíróságon végzett tájékozódásom szerint – a Vht. 

8.§ (2) bekezdésének, illetve 19.§ (2) bekezdésének alkalmazására hasonló esetben nem 

szokott sor kerülni.117 A bíróság a hatályos jogot rugalmasan kezeli, nem ragaszkodik a 

fokozatosság elvéről szóló jogszabályi rendelkezés szó szerinti értelmezéséhez, és gyakran 

teret enged a jogosult rendelkezési jogának. 

Egyes vélemények szerint a Vht. 27.§ b) pontja a végrehajtási jogból kiiktatható és 

kiiktatandó. E nézet szerint a közvetlen letiltás erőltetése a végrehajtást kérő jogos érdekeivel 

szemben felesleges adósvédelmi rendelkezés. Gyengíti a bíróság tekintélyét, ha az így 

elrendelt letiltás eredménytelen lesz, különösen, ha ez az intézkedés indokolatlanul elhúzza a 

végrehajtási eljárást, miközben más jogosultak a végrehajtást kérőt az ingófoglalásnál 

megelőzik, és így e bírói rendelkezés végső soron a követelés behajtásának meghiúsulását 

eredményezheti.118 

                                                                                                                                                                                     
Számomra sokkal inkább elfogadható a Lábady Tamás által megfogalmazott, de Sólyom László, Szabó 

András és Vörös Imre által is támogatott különvélemény, mely a fenti rendelkezésben – azáltal, hogy a bíróság a 
felhívással a dolgozóra vonatkozó személyes adatot, a tartásdíj fizetésére kötelezését és az azzal összefüggő 
egyéb adatot a dolgozó beleegyezése nélkül harmadik személy tudomására hozza – „korlátozza a tartásdíj 
fizetésére kötelezett személynek az Alkotmány 59. § (1) bekezdésében biztosított jogát a magántitokra és a 
személyes adatok védelmére. A közvetlen bírósági felhívás sérti a kötelezett rendelkezési jogát is, mert a 
kényszereljárás - munkabér stb. követelése lefoglalásával - anyagi jogi kötelezettsége önkéntes teljesítését - 
akarata ellenére - kizárja. A jogi kötelezettségek önkéntes, szabad teljesíthetőségének az azonnali kényszerrel 
való kizárása egyben az önrendelkezés alkotmányos jogának, az önrendelkezés szabadságának a sérelme 
[8/1990. (IV. 23.) AB határozat, ABH 1990, 42., 44.]. Az önrendelkezés joga az állandó alkotmánybírósági 
gyakorlat szerint az emberi méltósághoz való jog tartalmi eleme, a közvetlen bírósági felhívás tehát az 
Alkotmány 54. § (1) bekezdésében foglaltakkal is ellentétes. Tekintettel arra, hogy a közvetlen bírósági felhívás 
a végrehajtási jog intézménye, a kényszerintézkedés alkalmas olyan következtetések levonására, hogy a 
kötelezett az őt terhelő tartásdíj-fizetési kötelezettséget önként nem teljesíti. Így a szabályozás sérti az 
érintetteknek ugyancsak az Alkotmány 59. § (1) bekezdése által garantált jó hírnévhez való jogát is. ugyanakkor 
a követelés lefoglalásával a kötelezettel szemben kényszerintézkedést rendel el akkor is, ha arra a kötelezett - 
önkéntes teljesítése folytán - okot nem szolgáltatott.”  

117 A bírói gyakorlat a végrehajtási lapnak a kérelemtől eltérő kiállítása alatt – összhangban a BH 1983. 
449. II. eseti döntéssel – azt érti, hogy a bíróság a kérelem egy részére nem rendeli el a végrehajtást, illetőleg e 
részre a végrehajtási lap kiállítását, következőleg a végrehajtási eljárás megindítását megtagadja.  

118 Bálint Ákos György im. 26.o. 
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Én azonban úgy vélem, hogy – figyelemmel a sokat emlegetett túlfedési tilalom 

hiányára – a fenti szakasz fennmaradása indokolt, még akkor is, ha ez a szabály a 

gyakorlatban alig érvényesül, mivel a bírák – félve az alkalmazás esetleges kedvezőtlen 

kimenetele miatt őket érő következményektől – alkalmazásától többnyire tartózkodnak. 

 

 Érdekes következtetésekre juthatunk, ha megnézzük, milyen határidőkön belül kell az 

adós egyes vagyontárgyaira a végrehajtást foganatosítani: 

 A pénzügyi intézménynél kezelt összegre vonatkozóan határidőt a Vht. nem határoz 

meg, tehát erre gyakorlatilag a végrehajtó költségeinek megelőlegezése után haladéktalanul 

sor kell, hogy kerüljön. 

 A munkabérre vezetett végrehajtás esetén a költségek megelőlegezését követő 30 

napon belül kell a végrehajtónak a helyszínen megjelennie, és eredménytelen fizetési felhívást 

követően kell a munkabér letiltásáról intézkednie. A Vht. 58.§ (4) bekezdése csak tartásdíj 

behajtására irányuló letiltás esetén határozza meg ennek határidejét 3 munkanapban. 

 Ugyanakkor a Vht. 84.§ (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a végrehajtó – fentiek 

szerinti – személyes megjelenése és az önkéntes adósi teljesítés elmaradása esetén a 

végrehajtó köteles az ingófoglalást haladéktalanul elvégezni. A foglalást követő 30 nap 

elteltével pedig a végrehajtónak haladéktalanul intézkednie kell az értékesítés iránt (pl. a 

lefoglalt ingóság elszállításáról, az árverési hirdetmény elkészítéséről, kifüggesztéséről). [Vht. 

115.§ (1) bek.] Figyelemmel arra, hogy az árverésre a legcélszerűbb időpontban kell sort 

keríteni [Vht. 115.§ (3) bek.], valamint hogy az árverési hirdetményt az árverést megelőzően 

legalább 15 napon át és legalább az árverést megelőző 5. napig kell a hirdetőtáblán 

kifüggeszteni [Vht. 122.§ (2) bek.], elképzelhető, hogy ingóárverésre akár már a foglalástól 

számított kb. másfél-két hónap elteltével sor kerüljön. 

 Ingatlan-végrehajtás esetén némileg hosszabb határidővel lehet számolni, hiszen itt a 

végrehajtónak a költségei megelőlegezését követő 3 munkanapon belül kell az ingatlan 

lefoglalásáról intézkednie [Vht. 138.§ (1) bek.], majd – amennyiben sem igényper, sem 

zálogjogosultnak a végrehajtási eljárásba való bekapcsolódása nem húzza el az eljárást – a 

földhivatali határozat végrehajtó részére történt kézbesítésétől számított 45 nap elteltével lehet 

a lefoglalt ingatlan értékesítése iránt intézkedni. [Vht. 139.§ (1) bek.] Az ingatlan 

értékesítésére a becsérték jogerős megállapításától számított három hónapon belül a helyi 

körülmények közötti legcélszerűbb időpontban kell, hogy sor kerüljön. [Vht. 139.§ (3) bek.] 

 Bár kétségtelen, hogy a gyakorlatban a fenti határidők betartására meglehetősen ritkán 

kerül sor, mégis úgy vélem, hogy ezen határidők elégtelenek annak felmérésére és 
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eldöntésére, hogy a munkabérre, illetve bankszámlára vezetett végrehajtással előre láthatóan 

nem lehet viszonylag rövidebb időn belül a követelést behajtani.119 Nagyon kiélezve 

megállapításunkat azt mondhatjuk, hogy a végrehajtó vagy igazodik a fokozatosság elvének 

követelményéhez, vagy betartja a Vht-ben előírt szoros eljárási határidőket. Ráadásul a Vht. 

7.§ (2) bekezdése nehezen egyeztethető össze a Vht. 139.§ (1) bekezdésével. Az előbbi 

értelmében ugyanis az ingatlan értékesítésére akkor kerülhet sor, ha a követelés egyéb 

vagyontárgyakból csak aránytalanul hosszú idő múlva elégíthető ki, míg az utóbbi szakasz 

már úgy rendelkezik, hogy a végrehajtó a lefoglalt ingatlan értékesítése iránt akkor 

intézkedhet, ha a 7.§ (2) bekezdése szerint a követelés viszonylag rövidebb időn belüli 

behajtása másképpen nem lehetséges. Ha ezt a szakaszt összevetjük az ingatlan értékesítésére 

előírt határidővel, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy „a viszonylag rövid idő” és az 

„aránytalanul hosszú idő” között kb. négy hónap a különbség. 

Láthatjuk, hogy a kényszer arányos és fokozatos alkalmazásával kapcsolatban pontos 

határidő megállapításra sem a hatályos, sem a korábbi jogszabályok nem vállalkoztak. Egyes 

vélemények szerint erre nincs is lehetőség, mert „az adós különféle vagyontárgyaira vezetett 

egyes végrehajtási eljárási formák teljes befejezése nem köthető minden ügyben ugyanahhoz 

az előre megszabott időponthoz.”120 A fenti fogalmak konkrét tartalommal való megtöltése 

tehát az egyes esetekben eljáró végrehajtó, illetve bíróság feladata, figyelemmel az adott ügy 

körülményeire, így különösen a követelés jellegére, a végrehajtást kérő és az adós vagyoni és 

személyi viszonyaira, és mindenkor szem előtt tartva a végrehajtási eljárás többi alapelvét is. 

Olyan vélemény is ismert azonban, amely szerint bár e rugalmas fogalmak tág teret engednek 

a végrehajtó mérlegelési jogkörének gyakorlására, illetve a konkrét ügyhöz való igazodáshoz, 

ugyanakkor „megfoghatatlansága miatt bizonytalanságot eredményez az adós vagyoni 

helyzetében beálló változás tekintetében”.121 

 

                                                           
119 Gyakorlatilag ezt támasztja alá a Legfelsőbb Bíróság BH 2000. 254. számú eseti döntése, ahol a 

Legfelsőbb Bíróság (mint az ügyben eljárt valamennyi bíróság) jogi álláspontja az volt, hogy a végrehajtónak 
meg kell győződnie arról, hogy az adós egyéb vagyonából a végrehajtás eredményre nem vezethet, mert az 
adósnak sem fedezetül szolgáló munkabére, egyéb jövedelme, pénzintézetnél kezelt vagyona, illetőleg ingósága 
nincs. A jelen esetben a végrehajtó nem tett eleget ennek a törvényi kötelezettségének akkor, amikor a sikertelen 
helyszíni szemlét követően – amikor is a végrehajtó az adós távollétében nem tudott a lakásába bejutni, ott a 
lefoglalható vagyont felmérni, és csupán a tartozás rendezésére vonatkozó felhívást hagyott a helyszínen – az 
egyéb vagyon feltárására vonatkozó minden további intézkedés nélkül az ingatlan árverését rendelte el, majd 
folytatta le. A 45 597.-Ft-os tartozás nem volt olyan nagyságrendű, amely eleve kizárta volna azt, hogy egyéb 
vagyontárgyakból is behajtható. Ezért nem volt szükségszerű a 3 millió forintot meghaladó becsértékű 
ingatlannak az árverésre bocsátása. 

120 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény indokolása. 
121 Kengyel Miklós – Király Lilla im. 42.o. 
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 További kérdés, hogy a fokozatosság elvére a felek nyilatkozatainak mennyiben van 

hatása. Mennyiben érvényesül az adós akarata, ha a bankszámlára vezetett végrehajtást 

megelőzendő, bejelenti munkahelyének nevét és címét? Van-e lehetőség arra, hogy a 

pénzintézetnél kezelt összegre vezetett végrehajtás mellett, ezzel párhuzamosan az adós 

munkabérére is végrehajtást lehessen vezetni? A Vht. 7.§ (1) bekezdése mellérendelt 

mondatszerkesztésének értelmezésével az utóbbi kérdésre csakis igennel válaszolhatnánk. 

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ez olyan komoly megterhelést jelenthet az adósnak, mely 

teljesen ellehetetlenítheti, ráadásul alkalmazása negálná a munkabérre vezetett végrehajtás 

kapcsán a jogalkotó által garanciális jelleggel meghatározott %-os arányok alkalmazását. 

Ehhez kapcsolódik az a jogalkalmazói probléma, mely a pénzforgalomról szóló 

6/1997. (MK 61.) MNB rendelkezés 26.§ (2) bekezdésén alapul. E szakasz értelmében a 

hitelintézet a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig – legfeljebb azonban 90 napig –, a 

jogosult ellenkező rendelkezése hiányában, függőben tartja a pénzügyi fedezet hiánya miatt 

nem teljesíthető rendelkezéseket (megbízásokat). A bírósági gyakorlat állásfoglalása 

szükséges annak eldöntéséhez, hogy ezen 90 nap alatt a végrehajtó foganatosíthat-e egyéb 

végrehajtási cselekményt, ha a követelés összege nem indokolja, áttörve ezzel a fokozatosság 

elvét. A Vht. 6.§ (4) bekezdés alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy ha az azonnali 

beszedési megbízás függőben tartása ott kizárja a végrehajtási eljárás megindítását, akkor itt is 

akadálya a további végrehajtási cselekmények foganatosítását is. Másrészt viszont a Vht. a 

végrehajtási cselekmények foganatosítására határidőket szab, melyek többsége e 90 napon 

belül esik. További érv a végrehajtás folytatása mellett, hogy a Vht. a 90 napos függőben 

tartást nem említi mint a végrehajtás felfüggesztésére okot adó körülményt. Nyilvánvaló, 

hogy a fenti kérdésre a választ az eset összes körülményeinek mérlegelésével lehet csak 

meghozni, de még igenlő válasz esetén is csak azzal a megszorítással, hogy a foganatosítható 

végrehajtási cselekmények csak a foglalásra korlátozódhatnak, de nem jelenthetik a lefoglalt 

vagyontárgy – visszafordíthatatlan helyzetet teremtő – értékesítését. 

Vajon a fokozatosság alkalmazásának követelménye mennyiben köti a végrehajtót? 

Köteles-e a végrehajtó minden pénzügyi intézményt, befektetési szolgáltatót megkeresni, 

akkor is, ha a végrehajtást kérő nem valószínűsítette, hogy az adós bankszámlával rendelkezik 

valamely pénzügyi intézménynél? Úgy vélem, ez eltúlzott követelmény lenne a 

végrehajtókkal szemben. Ebből kifolyólag az az álláspontom, hogy a fenti esetben a 

végrehajtást kérő nem terjeszthet elő végrehajtási kifogást akkor, ha a végrehajtó úgy zárja le 

behajthatatlanság miatt az ügyet, hogy nem kereste meg a pénzügyi intézményt. 
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 A jó néhány oldallal korábban feltett azon kérdésre, hogy szükséges-e a fokozatosság 

és arányosság elvének fenntartása a bírósági végrehajtás során, figyelemmel a fentiekre, 

véleményem szerint egyértelműen igen lehet a válasz. Ennek indokaként felhozhatóak olyan 

unalomig ismételt érvek, miszerint önmagában a fenyegetettség mint pszichikai kényszer is 

segíti a jog érvényesülését, illetve hogy a bírósági végrehajtás nem lehet a bosszúállás 

eszköze. 

 Ennél komolyabb indok az, hogy a pénzintézetnél kezelt összegre, illetve a 

munkabérre vezetett végrehajtás gyors, egyszerű és olcsó végrehajtási mód, mely mind az 

adós, mind a végrehajtás kérő számára kedvező. S nem hagyható figyelmen kívül az sem, 

hogy az ingóvégrehajtás általában nagyobb hátrányt okoz (az adós személyiségi jogai 

tekintetében is), mint a munkabérre (követelésre) vezetett végrehajtás. A tapasztalat 

ugyanakkor azt mutatja, hogy míg az ingóra (ingatlanra) vezetett végrehajtás az adós számára 

érzékeny értékvesztést jelent, mert az így elidegenített vagyon használati- és utánpótlási 

értéke lényegesen magasabb, mint a megcélzott eladási ár, addig ez a magánvagyonra vezetett 

végrehajtás többnyire a hitelező számára sem jelent komolyabb eredményességet.  

Nyilvánvaló, hogy az ingó és ingatlan-végrehajtás esetén a kényszer súlyosabb, a jog e 

szankciók alkalmazása során mélyebben avatkozik az adós jogviszonyaiba, hisz míg pl. egy 

követelésre vezetett végrehajtás során „csupán elmaradt vagyoni előnyről” van szó, az ingó, 

ingatlan végrehajtása során már az adós tulajdonjogából eredő jogosítványok kerülnek 

korlátozásra, megvonásra. 

Véleményem szerint ezen elv érvényesülésének alapvető célja az adós- és hitelező 

védelem kényes egyensúlyának alátámasztása. Abból kell kiindulnunk, hogy a kötelezett 

számára kínéletesebb, a végrehajtást kérő számára pedig eredményesebb követelés-

végrehajtás előnyt élvezzen a gyakran represszália jellegű ingó- (ingatlan-)végrehajtáshoz 

képest. Ezért – figyelemmel mind az osztrák, mind a francia végrehajtási jog változásaira, 

melyek az ingóvégrehajtásnak a követelés-végrehajtás javára történő visszaszorítása végett 

újabb szabályokat vezettek be – a fokozatosság elve a magyar viszonyok között sem 

kiküszöbölhető.  

Ugyanakkor – nézetem szerint – a fokozatosság fogalmának egyértelműbb 

megfogalmazása jobban szolgálná azt a célt, miszerint jogszabályainkat az állampolgárok 

által is érthető nyelven kell megszövegezni. Tehát egyértelművé kellene tenni, hogy a 

végrehajtást kérő – e törvényben korlátozott – rendelkezési joga alapján az adós 

rendelkezésére álló, pénzintézetnél kezelt összeg, az adós tágan értelmezett munkabére, ingó, 
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ingatlan vagyona egyidejűleg végrehajtás alá vonható. A lefoglalt vagyontárgyak 

értékesítésére azonban csak a fokozatosság elvének figyelembe vétele mellett kerülhet sor. 

Ezen újrafogalmazás során a fokozatosság érvényesülése kapcsán meghatározhatóak 

lennének a jelenleginél ritkább és konkrétabb határidők is. Példaként ismét az osztrák és 

német szabályozásra hivatkozhatunk, ahol a jogalkotó egy éves határidőben látta 

megállapíthatónak azt az időt, amely alatt, ha az adós követeléséből, illetve ingatlanának 

hasznosításából befolyó összegből a végrehajtást kérő követelése kielégíthető, mellőzhető az 

ingó, illetve ingatlan értékesítése. A pontosabb határidő-megállapítás segítene áthidalni azt, a 

jelenleg a Vht. valamint a közigazgatási végrehajtásról rendelkező különböző jogszabályok122 

rendelkezései között feszülő különbséget. Ez utóbbi jogszabályok mindegyike ugyanis csak 

akkor teszi lehetővé az ingóra (követelésre, jogra) és ingatlanra vezetett végrehajtást, ha az 

azonnali beszedési megbízás, illetve a munkabérre vezetett letiltás nem vagy aránytalanul 

hosszú idő múlva vezetne eredményre. E jogszabályok tehát nem ismerik a „viszonylag rövid 

idő” és az „aránytalanul hosszú idő” nehezen kezelhető különbségtételét. 

S végül álláspontom szerint a fokozatosság elve nemcsak fenntartandó, hanem néhány 

kérdésben szigorítandó. Elképzelhetőnek tartanám, hogy a Vht. az Art. szabályozáshoz 

hasonlóan deklarálná, hogy ingatlan értékesítésére „bagatell” követelés érvényesítése végett 

ne kerülhessen sor, illetve, hogy – felelevenítve az ős-Vht. rendelkezéseit – az ingó- és 

ingatlan-értékesítés ne kerülhessen sor, ha abból előreláthatóan a végrehajtási költségeknél 

több nem fog befolyni. 

 

                                                           
122 Lásd. az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény, az államigazgatási eljárás általános 

szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló1997. évi LXXX. törvény, a társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló 1997. évi LXXXI. törvény, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, 
valamint a vámjogról, a ámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény rendelkezéseit. 
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2.4 A HITELEZŐI ÉRDEK ELSŐBBSÉGÉNEK ELVE 

 

A végrehajtási eljárás alapelvei között talán a leghangsúlyosabbak a hitelező- és 

adósvédelem elvei, hiszen ezen elvek összehangolása, e két alapelv egyensúlya a végrehajtási 

eljárás legvitatottabb kérdése. 

Már magának a hitelezői érdek elsőbbségének felvetése is „kényes konfrontációba 

kerülhet a jogegyenlőség, a törvény előtti egyenlőség alkotmányi tételével, hiszen a 

végrehajtási jogban lépten-nyomon tapasztalható, hogy a hitelező (a végrehajtást kérő, a 

jogosult) jogi erőfölényben van legyőzött ellenfelével, az adóssal szemben. Ezt a valóban 

létező, de indokoltan kiegyensúlyozatlan helyzetet azonban – alkotmányjogi szempontból –

akként kell helyesnek elfogadnunk, hogy bárki töltse is be a hitelező, illetve az adós 

pozícióját, az adott pozíciót betöltő jogalany jogállása azonos.”123 

 

A hitelezői érdek elsőbbségének elve az eljárásjogi megfelelője a polgári anyagi 

jogban megfogalmazott „autonóm mozgástér védelmének elvének”, miszerint „a mozgástér 

(az alanyi jogok) védelmét az állam biztosítja, eltérő rendelkezés híján a bírósági út, majd az 

ezen alapuló állami kényszerrel megtámogatott végrehajthatóság igénybevételének lehetősége 

által”.124 

 

2.4.1 A hitelezői érdek elsőbbsége elvének történeti áttekintése 
 

Ha ezen elvek létezésének és érvényesülésének történetiségét vizsgáljuk, úgy – a már 

olyannyira ismerős – folyamatos ingadozást tapasztalunk, azaz vizsgálata elválaszthatatlan 

az adósvédelem elvének áttekintésétől. Míg az 1881. évi LIX. törvény egyértelműen 

hitelező-barát törvényként vonult be a jogászi köztudatba, addig általánosnak tekinthető az a 

vélekedés, hogy a bírósági végrehajtásról szóló 1955. évi 21. sz. tvr., majd az 1979. évi 18. sz. 

tvr. erősen adós-védelem centrikus volt. Az 1994. évi LIII. törvénnyel pedig egyes 

vélemények szerint egy „vegyes rendszer”125, míg jelen dolgozat szerzője szerint – különösen 

a Vht-t módosító 2000. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Vhn.) rendelkezéseire 

figyelemmel – ismét, a hitelezői érdekeket kifejezetten, hangsúlyozottan védő törvény 

született. 

                                                           
123 Cserba – Gáspárdy – Kormos im. 17.o. 
124 Bíró György - Lenkovics Barnabás im. 56.o.  
125 Bálint Ákos György im. 25.o.  
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Az 1955-ös Vhtvr. egész koncepciója az adósvédelem köré szerveződött. Révai Tibor 

ezt „az ember ember általi kizsákmányolásának népi demokratikus forradalom által való 

megszüntetésével”126, míg Gáspárdy László hamis szociálpolitikai megközelítéssel127 

magyarázta. Ez megtestesült formális szabályokban (pl. a rosszízű „végrehajtást szenvedő” 

kifejezést felváltotta az „adós” fogalma), de nyomon követhető tényleges hatással bíró 

rendelkezésekben is. Ezek között az egyik legszembetűnőbb az volt, hogy végrehajtási jog új, 

addig nem ismert intézményeként bevezette a végrehajtási értesítést, melynek célja az adós 

„szükségtelen zaklatásoktól” való védelme volt. A Vhtvr. 29.§ (1) bekezdése értelmében a 

végrehajtható okirat kézhezvételétől számított három napon belül a végrehajtó az adósnak 

„Végrehajtási értesítést” küld és ebben felhívja őt , hogy a végrehajtási értesítés kézbesítésétől 

számított nyolc napon belül önként teljesítse kötelezettségét, egyben figyelmezteti az adóst a 

teljesítés elmulasztásának következményeire. Amennyiben a fenti felszólítás eredményre nem 

vezetett, a foglalásra a végrehajtási értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül kerül sor. 

Erről külön az adóst már nem értesítik, de bekövetkeztét „sejthette”. A Vhtvr. e jogintézmény 

létrehozását azzal indokolta, hogy „kétségtelen, hogy vannak olyan adósok, akik mindent 

elkövetnek, hogy megakadályozzák a behajtást és kötelezettségük teljesítését meghiúsítsák 

vagy legalábbis elodázzák. Rosszhiszemű adósok mindig is voltak, ma is vannak és ezekkel 

szemben indokolt is a kivételes intézkedés. Nincs azonban szükség arra, hogy a kivételképpen 

mutatkozó visszaélést általánosnak tekintsük és a kivételre indokoltnak mutatkozó szabályt 

általánosítsuk.”128 Ekkor még általános volt a vélekedés, hogy az adósok a gyakorlatban nagy 

számban tesznek eleget önként a kötelezettségüknek.129 A rendelkezés szinte megszületésével 

egyidejűleg sok kritika érte, mert feleslegesen megnövelte a bíróság adminisztratív 

munkaterhét, és fokozódott a végrehajtandó határozat, a felek részére kiküldött értesítés, 

illetve a végrehajtási lap eltéréseinek lehetősége. Másrészt nyilvánvaló következményei is 

széleskörű vitát váltottak ki.  

A Vhtvr. másik, e körben említendő jellemzője volt, hogy területén is hatott az egész 

polgári eljárásjogot átható „eljárásjogi paternalizmus”, azaz a bírói hatalom, az officialitás 

                                                           
126 Révai Tibor: Az alanyi jogok védelme a magyar bírósági végrehajtási eljárásban, Polgári Eljárásjogi 

Füzetek Bp. 1983. 147.o. 
127 Cserba – Gáspárdy – Kormos im. 19.o. 
128 Hegyháti István - Vida István - Mátéffy József - Záhony László: A bírósági végrehajtás, KJK Bp. 

1957. 110.o. 
129 A bírósági végrehajtás szabályainak magyarázata, Szerkesztette: Szigligeti Viktor, KJK Bp. 1970. 

150.o. 
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megnövekedése, a felek rendelkezési jogának visszaszorítása.130 A Vhtvr. – a korábbi 

rendelkezésekhez képest – a bírósági végrehajtót mint bírósági alkalmazottat tette az eljárás 

főszereplőjévé, míg a végrehajtató kimagasló eljárásjogi helyzetét a végrehajtást kérő 

szerényebb eljárásjogi pozíciója váltotta fel. Az állami gondoskodás megnyilvánulását 

láthatjuk abban a szabályban, hogy bár a végrehajtási lapot a bíróság rendszerint a jogosult fél 

kérelmére állította ki, bizonyos esetekben köteles volt azt kérelem nélkül is hivatalból 

kiállítani.131 Bár Vida szerint „nem fogadható el az a nézet, amely a külön kérelem nélküli 

végrehajtási eljárást helytelennek fogja fel”, ugyanakkor elismerte, hogy a rendelkezési elv 

háttérbe szorítása az officialitás kiterjesztése „nem kívánt következménnyel járt; felesleges 

eljárási cselekményekre vezetett, szükségtelenül növelte a végrehajtó munkaterhét.”132 

  

Ennek ellenére az 1961-es Vhtvrn. érdemi változtatást nem hozott. Hosszú évtizedek 

teltek el akként, hogy pl. a végrehajtást kérőnek gyakorlatilag nem volt a kérelem benyújtását 

követően teendője az eljárás menetében. A hitelezővédelmet erősíteni kívánóknak be kellett 

érniük olyan apróbb előrelépésekkel, mint a munkabér letiltásának tágabbá váló lehetősége 

vagy a végrehajtás alá vonható vagyontárgyak bizonyos fokú (pl. újítási, találmányi díjjal 

történő) bővítése. 

 

Igazi fordulatot az 1979-es év hozott az 1979. évi 18. sz. tvr. megszületésével. Az az 

elképzelés, hogy az adósok nagy részét a végrehajtási eljárás során meggyőzéssel rá lehet 

venni a kötelezettségük teljesítésére, a 70-es évekre látványos kudarcot vallott. Ekkor nyert 

konkrét deklarálást, hogy az adósvédelmi szempontok túlságosan előtérbe kerültek, és az 

eljárás gyakran elhúzódott.133 S bár a tvr. a végrehajtást kérő és az adós jogainak és 

érdekeinek harmonikus védelmét szerette volna biztosítani, a nyilvánvaló cél mégis – többek 
                                                           
 130 Érdekes kitérőként megemlíthetjük, hogy az osztrák végrehajtás régebbi jogi szabályozásában (az 
AGO-ban) a két világháború közötti magyar szabályozáshoz hasonlóan, a felek indítványozási joga igen 
hangsúlyos volt, mivel minden egyes végrehajtási intézkedés a félnek egy új kezdeményezését feltételezte. Az 
eljárás ezért lassan haladt és így nem hozott kielégítő eredményeket. A XIX. században végbement eljárásjogi 
reformnak a végrehajtási eljárást érintő leglényegesebb változtatása éppen az volt (csakúgy, mint a peres 
eljárásban), hogy az eljárás menetének irányítását messzemenően a bíróság vette át. Így a jelenleg hatályos EO-
ban – bár a végrehajtási eljárás a diszpozíciós alapelvnek megfelelően indítványra indul – túlsúlyban van a 
hivatalból való eljárás a fél által befolyásolt „üzemmenettel” szemben. Alapelv szerint a fél kezdeményezésére 
foganatba tett végrehajtási eljárás lefolytatása, csakúgy, mint az eljárás befejezése, a bíróság kompetenciája [EO 
16.§]. Az eljárásnak időelőtti befejezése azonban - az eljárás feletti diszpozíció folytán - mindenekelőtt a 
végrehajtást kérő kezében van.  

131 Hivatalból állította ki a bíróság a végrehajtási lapot, ha munkaviszonyban álló dolgozóval, kisipari 
szövetkezeti és mezőgazdasági termelőszövetkezeti taggal, továbbá időszakonként visszatérő járandóságban 
részesülő más személlyel szemben gyermektartásdíjat (szüléssel kapcsolatos költséget) állapít meg, kivéve ha a 
felek a végrehajtási lap kiállításának mellőzését közösen kérik [Vhtvr. 8.§ (1) bek. a) pont] 

132 Vida István: A bírósági végrehajtás im. 434-435.o. 
133 Általános indokolás a bírósági végrehajtásról szóló 1979. évi 18. sz. tvr-hez. 
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között – az állampolgári és állami fegyelem megszilárdítása volt. E célt a régi Vht. az alábbi 

módszerekkel kívánta elérni: 

− eltörölte a végrehajtási értesítés kötelezettségét, amikor kimondta, hogy a végrehajtó a 

végrehajtás megkezdésekor a helyszínen adja át a végrehajtható okiratot az adósnak, és 

felszólítja a teljesítésre, ha az eljárás végrehajtási lappal indult, vagy a főkövetelés 

összege az 5000.-Ft-ot meghaladja, illetve ha a bíróság vagy közjegyző az átadással 

egyidejű foglalást előírta, 

− kiterjesztette és egyszerűsítette a közvetlen bírósági és közjegyzői letiltás intézményét, 

− egyszerűbbé és eredményesebbé tette a tartásdíj behajtását, mivel a jövőben lejáró 

tartásdíjrészletekre is kiállíthatóvá tette a végrehajtható okiratot, 

− a végrehajtás alól mentesülő vagyontárgyak körét korszerűsítette és szűkítette, 

− kimondta, hogy a magánszemélyek bármilyen ingatlana végrehajtás alá vonható (szemben 

a korábbi lakóház, házikert, udvar, házhely megjelöléssel), 

− a végrehajtást kérőt fokozottabb aktivitásra, közreműködésre késztette. 

 

1994-ben – miképp 1979-ben – a végrehajtási jog korszerűsítése kapcsán ismét 

egyértelmű célkitűzés volt a hitelezők helyzetének javítása. A Vht. indokolása is akként 

fogalmazott, hogy „az új szabályok az eddiginél következetesebben szolgálják az 

igazságszolgáltatás feladatainak megoldását, hatékonyabbá teszik a bírósági végrehajtást 

azáltal, hogy egyszerűsítik és gyorsítják az eljárást, megakadályozzák a követelések 

behajtásának kijátszását, megszüntetik az indokolatlan adósvédelmet, eredményesebbé teszik 

a végrehajtás alá vont vagyontárgyak lefoglalását és értékesítését, ugyanakkor a végrehajtás 

alóli mentesség új rendezésével méltányosabb eljárást tesznek lehetővé.”134  

Ezért, amikor a Vht. elemzésére került sor, a legtöbben a Vht-nak az adósvédelmet 

háttérbe szorító rendelkezéseit üdvözölték, míg kritikaként épp a hitelező-védelem 

megerősítése tendenciájának nem kellően következetes véghezvitelét említették. 

Az egyik legfőbb kritika a kétszeres „behajtástól való félelem” miatt érte a Vht-t. 

Hiszen a törvény fenntartotta azt a korábbról ismert – bonyolult és időigényes – eljárási 

szisztémát, hogy több helyen csak egymás utáni sorrendben lehet az adós ellen végrehajtást 

foganatosítani. Először az adós lakóhelyén, majd az itt foganatosított végrehajtási 

cselekmények eredménytelensége, illetve elégtelensége esetén van arra mód, hogy a 

végrehajtó áttegye az iratokat az adós más vagyontárgyának fekvése szerint illetékes 

                                                           
134 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény általános indokolása.  
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végrehajtóhoz, és ha ott sem lehet a követelést kiegyenlíteni vagy fedezni, akkor ad absurdum 

áttehető az ügy egy harmadik illetékes végrehajtóhoz.  

 A kritika alapos volt, hiszen semmi sem indokolhatta azt a megkülönböztetést, mely 

attól tette függővé pl. az adós ingóinak és nyaralójának egyidejű lefoglalását, hogy azok 

azonos végrehajtó illetékességi területén feküdtek-e vagy sem. Ráadásul a kétszeres 

behajtástól való félelem a gyakorlat fényében eltúlzottnak, a Vht. rendelkezései alapján 

könnyen megelőzhetőnek minősült. A több helyen egyszerre tartandó eljárás iránti igény a 

piacgazdaságban fokozódott. A gazdasági élet nem tűrheti, hogy egy adós cég ellen ne 

lehessen egyszerre végrehajtást folytatni valamennyi telephelyén.135 

 

A Vht. eredményessége elmaradt a várakozástól, épp ezért került sor a Vhn. 

megszületetésére. A Vhn. számos olyan újítást vezetett be, amely nagyban elősegítheti a 

végrehajtás eljárás gyorsabb, időszerűbb befejezését, illetve a rendelkezések elősegíthetik az 

eljárás eredményességének, illetve a behajtások hatékonyságának a fokozását is. Mindezek 

pedig a végrehajtást kérők, a hitelezők jogos érdekeinek a védelmét szolgálja.136 

 

2.4.2 A hatályos Vht. hitelezővédelmi rendelkezéseinek rendszere 
 

A hatályos Vht. hitelezővédelmet szolgáló rendelkezéseket három ívre fűzhetjük fel: 

egyrészt a végrehajtási eljárás hatékonyságához, eredményességéhez, másrészt az ésszerű 

határidőn belüli befejezéséhez kapcsolódnak, s végül azt célozzák, hogy ne legyen mód a 

végrehajtási eljárás meghiúsítására, elhúzására. E rendelkezések katalógusát – melyek 

egyrészt természetesen több szálon kapcsolódnak a bírósági végrehajtás más elveihez, 

másrészt konkurálnak azokkal – az alábbiakban adhatjuk meg: 

 

1. A végrehajtási eljárás eredményességet, hatékonyságot segítő rendelkezések: 

− Annak segítése, hogy a hitelező valóban az ügy ura legyen, eldönthesse, hogy mikor, 

milyen keretek között, mely adósi vagyontárgyakra kívánja folytatni a végrehajtást: 

− Itt megismételhetjük a végrehajtást kérő rendelkezési jogát biztosító valamennyi 

jogintézményt (pl. a végrehajtási eljárás megindítása, megakasztása során 

megillető jogosultságait, valamint a számára több helyen biztosított választási 

jogot), 

                                                           
135 Bálint Ákos György im. 26-27.o.  
136 Holakovszkiné Pestovics Ilona: A végrehajtási törvény módosítása, ÜL 2001/3. 15.o. 
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− az előzetes eljárás lehetőségének bevezetését, 

− az adatszerzés körének bővülését (már nemcsak a preferált követelések esetén, és 

az adótitok szabályának áttörésével is mód nyílik rá), az adósnyilvántartás 

vezetését, mely mind az adósra és végrehajtás alá vonható vagyonára vonatkozó 

minél egyszerűbb adatszerzést tesz lehetővé. 

− Fontos kiemelni, hogy az azonnal beszedési megbízással való igényérvényesítés 

tágabb teret kapott, és a fokozatosság elvénél első helyre került a pénzintézetnél 

kezelt összegre vezetett végrehajtás, mely a remények szerint a legnagyobb 

kielégítési eséllyel kecsegtet, 

− valamint, hogy a biztosítási végrehajtás szabályai is korszerűsödtek. 

 

− Üdvözlendőek azok a rendelkezések, melyek biztosítják, hogy a végrehajtást kérő az adós 

vagyontárgyait minél szélesebb körben vonhassa végrehajtás alá: 

− A végrehajtható vagyontárgyak köre egyre szélesebben kerül meghatározásra (az 

üzletrész, értékpapír, vagyoni értékű jogok mellett a bankszámlán elhelyezett 

összeg, a takarékbetét is e körbe került), 

− megengedhetővé vált az adóssal szemben több helyen folytatható végrehajtási 

eljárás137, 

− főszabállyá tették az ingatlan beköltözhető értéken és állapotban való árverését. 

  

− Az értékesítés sikerességét elősegítő rendelkezések kerültek megfogalmazásra, így: 

− korszerűbb értékesítési szabályok (ennek révén a kereskedelmi szervek útján 

történő értékesítést főszabályként felváltotta az árverési értékesítés), 

− árverési csarnokok létesítésének előírása,  

− nyilvános pályázat mint új értékesítési mód bevezetése. 

 

2. A végrehajtás ésszerű határidőn belüli befejezését célzó rendelkezések között 

említhetjük: 

− az egyes végrehajtási cselekmények foganatosítására a végrehajtó számára előírt mind 

rövidebb határidők beépítését.  
                                                           

137 Ezzel feloldódott a kétszeres végrehajtás miatti korábbi, részben eltúlzott, részben csak részlegesen 
érvényesülő „jogszabályi aggodalom”. Hiszen az egyetemlegesen kötelezett adóstársak esetén eddig is lehetőség 
volt bármelyik, akár valamennyi adóstárssal szemben a teljes követelés behajtása végett megindítani a 
végrehajtási eljárást, mely ily módon szintén a kétszeres behajtás elvi veszélyét hordozhatta magában. [BH 1994. 
198.] 
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 Azzal kapcsolatban, hogy ezek a gyakorlatban mennyire lesznek tarthatóak, már 

lehetnek aggályaink. Több szakember véleménye az, hogy „egyszerűen megdöbbentő, 

egyszersmind félelmet keltő a módosított Vht. határidő rengetege”.138 Nyilvánvaló, hogy a túl 

sok határidő már a jogszabály megismerhetőségét, áttekinthetőségét és így alkalmazhatóságát 

is akadályozza.139 

 

3. A végrehajtás meghiúsítása, elhúzása ellen ható rendelkezések az alábbiak: 

− a rosszhiszemű adóssal szembeni minél célravezetőbb szankciók alkalmazásának 

lehetősége (megemelt összegű pénzbírság és a rendbírság bevezetése), 

− a fedezetelvonó szerződések fogalmának egyértelmű meghatározása, 

− a végrehajtást kérő jelenléti jogának teljesebb biztosítása. 

 

Ezen hitelezővédelmi intézkedések közül – terjedelmi okok miatt – csak azokra 

kívánok jelen fejezetben kitérni, melyek más alapelvek kapcsán nem kerülnek szóba, illetve 

amelyek fontossága vagy alkalmazási nehézségei ezt indokolják. 

 

2.4.3 A pénzügyi intézménynél kezelt összegre vezetett végrehajtás hitelezőbarát 

szabályai 
 

A pénzügyi intézménynél kezelt összegre vezetett végrehajtás első sorban való 

megjelölése, és részletszabályainak kidolgozása az első e hitelezővédelmi intézkedések közül, 

mely kiemelést érdemel. Ezen végrehajtási mód széles körű alkalmazhatósága több 

tekintetben is szolgálja a hitelezői érdekeket. A bankszámlára vezetett végrehajtás esetében a 

végrehajtónak nincs „kiszállási kötelezettsége”, azaz – szemben a munkabérre vezetett 

végrehajtói letiltással – a végrehajtási kényszercselekmény előtt nem szólítja fel az adóst a 

végrehajtható okirat egyidejű kézbesítésével a teljesítésre. Tehát teljes mértékig rajtaütésszerű 

eljárásról van szó. A pénzforgalomról szóló 6/1997. (MK 61.) MNB rendelkezés 10. § (4) 

bekezdése értelmében csak az azonnali beszedési megbízás benyújtásáról kell a jogosultnak 

(jelen esetben értelmezésem szerint a végrehajtónak) értesítenie a kötelezettet. Ugyanakkor e 

                                                           
 138 Imregh Géza: Eljárási határidők a bírósági végrehajtásban, Advocat 2000/4-2001/1. 13.o.  

139 Példaként említhető, hogy csak rövid határidőből négyfélét ismer a Vht.: „azonnali” eljárást 3, 
„haladéktalan” intézkedési kötelezettséget 26, „soron kívüli” eljárást 4, míg „24 órán belüli” tevékenységet 3 
alkalommal ír elő. Kérdéses, hogy e „gyors” határidők nyelvi árnyalatokhoz igazodó alkalmazása mennyiben 
lehetséges. 
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szabály nehezen (mondhatni egyáltalán nem) hozható egyensúlyba a Vht. 36.§ (1) 

bekezdésében a végrehajtható okirat kézbesítéséről szóló általános rendelkezéssel140. 

Kedvező a végrehajtást kérő számára a munkabérnél magasabb százalékos arányú 

kielégítési határ is [Vht. 79/A.§ (2) bek.], valamint drasztikusan hitelezőbarátnak vélem a Vht. 

azon rendelkezését is, mely a közös bankszámlák „tulajdoni korlátozás nélküli” végrehajtás 

alá vonását mondja ki. [Vht. 79/C.§] (Zárójelben itt kell megjegyeznünk, hogy pl. Angliában 

az attachment of debt, vagy más néven garnishee proceedings, azaz a követelések 

lefoglalásának szabályai nem teszik lehetővé, hogy közös számla egyenlegét ilymódon 

végrehajtás alá vonhassák, még akkor sem, ha az adós mint az egyik számlatulajdonos a teljes 

egyenleg felett jogosult rendelkezni.141) Ráadásul ez a rendelkezés a Ptk. szabályaira 

tekintettel is erősen vitatható. 

A gazdálkodó szervezetek, valamint általános forgalmi adó fizetésére kötelezett 

magánszemélyek bankszámla számairól való információszerzés a Vhn. módosító 

rendelkezései és a kapcsolódó jogszabályok nyomán az adóhatóságtól, valamint a 

cégnyilvántartásból a jövőben nem jelenthet különösebb gondot. Viszont komoly nehézséget 

okoz az a hiányosság, hogy a magánszemélyek jelentős körének bankszámlaszámairól sem az 

adóhatóság, sem a cégbíróság nem rendelkezik adatokkal. Részben megoldást jelenthetne a 

Pp. 141.§ (1) bekezdésének akkénti módosítása, hogy a bíróság a tárgyalási jegyzőkönyvben a 

végrehajtási eljárásban az érdekelt azonosságának megállapításához szükséges adatok között 

ne csak a gazdálkodó szervezetek esetében rögzítse a bankszámla számát és a számlát vezető 

pénzintézetet.  

 

2.4.4 Információszerzés az adós vagyontárgyairól 
 
 Az adósról, vagyontárgyairól való információszerzés a végrehajtási eljárás 

sikerességének egyik alapvető eleme, mondhatjuk kiindulási pontja, tehát hitelezővédelmi 

szerepe nyilvánvaló.  

A Vhn. ennek elősegítése érdekében vezette be az előzetes eljárás intézményét is. 

Eszerint az önálló bírósági végrehajtó a potenciális végrehajtást kérő kérelmére tájékoztatást 

ad az adósnak a végrehajtás eredményes lefolytatásához szükséges megjelölt adatairól, a 

végrehajtással kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekről, és az eljárás lefolytatásának 

                                                           
140 Ehhez hasonló ellentmondás áll fenn – véleményem szerint – az ingatlan lefoglalásának határidejét 

előíró 138. § (1) bekezdés és a Vht. 36.§ (1) bekezdése között is. 
141 lásd. Hirschhorn v. Evans ügy (1938) O'Hare, John – Hill, Robert N.: Civil Litigation, London, Law 

and Tax 1995. 586.o. 
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módjáról. [Vht. 31/B.§] Ez a jogszabályi rendelkezés üdvözlendő abból a szempontból, hogy 

segítségével az eleve reménytelennek ítélt ügyekben elkerülhető lesz (lenne) a felesleges 

költséget és munkaráfordítást igénylő végrehajtási eljárás megindítása. Ugyanakkor a 

végrehajtó részéről visszaélésre is alapot adhat ez az eljárás: nem fűződik ugyanis érdeke 

ahhoz, hogy nagyobb összegű követelés esetén a várható eredménytelenségről tájékoztassa, és 

ezzel mintegy „lebeszélje” a hitelezőt a végrehajtási eljárás megindításáról. Hiszen a 

végrehajtónak a munkadíj és költségtérítés akkor is jár, ha a követelés összege behajthatatlan, 

ami egy nagyobb összegű követelés esetén igen jelentős lehet. 

 Átmeneti zavart okozott, hogy a Vhdsz. nem tartalmazott rendelkezést arra 

vonatkozóan, hogy a végrehajtónak az előzetes eljárás során milyen munkadíj és/vagy 

költségtérítés jár. Kérdés lehetett, hogy az előzetes eljárás eljárási cselekménynek minősül-e. 

Egyrészt ugyanis a végrehajtó az előzetes eljárásról köteles jegyzőkönyvet készíteni, 

ugyanakkor a végrehajtási eljárás még nem indult meg. E kérdés megnyugtató megoldásához 

a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX.8.) IM.sz. rendelet módosítására volt 

szükség, mely – néhány hónapos késéssel – megszületett.142 

 

 Az előzetes eljárás bevezetése mellett egyértelműen pozitívan értékelhetjük a Vht., 

majd a Vhn. által mind szélesebb körben megnyíló információszerzési csatornákat is, mellyel 

gyakorlatilag valamennyi adatkezelő és adatnyilvántartó szerv adatszolgáltatási 

kötelezettsége megfogalmazásra került.143 

 

 Talán nem haszontalan e körben némi nemzetközi kitekintést tennünk: 

Mint már a fokozatosság elve kapcsán elmondottakból is kiderült, az osztrák 

végrehajtási jog az adósvédelmet fogalmazza meg alapelvi szinten, és a hitelezővédelem 

látszólag háttérbe szorul. Ugyanakkor – véleményem szerint - ez csupán a látszat, hiszen az 

                                                           
142 A Vhdsz-t módosító 20/2001. (XII. 10.) IM rendelet nyomán a jövőben az előzetes eljárás 

lefolytatásáért járó munkadíj összege 2000.-Ft, ezen felül a közhiteles nyilvántartásokban foglalt adatok 
beszerzéséért megkeresésenként 250.-Ft. 

143 A végrehajtási eljárás eredményes lefolytatása érdekében a végrehajtó szükség esetén beszerzi az 
adós lakóhelyére (tartózkodási helyére), székhelyére, telephelyére, munkahelyére (egyéni vállalkozására), 
jövedelmére és a végrehajtás alá vonható vagyontárgyaira (ingó, ingatlan vagyon, bankszámla, betét, értékpapír, 
érdekeltség gazdasági társaságban stb.) vonatkozó adatokat. [Vht. 47.§ (1) bek.] A végrehajtó az (1) bekezdésben 
megjelölt eljárása során megkeresheti az adósra és vagyonára vonatkozó adatokat kezelő hatóságokat, 
szervezeteket, így különösen a rendőrséget, a gépjárműveket nyilvántartó hatóságot, a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartó szerveket, okmányirodát, társadalombiztosítási szerveket, illetékhivatalt, adóhatóságot, 
cégbíróságot, pénzügyi intézményeket, befektetési szolgáltatókat, földhivatalt, a vízi és légi járművek lajstromát, 
illetve nyilvántartását vezető szerveket, a távközlési szervezeteket, az ingó jelzálogjogi nyilvántartást (a 
továbbiakban: zálogjogi nyilvántartás), a közjegyzőket, továbbá a kamarát az adós gazdálkodó szervezetekről 
vezetett nyilvántartásba történő betekintés céljából. [Vht. 47.§ (2) bek.]  
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osztrák végrehajtási jog több intézményével szolgálja a hitelezői igények eredményes 

kielégítését. Ezek közül az egyik legjelentősebb a vagyonjegyzék jogintézménye. Mivel ezen 

intézmény nálunk egyelőre ismeretlen, talán nem haszontalan ennek részletszabályait 

áttekinteni. 

A kiindulópont az, hogy a végrehajtást kérőnek a végrehajtási indítványban meg kell 

neveznie az adós végrehajtás alá vonható vagyontárgyait és megjelölnie feltalálási 

helyüket.144 A végrehajtást kérő azonban gyakran nem rendelkezik ismeretekkel az adós 

minden vagyontárgyáról (pl. az adós követelései és lakóhelyén kívüli ingatlantulajdona alig 

ismert előtte). Ezen kívül vannak olyan adósok, akik vagyonuk leplezésével a végrehajtást 

elhúzni törekszenek. A megfelelő végrehajtási tárgyak ismeretének hiányában a végrehajtás 

pedig gyakran teljesen vagy részlegesen sikertelen marad. 

 Amennyiben a végrehajtás sikertelen, az adós számára a végrehajtást kérővel szemben 

"támogatási" felelősség keletkezik, vagyis köteles vagyoni viszonyainak vagyonjegyzék 

formájában történő nyilvánossá tételére. A vagyonjegyzék tehát – mivel sikertelen 

végrehajtást feltételez – szubszidiárius kényszerítő eszköz. 

A vagyonjegyzék kiadására irányuló eljárást az EO. 1991-es novellája újra szabályozta 

és a "felderítő eskü" helyébe lépett.  

 A vagyonjegyzék alkalmazásának az alábbi esetei ismertek:  

1. Ingó dolog kiadásra irányuló eredménytelen végrehajtás esetén a kötelezett a bíróság vagy 

a végrehajtási szerv előtt köteles közölni, hol található a dolog, vagy azt, hogy nincs a 

birtokában és nem is tudja, hol található. 

2. Pénzkövetelések eredménytelen végrehajtása során, ha a kötelezettnél végrehajtás alá 

vonható ingók nem találhatóak, azok értéktelenek, illetve már más végrehajtást kérő 

számára lefoglalták őket, ha a társadalombiztosítási nyilvántartás alapján az állapítható 

meg, hogy az adós végrehajtás alá vonható jövedelemmel nem rendelkezik, illetve 

amennyiben a végrehajtás azért kilátástalan, mert a bevétel előreláthatólag nem elegendő a 

végrehajtandó követelés mellékköltségekkel együtt egy éven belül történő kielégítésére. 

3. Eredménytelen pénzügyi igazgatási végrehajtás esetén, ha a kincstári pénzügyi 

igazgatóság (Finanzprokuratur) vagy a pénzügyi hivatal vagyonjegyzék benyújtását és 

ennek a bíróság előtt történő aláírását indítványozza. 

Ha egy pénzkövetelés végrehajtása eredménytelen marad, az adós jegyzéket köteles 

benyújtani vagyonáról, melyben megjelölni köteles, a helyet, ahol az egyes vagyontárgyak 

                                                           
144 Ezen kötelezettség rokon a magyar Vht. 11.§ (2) bekezdés b) pontjában, illetve (3) bekezdésében 

megfogalmazottakkal.  
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találhatók, megadni a jogalapot és a bizonyítékokat az őt megillető követelésekről. A 

vagyonjegyzékhez formanyomtatványt kell használni. A kötelezett a bíróság vagy a 

végrehajtási szerv előtt köteles a vagyonjegyzéket aláírni, és ezáltal igazolni, hogy az általa 

megadott adatok helyesek és teljesek, azaz a vagyonából semmit nem hallgatott el. [EO 

479.§] A végrehajtást foganatosító bíróság jogosult további, a megadottakon túli, végrehajtás 

alá vonandó dolgok felkutatására szolgáló kérdéseket a vagyonjegyzékbe felvenni. 

Vagyonjegyzék előterjesztésére irányuló eljárásra – ha ez eredménytelen bírósági 

végrehajtás miatt történik – a végrehajtást foganatosító bíróság [EO 17.§], ha eredménytelen 

pénzügyi igazgatási végrehajtás után indítványozzák és ezzel egy önálló (bírósági) eljárás 

indul, az a kerületi bíróság (Bezirksgericht) rendelkezik hatáskörrel, melynek illetékességi 

területén a végrehajtást sikertelenül megkísérelték [EO 47.§]. 

Az ingóvégrehajtásnál a vagyonjegyzék már a bírósági végrehajtónál előterjesztendő 

és aláírandó. Ha ez nem lehetséges (pl. a kötelezett a végrehajtás foganatosításánál nem volt 

jelen), vagy egy követelés- vagy pénzügyi végrehajtás volt eredménytelen, a kötelezett 

vagyonjegyzék előterjesztése céljából a bíróság elé idézendő. A vagyonjegyzék 

előterjesztésére és aláírására irányuló eljárás a bírósági tisztviselő hatáskörébe esik. [RpflG 145 

17.§] Elzárás elrendelése azonban a bíró számára van fenntartva [PpflG 16.§]. 

A bíróság – az eredménytelen pénzügyi igazgatási végrehajtás kivételével – vizsgálja, 

hogy a végrehajtás valóban eredménytelenül folyt-e és azt, hogy az EO 49.§-a szerint nincs-e 

akadálya a vagyonjegyzék előterjesztésének. 

Ha a szabályszerűen idézett adós megfelelő kimentés nélkül a bíróság előtt nem 

jelenik meg, vagy jogtalan módon a vagyonjegyzék előterjesztését vagy aláírását a 

végrehajtási szerv előtt megtagadja, kényszerű elővezetését kell elrendelni [EO 48.§] 

 Ha a kötelezett a bíróság előtt a vagyonjegyzék előterjesztését vagy aláírását jogtalan 

módon megtagadja, ennek kikényszerítésére elzárást rendelhet el. Az elzárást az EO 360-

366.§-a szerint kell végrehajtani, de mivel ez kényszerítő eszköz és nem büntetés, véget ér a 

vagyonjegyzék bíróság előtti előterjesztésével és aláírásával. [EO 48.§] Az elzárással sújtott 

adós mindenkor jogosult az elzárás helye szerinti kerületi bíróságnál vagyonjegyzék 

előterjesztésének engedélyezése végett indítványt tenni. Az indítványt további eljárás nélkül 

teljesíteni kell. 

Az EO 48.§-a szerinti eljárás abban különbözik a 360.§-a szerintitől, hogy az elzárás 

teljes időtartama a 6 hónapot nem lépheti túl, és az elzárás elrendelése hatályát veszti, 

amennyiben egy éven belül nem hajtják végre. Az adós azonban újra bíróság elé idézhető, 
                                                           

145 Rechtsplegergesetz - A bírósági ügyintézőkről szóló törvény 
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amennyiben jogtalan módon újra megtagadja a vagyonjegyzék előterjesztését és annak 

aláírását, az elzárás újra elrendelhető. 

Pénzkövetelés végrehajtása esetén, ha az adós az EO. 47.§-a szerint aláírt 

vagyonjegyzéket terjesztett elő vagy a 6 hónapos elzárást elszenvedte, új vagyonjegyzék 

előterjesztésére és aláírására (újabb hitelezővel szemben is) csak akkor köteles, illetve az 

elzárás csak akkor rendelhető el újra, ha hitelt érdemlően igazolják, hogy később vagyont 

szerzett, vagy a vagyonjegyzék előterjesztése és aláírása, vagy az elzárás letöltése óta több 

mint egy év telt el. [EO 49.§] 

Ha a kötelezettet dolog kiadására irányuló végrehajtási eljárás eredménytelensége 

miatt kötelezték vagyonjegyzék aláírására, ugyanannak a jogosultnak ugyanarra az igényére 

vonatkozóan csak akkor kötelezhető újra vagyonközlésre, ha a jogosult hitelt érdemlően 

igazolja, hogy a dolog birtoklását illető tényállásra, valamint a kötelezett tudomására 

vonatkozó ismeretei változtak. 

Az előterjesztett vagyonjegyzékekről és a végrehajtott elzárásokról a kerületi bíróság 

feljegyzést vezet. [GEO 399.§] A végrehajtást foganatosító bíróság irodája az EO 47.§-a 

szerinti indítványra a folyó és megelőző évre vonatkozóan megállapítja, terjesztettek-e elő, és 

ha igen, mikor vagyonjegyzéket és azt az iratokra feljegyzi. A bírósági végrehajtó ugyanígy 

megállapítja az elzárás végrehajtása előtt, hogy időközben más ügyben került-e előterjesztésre 

vagyonjegyzék.  

Ha az EO 49.§-ának rendelkezései fennállnak és új vagyonjegyzék előterjesztése és 

aláírása nem kötelező, a végrehajtást kérőnek az utoljára előterjesztett és aláírt 

vagyonjegyzékről másolatot kell küldeni. 

 

 A német ZPO-ban is több olyan rendelkezés szerepel, amely az adós vagyonáról, 

jövedelméről való információszerzést szolgálja. Ezek között találunk néhány különös szabályt 

is. A ZPO 806.a.§ (2) bekezdése értelmében, ha a végrehajtó az adóst nem találja otthon, és a 

foglalás nem, illetve előreláthatóan nem jár eredménnyel, a végrehajtó jogosult az adós 

lakókörnyezetében a munkahelye után érdeklődni. A szomszédok ilyen információ-

szolgáltatása természetesen önkéntes, és valóság-tartalmáért sem felelnek. 

 Ismeri a német végrehajtási jog a vagyonleltár jogintézményét [ZPO 807.§] is. Az 

adós a végrehajtást kérő indítványára vagyonleltárt köteles készíteni és annak valódiságát 

esküt helyettesítő módon bizonyítani, valamint követelései jogalapját és bizonyítékait 

megjelölni, amennyiben 

− ingófoglalás útján a végrehajtást kérő teljes kielégítése nem történt meg, 
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− a végrehajtást kérő valószínűsíti, hogy követelései ingófoglalás útján nem kerülnek 

teljesen kielégítésre, 

− az adós a foglalásnak ellenszegült, 

− a végrehajtó az adóst ismételten nem találta a lakásában, miután a végrehajtást 

legalább két héttel korábban közölte, kivéve, ha az adós távollétét megfelelően 

kimentette, és az okát valószínűsítette. 

E vagyonnyilatkozatban fel kell tüntetni – többek között – a megelőző két évben, az adós 

hozzátartozóinak nyújtott juttatásokat, valamint a megelőző négy évben az adós által juttatott 

ingyenes szolgáltatásokat, amennyiben azok a szokásos mértékű ajándék értékét meghaladják. 

Nem kell viszont a vagyonnyilatkozatban kitérni a 811.§ szerint a foglalás alól mentes 

vagyontárgyakra, hacsak nincs helye a cserefoglalásnak. 

 A végrehajtás hatékonyságának növelés érdekében 1999. január 1-től került 

bevezetésre a korlátozottan nyilvános adósnyilvántartás. A ZPO 915.§-a értelmében a 

végrehajtást foganatosító bíróság az előtte folyó eljárásokban az olyan adósokról vezet 

jegyzéket, akik esküt helyettesítő vagyonnyilatkozatot tettek, illetve akikkel szemben a 901.§-

a alapján bírságot szabtak ki. Ha az adós az esküt helyettesítő nyilatkozatot egy másik 

bíróságnál működő végrehajtó előtt tette, ennek a bíróságnak a nyilvántartásába is be kell azt 

vezetni, ha a nyilatkozat időpontjában ezen bíróság illetékességi területén volt a lakóhelye. A 

bejegyzést a bejegyzés évének utolsó napjától számított 3 év múlva törlik.  

 

 A vagyonjegyzékhez hasonló intézmény szabályozását megtalálhatjuk az angol 

végrehajtási jogban is mint az adós szóbeli meghallgatásának lehetőségét.146 

 A jogerős ítélet megszületése után, amennyiben az adós nem teljesít önként, az angol 

végrehajtást kérő kérheti azt, hogy az adóst (ha az adós jogi személy, annak vezetőjét) a 

bíróság szóbeli meghallgatásra maga elé idézze. A hitelező először ex parte egy "order"-t 

(bírósági parancsot) kell, hogy kérjen a bíróságtól. Már itt fontos megemlítenünk, hogy az 

angol eljárásjog nagy előszeretettel alkalmaz formanyomtatványokat, így a kérelemre, illetve 

a kibocsátott parancsra egyaránt formanyomtatvány áll a felek és jogi képviselőik, illetve a 

bíróság rendelkezésére. A High Court előtti eljárásban ezt az ordert személyesen kell az 

adósnak átadni, míg a county court előtti eljárásban ez postai úton is kézbesíthető. A 

megidézett adósnak joga van arra, hogy ésszerű költségeinek (pl. útiköltségének) 

megelőlegezését kérje a végrehajtást kérőtől. Ugyan a végrehajtást kérőnek nem 

                                                           
146 The Supreme Court Practice („White Book”) 1997/1., Sweet and Maxwell, London 1996. 782.o. 
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kötelezettsége ezt külön kérés nélkül megelőlegezni, de tanácsos, különösen akkor, ha az adós 

az első idézésre nem jelent meg. Amennyiben az adós az idézésre nem jelenik meg, úgy 

ismételt idézésnek van helye, de ezt már személyesen kell az adósnak kézbesíteni legalább 10 

nappal a meghallgatás előtt úgy, hogy az útiköltségét legalább 4 nappal a meghallgatás előtt 

letétbe kell helyezni. Csak ilyen előzmény után lehet a második meghallgatás elmulasztásának 

a következménye (szankciója) az adós letartóztatása (committal to prison). A meghallgatás 

helyszínének meghatározásában a gazdaságosság játssza a főszerepet. A meghallgatást a High 

Court előtti eljárásban a High Court helyiségében, illetve – az azt egyébként foganatosító 

irodavezető (master) megkeresése alapján – az adós lakóhelye szerint illetékes county court-

on kell foganatosítani, míg a county court előtti eljárásban az adós lakóhelye vagy 

munkahelye szerint illetékes county court előtt. A meghallgatást a senior clerk foganatosítja. 

E meghallgatás jellegét tekintve a legszigorúbb keresztkérdezés (cross-examination). Itt is 

formanyomtatványt használnak, azaz az adósnak egy formanyomtatvány kitöltésével kell 

vagyoni, jövedelmi viszonyairól színt vallania. (Függetlenül a vagyontárgy fellelhetőségének 

helyétől, tehát az adott bíróság illetékességi területén kívül eső vagyontárgyaira nézve is 

nyilatkozni köteles. Az adós a nyilatkozat kitöltésével és aláírásával alapvető bizonyítékot 

szolgáltat a végrehajtást kérő számára. Ugyanakkor igen sok múlhat a végrehajtást kérő, 

illetve képviselőjének ügyességén, felkészültségén. Pl. ha az adós tagadja, hogy gépkocsival 

rendelkezne, helyénvaló kérdés lehet a következő: "Akkor kié az a J 24OGRH frsz-ú Alfa 

Romeo, ami esténként az autófeljáróján parkol?"147 E kérdés feltevése ugyanakkor 

kétségtelenül feltételez némi, Angliában sem haszontalan "magán-nyomozást". 

 

 A francia végrehajtási törvény III. fejezete a kielégítési végrehajtás speciális szabályai 

között első helyen taglalja az információ-áramlást biztosító rendelkezéseket. A végrehajtási 

eljárás során Franciaországban is gyakran okozott gondot hitelezőnek és végrehajtónak 

egyaránt, hogy az adósok gyakran eltűntek ismert lakóhelyükről. Az állami hatóságok pedig 

hivatali titokra hivatkozva tagadták meg ilyen esetekben az információnyújtást. A 

pénzügyekről szóló törvény sem tette lehetővé, hogy állami, pénzügyi szervek, bankok a 

végrehajtást kérő segítségére legyenek. A személyi szabadság alkotmányos jogának, illetve a 

magánélet védelmének igen erős elve miatt csak hosszú viták után kerülhetett bele a 

végrehajtási törvénybe az adós felkutatását segítő szakasz. Eszerint a végrehajtás felett 

törvényességi felügyeletet gyakorló ügyész a végrehajtó megkeresése alapján teheti meg a 

szükséges lépéseket, hogy az adós lakóhelyét, munkáltatóját, illetve annak címét, a 
                                                           

147 O’Hare, John – Hill, Robert N.: Civil Litigation, Law and Tax 1995. Chapter 24-25. 581.o. 
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bankszámláját vezető bankot, illetve a számlaszámát kiderítse. Minderre akkor kerülhet sor, 

ha a végrehajtást kérő hitelező rendelkezik végrehajtható okirattal, és a végrehajtó által felvett 

jegyzőkönyv hitelt érdemlően bizonyítja az adós felkutatására tett sikertelen erőfeszítéseket. 

Ezesetben a törvény felmenti az állami, pénzügyi szerveket, illetve bankokat a titoktartási 

kötelezettségük alól. Ugyanakkor a törvény ezeket a névre szóló bizalmas adatok védelmét 

messzemenően biztosítani igyekszik, mikor kizárólag a fenti tényekre nézve engedi meg az 

információnyújtást, és ezen adatoknak a bírósági végrehajtáson kívüli felhasználását, másnak 

a rendelkezésre bocsátását, sőt nyilvántartásba vételét tiltja, és e tilalom megszegőit 1-5 év 

szabadságvesztéssel, illetve 20.000-2.000.000 frank pénzbüntetéssel fenyegeti.148 

 

 A fentiekkel összevetve azt mondhatjuk, hogy a magyar szabályozás megfelelően 

átfogó, kiterjedt és mentes a túlbonyolítástól. Sőt – összevetve például a francia 

szabályozással – kifejezetten nagyvonalúnak mondható, hiszen az adatgyűjtéshez sem a 

korábbi sikertelen erőfeszítéseket nem kell igazolni, sem ügyészi, bírósági jóváhagyás 

beszerzése nem szükséges. Ami pedig a jogosulatlan adatkezelést illeti, ennek büntetőjogi 

szankciója is jóval kevésbé fenyegető149. 

Felvetődik a kérdés, nem lehetne-e kiváltani a végrehajtó által elvégzendő adatgyűjtést 

az angol, az osztrák vagy a német jogból megismert adósi nyilatkozattétel intézményével. 

Véleményem szerint a Vht. rendelkezései megbízhatóbb és gyorsabb információszerzést 

tehetnek lehetővé.   

Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a Vht-ben rejlő lehetőségek optimális 

kihasználására csak akkor nyílik lehetőség, ha a hivatkozott nyilvántartások országosak és 

naprakészek.  

A gyakorlatot áttekintve azonban azt kell megállapítanunk, hogy az előzetes eljárás 

nem tudja jelenleg beváltani a hozzáfűzött reményeket, sőt fennáll a veszélye, hogy elsorvad 

vagy még sokáig jelentéktelen marad. S a végrehajtói adatgyűjtés a végrehajtás foganatosítása 

                                                           
148 Blanc, Emmanuel: Les nouvelles procedures d’exécution – Commentaire article par article de la loi 

91-650 du 9 juillet 1991. Editions du J.N.A., Párizs 1991. 65.o. 
149 A Vht. 47.§ (5) bekezdésében deklarált adatvédelmi kötelezettségen, illetve jogellenes felhasználási 

tilalmon túl a Btk 177/A.§-ban megfogalmazott jogosulatlan adatkezelés vétségének büntetési tétele fenyegeti a 
végrehajtót. Eszerint az az adatkezelő vagy adatfeldolgozó, aki 

a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, 
b) személyes adatot jogellenesen továbbít, vagy nyilvánosságra hoz, 
c) személyes adatok kezelésére vonatkozó bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, 
d) személyes adatot az arra jogosult elől eltitkol, 
e) kezelt személyes adatot meghamisít, 
f) közérdekű adatot eltitkol vagy meghamisít,  

vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel 
büntethető.  
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során is nehézkes. Ennek oka pedig a közhitelű nyilvántartások országos egységesítésének 

elmaradása. Elsőként említhetjük az ingatlan-nyilvántartást, mely legfeljebb megyei szinten 

kezelhető, de – a tapasztalatok szerint – ez sem működik minden megyében.150 A fővárosi, 

megyei és a helyi földhivatalok illetékességi területét a 62/1999. (VII.21.) FVM. sz. rendelet 

állapítja meg, mely szerint 23 fővárosi kerületi és 114 helyi földhivatal működik az 

országban. Az adós ingatlan-vagyonáról való biztos, alapos információk szerzése végett a 

végrehajtónak valamennyi földhivatalhoz megkeresést kellene küldeni, melynek 

postaköltsége és minimum egy hónapos átfutási ideje elrettentően hathat a végrehajtást 

kérőre. A banki információk megszerzése – figyelemmel a napjainkban Magyarországon 

működő több, mint 300 pénzintézetre – a fentiek alapján még ennél is körülményesebb. A 

lakcím-nyilvántartás – a be nem jelentett lakcímek miatt – már-már elégtelennek mondható, a 

társadalombiztosítási szervek nyilvántartásai – mint az adós munkahelye megállapításának 

lehetséges forrásai – szintén igencsak tökéletlenül működnek. De nincsenek jó gyakorlati 

tapasztalatok az 1997. évi CXLV. törvény által lehetővé tett csoportosított cégbírósági 

adatkérés tekintetében sem. A cégbírósági információk szerint a nyilvántartásban történő ilyen 

jellegű keresés időnként pontatlan eredményt ad. Pozitívumként csupán az országos 

gépjármű-nyilvántartás emelhető ki, mely valóban az egész országra kiterjedően, kb. két hetes 

átfutási idővel megadja a kért tájékoztatást az adós gépjárműveiről.151 

Nyilvánvaló, hogy e gondok még alapvetően „informatikai gyermekbetegségekre” 

vezethetők vissza, és az elképzelés a cégnyilvántartás, illetve az adóhatósági nyilvántartás 

minél részletesebb kiépítésére előremutató. Kétségtelenül szükséges lenne ezen kívül „egy 

megfelelő garanciákkal körülbástyázott, rendszeresen aktualizált információkat tartalmazó, 

országos számítógépes nyilvántartás a természetes személyek lakóhelyéről és munkahelyéről, 

amelyhez adatokat például a személyi jövedelemadó bevallás és a társadalombiztosítási 

szervek adatai szolgálhatnak”.152 

E rendszer megvalósulásáig azonban a meglévő lehetőségek csiszolása a cél: pl. az 

országos ingatlan-nyilvántartási rendszer kiépítéséig célszerű lett volna megengedni, hogy a 

végrehajtó bármely földhivatal nyilvántartásához csatlakozhasson. A Vhn. 174.§ (3) 
                                                           

150 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény a számítógéppel vezetett (gépi 
adatfeldolgozású) ingatlan-nyilvántartási adatbázissal, valamint az ehhez való csatlakozással kapcsolatban igen 
haladó rendelkezéseket fogalmazott meg. A törvény az eredeti elképzelések szerint 1999. január 1-én hatályba 
lépett volna, de az 1998. évi XC. törvény a hatálybalépés időpontját 2000. január 1-ére módosította. Ennek oka 
többek között épp a technikai feltételek megteremtésének késedelme volt. S bár helyi szinten már megvalósult a 
számítógépes adatfeldolgozás, de a mai napig késik az országos nyilvántartás, és még a rácsatlakozás lehetősége 
(kötelezettsége) is illúzió. 
 151 Fodor Tamás: Az 1994. évi LIII. törvény hiányosságai a Vht. novella tükrében gyakorlati szemmel, 
TDK dolgozat, Miskolc 2002. 5.o. 

152 Kapa Mátyás: A bírósági végrehajtás néhány időszerű kérdéséről, MJ 2000/3.169.o. 
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bekezdése ugyanis csak azt tette lehetővé és kötelezővé, hogy a végrehajtó „az illetékességi 

területén működő földhivatal számítógépes ingatlan-nyilvántartásához” kapcsolódjon. Ehhez 

viszont a díjmentes csatlakozás lehetőségét kellett volna megteremteni. 

 

2.4.5 A végrehajtás alá vonható vagyontárgyak körének szélesedés 
 

Egyértelműen üdvözlendő a végrehajtás alá vonható vagyontárgyak körének 

szélesedése is. Kétségtelenül kedvező a hitelező számára, hogy a foglalás alá vonható ingók 

köre az a Vht. hatályba lépésével kibővült az üzletrészekkel, értékpapírokkal, majd a Vhn. 

mentességet korlátozó szabályai alapján a nemesfémből vagy egyébként nemes anyagból 

készült és a szokásos használati cikkektől eltérően különösen nagy értékű vagyontárgyakkal, 

valamint – felülbírálva a Vht. szabályait – az adós bizonyos értéket meghaladó 

gépkocsijával,153 és az adós több ingatlanában fellelhető ingókkal. 

Ugyanakkor pl. az üzletrész lefoglalása és értékesítése továbbra is sok problémát rejt: 

egyrészt a Vht. továbbra sem ad semmiféle támpontot a végrehajtónak az üzletrész 

becsértékének megállapítására154, másrészt azt is látnunk kell, hogy még az alapvetően nem 

személyegyesítő jellegű cégekben való részvétel is olyan fokban bizalmi jellegű jogviszonyt 

feltételez, hogy az üzletrész árverésre bocsátása a legritkább esetben von maga után tényleges 

eredményt. 

Ráadásul a Vht. hatályos szabályozása szinte tálcán kínálja az adós számára, hogy 

„megszabaduljon” a nevén lévő cégvagyontól. A Vht. 132. § (2) bekezdése értelmében 

ugyanis az üzletrész árverésén a gazdálkodó szerv tagját (aki sok esetben az adós házastársa, 

más hozzátartozója), a gazdálkodó szervezetet, illetőleg az általa kijelölt személyt elővásárlási 

jog illeti meg. A végrehajtók gyakori panasza, hogy ily módon az adós úgy „veszti el” 

vagyonát, hogy effektív hasznait továbbra is élvezheti, míg a teljesítést illetően már nincs 

                                                           
153 Alig, hogy a szakmai közvélemény megismerhette az új végrehajtási törvény javaslatát, sokan máris 

akként vélekedtek, hogy a személygépkocsit általánosságban a végrehajtás alól mentes ingóságok közé sorolni 
nem indokolt. „A személygépkocsi és személygépkocsi között értékben óriási különbség van. Közlekedni 
viszont korunk vállalkozói viszonylag olcsó gépkocsival is tudnak, emellett elfogadható tömegközlekedés is van 
az országban és megvan a lehetősége személygépkocsi bérbevételének is. A személygépkocsit nem helyes tehát 
a foglalás alól mentesnek minősíteni. Akinek értékes gépkocsija van adja el, fizesse ki az adósságait és a 
maradványból vehet olcsóbbat, ha saját személygépkocsival kíván közlekedni.” (Szűcs József: Megjegyzések a 
bírósági végrehajtásról szóló törvényjavaslathoz, BL 1994/1. 101.o.)  

154 Legfelsőbb bírósági állásfoglalást csak az értékpapír egyenértékének megállapításánál követendő 
eljárásra vonatkozóan találunk: E tekintetben a BH 1998. 437. sz. döntés kimondta, hogy a bíróság a 
szakvéleményre alapítottan jogszerű döntést hozott, amikor az adós által ki nem adott - a tőzsdei forgalomban 
egyébként részt vevő - Egis-részvények értékét az eljárás folyamatban létekor irányadó forgalmi értéknek 
megfelelő összegben határozta meg. BH 1995. 707. sz. döntés értelmében pedig, ha a névre szóló vagyonjegy 
nincs meg, az annak kiadásáról rendelkező jogerős ítélet végrehajtását a névértékének megfelelő összegre lehet 
elrendelni. 
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kényszer alatt. Álláspontjuk szerint megoldást jelenthetne, ha a Vhn. révén módosult Ptk. 203. 

§ (2) bekezdésének155 szerződésre vonatkozó szabályát az üzletrész végrehajtására is 

kiterjesztenék. 

Bár a Vhn. megszületése előtt tudományos értekezés tárgyát képezte az eszmei javakra 

vezetett bírósági végrehajtás mikéntjének kidolgozatlansága,156 ennek törvényi rendezését a 

Vhn-ben sem találjuk. A szabadalomra, használati mintára, védjegyre, árujelzőre stb. vezetett 

végrehajtást a Vht. ugyanis nem zárja ki, de annak pl. a vonatkozó lajstromba való 

bejegyzését, a forgalmi érték becslést elvégző szakértő becsüs személyét nem szabályozza. 

Ehhez hasonló gyakorlati gondot vetett fel nemrégiben pl. az orvosi praxisjog elzálogosítása, 

illetve végrehajtás alá vonásának esetleges lehetősége is, mivel a praxisjog kétségtelenül 

(nagy) vagyoni értékű jog, ugyanakkor csupán korlátozottan forgalomképes. 

 Itt említhető még meg, hogy a gyakorlatban igény mutatkozik a követelés lefoglalása 

törvényi tényállásának egy speciálisnak nevezhető követeléssel, a (jövőben esedékes) napi 

bevétel előzetes lefoglalásával való kiegészítése iránt. Gyakran előfordul ugyanis az ún. 

pénztárfoglalással az adós napi bevételének lefoglalása. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy 

egyrészt a végrehajtó napi kiszállására nincs lehetőség, másrészt az ismeretlen, nagyszámú 

jövőbeni vásárlóra, mint harmadadósra alkalmazhatatlanok a Vht. 110-113.§-ának 

rendelkezései. Itt ugyanis nemhogy még le nem járt követelésről van szó, hanem a foglaláskor 

még nem is beszélhetünk érvényesen létrejött követelés fennállásáról. A jövő jogalkotására 

vár annak kidolgozása, hogyan történjen e foglalás kivitelezése, jelenleg ugyanis még nincs 

olyan szabálya a Vht-nek, mely az adóst vagyontárgyának önkéntes átadására kötelezné, 

kényszerítené. Ráadásul felvetődik annak kérdése, hogy végrehajtás alá vonható-e a teljes 

napi bevétel. Ha az adós gazdálkodó szervezet, vele szemben a Vht. jelenleg is a totális 

végrehajtás álláspontjára helyezkedik.157 Magánszemély esetén pedig semmiféle alkalmazható 

szabályt nem tartalmaz a Vht. Olyan álláspont is megfogalmazódott, hogy a napi bevétel 

foglalásánál a lefoglalható részt a napi bevétel 50-75%-ában volna célszerű megjelölni. Ezzel 

                                                           
 155 Az a szerződés, amellyel harmadik személy igényének kielégítési alapját részben vagy egészben 

elvonták, e harmadik személy irányában hatálytalan, ha a másik fél rosszhiszemű volt, vagy reá nézve a 
szerződésből ingyenes előny származott. Ha valaki a hozzátartozójával vagy a vele összefonódásban levő 
gazdálkodó szervezettel, továbbá ha a gazdálkodó szervezet a tagjával vagy vezető tisztségviselőjével, illetve 
annak hozzátartozójával köt ilyen szerződést, a rosszhiszeműséget, illetőleg az ingyenességet vélelmezni kell. 
Ugyancsak vélelmezni kell a rosszhiszeműséget és az ingyenességet az egymással közvetlen vagy közvetett 
összefonódásban nem álló, de azonos személy vagy gazdálkodó szervezet befolyása alatt működő gazdálkodó 
szervezetek egymás közti szerződéskötése esetén. [Ptk. 203.§ (1)-(2) bek.] 

156 Vida Sándor: Bírósági végrehajtás eszmei javakra, MJ 1996/7. 385-390.o. 
157 A Vht. 79/A.§ (1) bekezdése a gazdálkodó szervezet adóst megillető, pénzügyi intézménynél kezelt 

összeg teljes végrehajthatóságát mondja ki, míg a Vht. 96/B.§ az ingófoglalás kapcsán zárja ki a gazdálkodó 
szervezetek mentességhez való jogát.  
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biztosítva lenne a legfontosabb egyéb kötelezettségekre (pl. munkabérre) is a fedezet (vagy 

legalábbis annak egy része).158 

 

2.4.6 A végrehajtást kérő jelenlétének joga 
 

A nyilvánosság elve kapcsán tettem már említést a végrehajtást kérő jelenléti jogáról. 

A végrehajtást kérő jelenlétének biztosítása a végrehajtók számára mindig is komoly 

nehézséget jelentett. A régi Vht. idején „a nehézségek megkönnyítését célozta a bírósági 

végrehajtás egyes kérdéseinek tárgyában kiadott igazságügyminiszteri Tájékoztató, amikor 

megállapította, hogy a végrehajtónak rendszerint módjában áll előre tisztázni, hogy melyik 

ügyben kíván a foglalásnál a végrehajtást kérő megjelenni. Ezek tisztázása után a végrehajtó 

lehetőleg azokat az ügyeket ossza be az elsőkként elintézendő ügyek közé, amelyeknél a 

végrehajtást kérő részt kíván venni a foglalásnál. A megjelenni kívánó végrehajtást kérőket a 

végrehajtó a foglalás időpontjáról azzal a figyelmeztetéssel értesítse, hogy a megadott 

időpontnál esetleg korábban vagy később fog sor kerülni ügyükben a foglalás 

foganatosítására. Az elmúlt évek alatt a végrehajtás kérők általában le is szoktak arról, hogy 

részt vegyenek a foglalásnál, és a foganatosítást mindjobban a végrehajtóra bízzák. Ha a 

végrehajtást kérő – az elmondottak ellenére – részt vesz a foglalásnál, megjelenésének vagy 

képviseletének a költségeit maga viseli, azokat nem háríthatja át az adósra.”159 

 Napjainkban ugyanakkor azt láthatjuk, hogy ezen joggal való élés egyre gyakoribb 

igény. Ennek oka sokszor a végrehajtóval szembeni bizalmatlanság, az adóssal való 

összejátszásától való félelem. Ezen elv érvényesülését lényegesen segítette a bírósági 

eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról szóló 11/1994. (IX. 8.) IM rendelet 

megszületése, mely révén a végrehajtást kérő (bár a személyes megjelenésével felmerülő 

költséget továbbra sem háríthatja át az adósra) a jogi képviseletével felmerülő költségeket már 

nem köteles viselni. Ami pedig az árverések nyilvánossága vagy ezen elv megsértésével 

kapcsolatosan felmerülő esetleges manipulációs lehetőségeket illeti, többek között ez volt az 

egyik indoka annak, hogy mint az értékesítés új formáját a Vhn. bevezette az ingatlan 

nyilvános pályázaton való értékesíthetőségének lehetőségét. 

 

 

 

                                                           
158 Vasvári Csaba im. 478.o. 
159 A bírósági végrehajtás szabályainak magyarázata, Szerkesztette: Szigligeti Viktor, KJK, Bp. 1970. 

276.o. 
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2.4.7 Hitelezői érdekek ellen ható szabályozási anomáliák a Vht-ben 

 

 Az ingatlan-végrehajtásra a jogkereső közönség gyakran mint a hitelezővédelem 

legerősebb eszközére tekint. A gyakorlat ugyanakkor azt mutatja, hogy a Vht. 149.§ (2) 

bekezdését – mely kimondja, hogy a végrehajtó az árverési vételár megfizetésére legfeljebb 

két hónapig terjedő halasztást adhat, ha ezt a vételár nagyobb összege vagy más fontos 

körülmény indokolja – az adós a végrehajtás meghiúsítására könnyen felhasználhatja. 

 Az országos gyakorlatban nem ritka az az eset, amikor az adós elvileg bármeddig, 

gyakorlatilag egy-két évig akadályozza a lefoglalt ingatlan értékesítését azzal, hogy „saját 

emberét” küldi az árverésre a következők szerint: A „beépített árverési vevő” leteszi a Vht. 

által előírt 10%-os előleget, majd bármi áron arra törekszik, hogy az árverést ő nyerje. Mivel a 

piac törvényei szerint egy árszintet már senki sem hajlandó átlépni, tehát emberünk, a 

legtöbbet ígérve hozzájut az ingatlanhoz. A vételár fennmaradó 90%-ára két hónap haladékot 

kér, melyet a fenti Vht. rendelkezés alapján a végrehajtó meg is ad számára. A két hónap 

eredménytelenül telik el, mire a végrehajtó új árverést ír ki, amely az első árveréstől számítva 

– a határidőkre és a munkarendre figyelemmel – legalább négy hónap elteltével zajlik le. 

Tehát az adós a 10%-ért négy hónap haladékot kapott. A második árverésen újabb „beépített” 

vevő veszi meg az ingatlant a fentiek szerint. Neki csupán arra kell vigyáznia, hogy ismét 

azon a bizonyos piaci szint környékén maradjon. És a lánc folytatódhat.160 

 A fenti visszaélés elkerülhető lenne a Vht. akkénti módosításával, hogy az, aki az 

árverés során fizetési kötelezettséget vállal és a megadott határidőn belül nem teljesíti, köteles 

legyen – akár speciális szankciók terhe mellet – bizonyítani, hogy a fizetés elmaradása rajta 

kívül álló, elháríthatatlan akadály bekövetkezésére vezethető vissza. 

 

 A hitelezővédelem elvéhez kapcsolódik a Vht. 23.§-a alapján záradékkal ellátható 

munkáltatói fizetési felszólítás, kártérítési határozat, békéltető eljárás során kötött egyezség 

vonatkozásában a Pp. 369.§ a) pontjára hivatkozással indított végrehajtás korlátozása 

(megszüntetése) iránti per problematikája is.161 

 A Pp. 369.§ a) pontja szerint a végrehajtási záradékkal ellátott okirattal és a vele egy 

tekintet alá eső végrehajtható okirattal elrendelt végrehajtás megszüntetése és korlátozása 

iránt pert akkor (is) lehet indítani, ha a végrehajtani kívánt követelés érvényesen nem jött 

                                                           
 160 Fodor Tamás im. 12.o. 

161 Bővebben lásd. a szerző Kérdések és válaszok a munkajog és a bírósági végrehajtási jog 
határmezsgyéjén című cikkében in. Ünnepi Tanulmányok Gáspárdy László professzor 60. születésnapjára, 
Novotni Alapítvány, Miskolc 1997. 209-217.o. 
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létre. E szakasz alapján tehát a munkáltató mint végrehajtást kérő még a jogerős és 

végrehajtható, záradékolt fizetési felszólítással, kártérítési határozattal, békéltető eljárás során 

kötött egyezséggel a kezében sem érezheti magát (jog)biztonságban, hisz egy végrehajtás 

megszüntetése (korlátozása) iránti perrel „reményei” könnyen semmivé foszolhatnak. 

 Annak, hogy a végrehajtási záradékkal ellátott okiratok végrehajtás megszüntetése 

iránti perrel való megtámadási lehetősége tágabb, mint a végrehajtási lappal vagy vele egy 

tekintet alá eső okirattal elrendelt végrehajtásé, nyilvánvaló jogpolitikai indoka, hogy a 

záradékolható okiratok meghozatalát, kiállítását bírósági eljárás nem előzte meg, ezért a 

nemzetközi egyezményekben is hangsúlyozott érdemi felülvizsgálatra csupán a széles körű 

végrehajtás megszüntetési (korlátozási) perben nyílik lehetőség. Véleményem szerint 

ugyanakkor a fenti okiratok esetén e bírósági felülvizsgálatra az Mt. 202. § e) pontja 

értelmében az intézkedés közlésétől számított harminc napon belül előterjeszthető 

keresetlevél alapján mód van. Az, hogy a munkavállaló adós e jogorvoslati lehetőséggel nem 

élt, s csak hónapokkal később, a végrehajtási eljárás során indítja meg azt a pert, amit rendes 

körülmények között (és vélhetően a jogalkotó szándéka szerint is) 30 napon belül kellett volna 

megindítania, több jogalkalmazási kérdést is felvet. 

 E Pp. szakasz alkalmazásával a munkavállaló elvonja a jogvitát az erre szakosodott 

bírákat tömörítő munkaügyi bíróság kompetenciájából, s e burkolt munkaügyi perek ezután az 

általános peres modell szabályai szerint (pl. az eljárás soronkívülisége nélkül) zajlanak. Ennél 

is súlyosabb gond, hogy annak lehetősége, hogy e perben a felek munkaügyi jogvitája 

alapjaiban felülvizsgálható, gyakorlatilag negligálja e jogvita Mt. szerinti szigorú határidejét. 

Az Mt. 12.§ (5) bekezdése értelmében ugyanis e törvényben meghatározott határidő 

elmulasztása akkor menthető ki, ha e törvény ezt kifejezetten megengedi. Mivel azonban a 

végrehajtás megszüntetése (korlátozása) iránti pernek perindítási határideje nincs, a 

munkavállalónak gyakorlatilag lehetősége nyílik egy általa elmulasztott határidő, korlátlan 

orvoslására. Azzal a furcsa helyzettel állunk tehát szemben, hogy a jogszabály a mulasztó, 

késlekedő, a jogbizonytalanság helyzetét fenntartó adóst segíti. Hiszen, ha munkaügyi pert 

indított volna, ott mint felperest, az általános szabályok szerint terhelte volna a bizonyítási 

kötelezettség, illetve teher. A végrehajtási záradékkal megindított végrehajtás megszüntetése 

iránti perben viszont a végrehajtást kérő félre (itt a munkáltatóra) hárul annak bizonyítása, 

hogy követelése fennáll. [BH 1980. 388.]  

 Mindezek alapján felmerül a kérdés, hogy ezen rendelkezésben nincs-e szó túlzott 

munkavállalói érdekvédelemről. Akkor, amikor a munkaügyi bíráskodást amúgy is gyakran 
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éri a „dolgozó-pártiság” vádja, talán érdemes lehet e törvényhely esetleges felülvizsgálatáról 

elgondolkodni. 

 

 

Összefoglalásképpen csupán egyetlen kérdés megválaszolása van hátra: Vajon a 

nemzetközi összehasonlítás tükrében a Vht. szigorúan hitelező-barát rendelkezései 

kiállják-e a próbát? 

 Ami – betekintve az angol, francia, osztrák végrehajtási jogszabályokba – számomra a 

legszembetűnőbb volt, az e szabályozások a mienkénél sokkal inkább adósbarát volta. Úgy 

vélem, hogy a hatályos magyar szabályozás, mint a dolgozat korábbi fejezetei is mutatják, 

igazodik napjaink magyar viszonyaihoz. S e viszonyok között nem szalonképes adósbarát 

szabályozás mellett kardoskodni. Mintha ez nem felelne meg a XXI. század, illetve Európa 

elvárásainak. Pedig a külföldi példák is azt mutatják, lehet és kell is arról beszélni, hogyan 

valósítható meg az adósi pozícióba került embereknek a teljes ellehetetlenüléstől, a senkinek 

nem használó túlzásoktól való megóvása egy, a hitelezői igényeket is figyelembe vevő, 

eredményes végrehajtás mellett. 
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2.5 A KORLÁTOZOTT ADÓSVÉDELEM ELVE 

 

A hitelezővédelem kapcsán többször említettük ezen elv szoros összefüggését az 

adósvédelemmel. Az, hogy az adósvédelem a végrehajtási eljárás alapelvének tekinthető-e 

egyáltalán, sokáig vitatott volt. Mind Vida, mind Farkas József így vélekedett, ugyanakkor 

Névai László és Révai Tibor véleménye szerint nem indokolt annak tekinteni. Révai szerint a 

„szocialista társadalomban nincsenek olyan adósok, akik különb védelmet érdemelnének, 

mint a hitelezők vagy maga az egész társadalom”.162 Néhány évvel később azonban a polgári 

eljárásjog tankönyve akként fogalmaz:” A mi végrehajtási eljárásunknak két alapvető elve 

emelhető ki. Ezek: az adós védelme, illetőleg kímélete, ugyanakkor a végrehajtást kérő jogos 

érdekeinek biztosítása, a követelés érvényesítése."”163 Napjainkban pedig azt mondhatjuk, 

hogy az adósvédelem minden modern végrehajtási jogban magától érthetődő tétel. 

 

 Az adósvédelem legfontosabb célja az, hogy figyelemmel a lehető legteljesebb 

hitelezői igény-kielégítésre, megóvja az adóst a teljes anyagi és személyi ellehetetlenüléstől. 

 A Vhn. kapcsán voltak, akik véleménye szerint az adósvédelem is szerepet kapott a 

törvényben. Ezen álláspont képviselői az adósvédelmet elsősorban az adós személyi adatai 

védelmének biztosításában, illetve szociális érdekeinek védelmében látják megtestesülni.164 A 

Vhn. indokolás az adós jövőbeni teljesítőkészségének, illetve teljesítőképességének 

megteremtését és megőrzését is célként fogalmazta meg. Ezzel szemben én az adósvédelem 

egyértelmű háttérbe szorítását észlelem, melyet az alábbiak szerint támaszthatok alá. 

 

2.5.1 Adósvédelem korlátozottsága a bankszámlára, illetve munkabérre vezetett 

végrehajtás során 
 
 Az, hogy a Vhn. a pénzintézetnél kezelt, adóst megillető összegre vezetett 

végrehajtást a fokozatosság első helyére helyezte, első látásra az adós számára is optimális 

megoldásnak tűnik. Ha azonban e szabályokat aprólékosan áttanulmányozzuk, egyértelműen 

az adós helyzetének – burkolt – elnehezítését tapasztaljuk. 

 Ma Magyarországon a legtöbb munkáltató munkavállalóinak havi munkabérét 

bankszámlára átutalással fizeti meg. Rengeteg ember bankszámláján más bevétel, mint a 

                                                           
162 Vida István: A bírósági végrehajtás im. 395.o. 
163 Névai László – Szilbereky Jenő: Polgári eljárásjog 3. kiadás, Budapest 1974. 580.o. 
164 Holakovszkiné Pestovics Ilona im. 15.o. 



 90 

munkabére nem jelenik meg. Ez az az adósi kör, amely lényegesen hátrányosabb helyzetbe 

kerül, ha munkabérének letiltása helyett, bankszámlájára vezetnek végrehajtást. Az első 

esetben a végrehajtói letiltást megelőzi a végrehajtó helyszíni eljárása, teljesítésre való 

felhívása, a munkabérből való letiltás általános szabályai szerint az öregségi nyugdíj-

minimum mint mentes rész felett – főszabály szerint – 33% tiltható le, míg a korlátozás nélkül 

végrehajtás alá vonható rész az öregségi nyugdíj-minimum ötszöröse feletti részben került 

meghatározásra. Ezzel szemben a pénzügyi intézménynél kezelt összeg esetén mentes ugyan 

az öregségi nyugdíj legkisebb összege, de ennek négyszerese feletti rész már korlátozás nélkül 

végrehajtás alá vonható, a kettő közötti résznek pedig 50%-a vonható el. Mindezek alapján a 

végrehajtást kérő egyértelmű érdeke a bankszámlára vezetett végrehajtás forszírozása lesz. 

Álláspontom szerint azonban a fenti megkülönböztetést semmi sem indokolja. Ráadásul a 

Vht. 79/C.§ (1) bekezdése a pénzügyi intézménynél több számlatulajdonos tulajdonában álló 

számlán kezelt pénzösszeg bármelyik számlatulajdonossal szemben fennálló követelés 

fejében teljes összegben végrehajtás alá vonhatóvá tette. Ha tehát adósunknak és 

házastársának – szerencsétlenségükre – közös bankszámlára érkezik a munkabére, 

előfordulhat, hogy az egyetlen öregségi nyugdíjminimumból kellene – a végrehajtási igényper 

befejezéséig – létfenntartásukat megoldani. Tény, hogy a bérnek a bankszámlán való 

megjelenésével az a házastársak közös vagyonának minősül, mégis úgy vélem, hogy 

mindazokban az esetekben, amikor egyértelműen, kétséget kizárólag igazolható, hogy a nem 

adós házastárs munkáltatójától érkezik az átutalt összeg, e szabály alkalmazását ki kellene 

zárni. Ha ugyanis a jelenlegi gyakorlatot és elvet erősítjük, akár arra a következtetésre is 

juthatunk, hogy a nem adós házastárs munkabérének felére is lehessen közvetlenül 

végrehajtást foganatosítani, mintegy elébe menve az összeg közös kasszába kerülésének, 

felgyorsítva a végrehajtás menetét.165 

 A fenti elnehezülést csak fokozza, hogy több végrehajtó akként értelmezi a Vht. 7.§ 

(1) bekezdését, hogy a bankszámlára vezetett végrehajtás és a munkabérre vezetett 

végrehajtás együtt, párhuzamosan is folyhat. Ennek alapján amennyiben az adós 

bankszámláján csak a munkabére jelenik meg, úgy gyakorlatilag ugyanazon jövedelem 

kétszeres „megcsapolása” történhet, teljesen feleslegessé téve a munkabérre vezetett 

                                                           
165 Mindez pedig élesen szemben áll mind a végrehajtás alapvető feltételeivel, mind a bírói gyakorlattal. 

A BH 1998. 537. sz. döntésben a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy végrehajtás csak a jogerős határozatban 
megjelölt kötelezettel szemben rendelhető el. S önmagában a készfizető kezesség vállalásának ténye – 
marasztaló határozati rendelkezés nélkül – nem elegendő a végrehajtás elrendeléséhez. Az ennek alapján 
kiállított végrehajtási lap visszavonásának van helye [BH 2001. 25]. A PK. 323. sz. állásfoglalás pedig korábban 
szintén azt deklarálta, hogy a házastárs munkabér-követelése a másik házastárs tartozására a régi Vht. 67.§-ának 
(2) bekezdésére figyelemmel nem foglalható le. 
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végrehajtás garanciális szabályait. E körben tehát a Vht. rendelkezései – az egyértelmű és 

humánus joggyakorlat érdekében – pontosításra szorulnak. 

 

 A munkabérre vezetett végrehajtás szabályait a hosszú évtizedek folyamán 

kiforrottnak, kevés gyakorlati problémát felvetőnek tekinthetjük. Itt csupán egyetlen kérdés – 

az adós számára mentesen hagyandó minimális összeg kérdése – érdemel figyelmet.  

 

Ha a Vht. ezen szabályának történeti előzményét kéressük, furcsa megállapítást 

tehetünk.  

Már az erőteljesen hitelezőbarátnak tekintett ős-Vht. időszakában is fellelhetőek 

ugyanis a létminimum biztosításának szabályait. Igaz, hogy ekkor a létminimum általános 

garantálása helyett több jogszabályban szétszórtan elrejtett mentességi szabályokat találunk. 

A közszolgálati alkalmazottak és nyugdíjasok hivatali járandóságait terhelő tartozások 

rendezéséről és hitelszükségleteik kielégítéséről szóló 1918. évi XXII. tc. hatálya a polgári 

állami és magyar kir. államvasúti alkalmazottakra vonatkozott, de a következő évtizedekben 

pénzügyminiszteri rendeletek a törvény rendelkezéseit a közszolgálati alkalmazottak széles 

körére kiterjesztették. E jogszabályok hatálya alá nem eső tisztviselőkre vonatkozóan bírt 

jelentőséggel az ős-Vht-t módosító 1908. évi XLI. tc. (továbbiakban: ős-Vhn.) 6.§-a, mely 

további, meghatározott hivatalok betöltőinek166 jövedelme kapcsán mondta ki, hogy annak 

„legfeljebb egyharmada, és ez is csak úgy vehető végrehajtás alá, hogy a végrehajtást 

szenvedő részére évi kétezer korona a foglaláson túl is érintetlenül maradjon”. [ős-Vht. 54.§] 

Az ős-Vhn. 11.§-a [ős-Vht. 61.§] az állandó köz- vagy magánalkalmazásban levő, de a 6.§-

ban fel nem sorolt egyénekre vonatkozóan fogalmazta meg a fenti mentességet, míg az ős-

Vhn. 12.§-a [ős-Vht. 54.§] értelmében a munkabéreknek, ha azokat napszám vagy hétszám 

szerint fizetik, csak az a része vehető végrehajtás alá, amely a napi öt koronát kitevő összeget 

meghaladja. 

A 45 előtti magyar jogirodalomban olyan elképzelés is felbukkant, mely szerint a 

létminimum összegét (azaz a mentesség határát) sávosan egyre kisebb összegben kellene 

meghatározni, ha a) a tartozás élelmiszer, illetve szükséges ruházat hitelezéséből vagy 

                                                           
166 Ilyen kedvezményben részesültek az állami, törvényhatósági és községi szolgálatban levő 

tisztviselők és hivatalnokok, továbbá a lelkészek, állami, községi és felekezeti nyilvános tanintézeteknél 
alkalmazott tanárok és tanítók, a fegyveres erő, a csendőrség, valamint a letartóztatási és javító intézetek 
személyzetéhez tartozó személyek, géperőre berendezett közforgalmú vasutak és gőzhajózási vállalatok 
tisztségviselői, egyéb évi fizetéses, valamint havidíjas és havibéres alkalmazottai, a nemzeti színháznál és a 
magyar kir. operaház alkalmazott igazgatósági, művezetési és gazdasági tisztviselők, drámai és operai 
magánszereplők, zenekari és énekkari tagok, végül a közszolgálatban alkalmazott altisztek és szolgák. 
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lakbérből ered, b) tartásdíj behajtásánál vagy bűncselekménnyel okozott kár megtérítésénél, 

végül c) a legkisebb a közadók és illetékek behajtásánál lett volna.167 

Az 1959-es kódextervezet szintén „kacérkodott” a létminimum intézményes 

biztosításával. A tervezet 58. §-a szerint a nyugellátásból történő levonásnál havi 500.-Ft-os 

minimum érintetlenül maradt volna, kivéve a gyermektartásdíj, a rosszhiszeműen felvett 

nyugellátás vagy az ezzel összefüggő térítés behajtásának esetét. Hasonló minimum 

garantálása felmerült a munkabér esetében is. Ugyanakkor ezen kiemelten adósbarát 

jogszabály megalkotása során a javaslatot végül elvetették. 

A létminimum garantálásának általános szabálya hosszú évtizedekig váratott magára. 

Az 1994-es Vht. 62.§ (1) bekezdése végre garantálta a létfenntartáshoz való jogot. E szabály 

pozitívumai mellett eltörpül az az egyetlen hátrány, hogy a létminimum garantálásával az 

öregségi nyugdíjminimumhoz közeli összegű jövedelemmel rendelkezők még nehezebben 

fognak a jövőben hitelhez jutni, mivel a hitelezői követelés fedezete a korábbinál alacsonyabb 

lett. 

  

A létminimum Vht. szerinti garantálása mindenképpen korszerű intézkedésnek 

tekinthető. Hasonló rendelkezést találhatunk a francia, az osztrák, a német és az angol 

végrehajtási jogban is. 

Az osztrák EO 290.§-a szerint különbséget kell tenni a le nem foglalható követelés (pl. 

segélyek, ösztöndíjak) és feltételesen (pl. tartásdíj fejében) lefoglalható követelések között, és 

az adósnak az "egzisztenciális minimumot" meg kell hagyni. Fontos megjegyeznünk, hogy az 

osztrák szabályozás a magyarénál jóval bőkezűbb, mert nemcsak az adós számára biztosít 

havi 7.000.- (amennyiben 13.-14. havi fizetést nem kap, havi 7.500.-ÖS) alapösszeget, hanem 

az általa eltartott családtagokra is személyenként havi 1.200.-ÖS (maximum 6.000.-ÖS) ún. 

„eltartási alapösszeget” számít. 

 A német ZPO – az osztrák szabályozáshoz hasonlóan – garantálja 850.c.§-ában az 

adós megélhetését biztosító jövedelem-minimumot, figyelembe véve, hogy egyedül él-e vagy 

tartásra szoruló rokonairól köteles gondoskodni. Eszerint egyedülálló adós esetén mentes a 

foglalás alól a munkajövedelemből havi 1209.-DM (heti 279.-DM, napi 55,8.-DM)168. 

Amennyiben rokontartásra köteles, úgy ez az összeg az első eltartott után havi 468.-DM-mel, 

                                                           
167 Kertész Endre: Végrehajtási eljárásunk hibái és azok kiküszöbölése, Muraszombat, 1942. 15.o. 

 168  Nyilvánvaló, hogy a fenti összegek alatt az uniós tagság révén a fentieknek megfelelő euro összeg 
értendő. 
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majd a második-ötödik eltartott után havi 351.-DM/fő összeggel nő maximum 3081.-DM 

erejéig. 

A mentes rész feletti jövedelem – egyedülálló adós esetén – 50%-ban, míg családos 

adós esetén 30%-ban vonható végrehajtás alá. 

 Részben a munkaerő megőrzését szolgálja, részben a munkavégzés területén való 

különleges erőfeszítéseket honorálja a német jogalkotó akkor, amikor kimondja, hogy mentes 

a végrehajtás alól a munkajövedelemnek a túlóra-teljesítésért fizetett részének 50%-a, a 

szabadság időtartamára a munkajövedelemből biztosított összeg, juttatás a különleges üzemi 

eredményért és a hűségpénz, amennyiben a szokásos mértéket nem lépik túl, a karácsonyi 

juttatás a munkajövedelem havi összegének feléig, de legfeljebb 540.-DM összegig. [ZPO 

850.a.§]  

 A francia jogszabályok169 szintén garantálják az adósnak a megélhetési minimumot. A 

levonható összeg – melyet az Államtanács (Conseil d’Etat) rendelete az infláció és a 

megélhetési költségek növekedéséhez igazodóan időről időre felülvizsgál – sávosan változik. 

1991-ben a következő (még 1987-ben megállapított) táblázat volt hatályban: 

   Éves jövedelem   Levonható rész 

0-15.000    1/20 

15.001-30.000    1/10 

   30.001-45.000    1/5 

   45.001-60.000    1/4 

   60.001-75.000    1/3 

   75.001-90.000    2/3 

   90.000 felett    teljes rész170 

Ezen kívül a szociális biztonságról szóló törvény értelmében minden sávban gyerekenként 

4.800 frank szintén mentes a végrehajtás alól. A fenti táblázattól eltérést csak a tartásdíj jelent, 

ahol a jövedelem minimálbért meghaladó része teljes egészében levonható. 

 Az angol szabályozás e tekintetben is különösnek mondható. A munkabérre vezetett 

végrehajtás, az attachment of earning esetében az adós két iratot kap a bíróságtól: egy 

értesítést (notice of application-t) és egy az adós vagyoni, jövedelmi viszonyaira vonatkozó 

kérdőívet. Amennyiben az adós – 8 napon belül – büntetőjogi felelőssége terhe mellett, 
                                                           

169 A munkabérre (más hasonló jellegű, a törvény indokolása szerint „gazdasági függésre utaló” 
jövedelemre) vezetett végrehajtást mint a meghatározott pénzösszegre vezetett végrehajtás egyik speciális 
formáját Franciaországban a Munka Törvénykönyve szabályozza, bár rendelkezéseit a francia végrehajtási 
törvény III. fejezet 3. alfejezete módosította. 

170 Blanc, Emmanuel: Les nouvelles procedures d’exécution – Commentaire article par article de la loi 
91-650 du 9 juillet 1991. Editions du J.N.A., Párizs 1991. 76.o. 
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legjobb tudása szerint kitöltve visszaküldi a kérdőívet, a bíróság kibocsátja a letiltást és 

megküldi a feleknek és a munkáltatónak. Amennyiben – mint az gyakran előfordul – az adós 

megtagadja a kérdőív kitöltését, erre a bíróság paranccsal kötelezheti, amit a végrehajtó 

(bailiff) személyesen kézbesít az adósnak. Ezzel az adóst a bíróság elé idézik, ahol lehetőséget 

kap arra, hogy mulasztását kimentse, illetve pótolja a kérdőív kitöltését. Érdekesség, hogy e 

parancs az ismételt ellenszegülés szankciójaként az adós letartóztatását is kilátásba helyezi, 

bár erre csak igen ritkán kerül sor. Kivételesen a valószínűsített munkáltató is kérdezhető, 

amennyiben az adós hiányosan töltötte ki a kérdőívet. 

Maga a kérdőív is tartalmaz néhány érdekes részletet! Részletes adatokat kér többek 

között:171 

− az adós személyi körülményeiről (kor, családi állapot is), 

− munkáltatójára, jövedelmére, a foglalkoztatottságának jellegére (fél-, vagy teljes 

munkaidőben foglalkoztatják-e) vonatkozó adatokról, 

− a család összbevételéről (kap-e segélyt, mennyit keres házastársa, egyéb eltartott 

mennyivel járul hozzá a háztartás költségeihez), 

− bankszámlájáról, 

− az adós által eltartandó személyekről (pl. gyermekek számáról, életkor szerinti 

megoszlásáról), 

− rendszeres kiadásairól (pl. közüzemi költségek- víz, gáz, áram számla, lakbér illetve közös 

költség, TV előfizetés, posta; élelmezés (napközi költség) bérlet, ruházkodás, tartásdíj), 

− eddig felhalmozott közüzemi tartozásairól stb. 

Fontos, hogy az adós – hogy tartozására a munkáltatónál ne derüljön fény – itt is tehet 

(önként vállalt heti, havi) fizetési felajánlást és kérheti az eljárás felfüggesztését. 

A letiltásban – figyelemmel a kérdőívben foglaltakra – a bíróság határozza meg az 

adós jövedelméből levonható részt, illetve a végrehajtás alól mentes részt, méghozzá nem 

százalékosan, hanem konkrét összegben. (Erre általánosan alkalmazandó összeget a 

jogszabályok nem határoznak meg, így a bíróság nagy rugalmassággal járhat el.) 

 

 Az elmondottakból láthatjuk, hogy e nálunk fejlettebb gazdasággal és szociális 

rendszerrel bíró államok az adós érdekeit messzemenően szem előtt tartó rendelkezéseket 

alkalmaznak. Az angol példa magyar átültetése illuzórikus lenne a jelenlegi gazdasági, 

társadalmi viszonyok között, de álláspontom szerint e példálózó jelleggel említett országok 

                                                           
171 Barnard, David – Houghton, Mark: The New Civil Court in Action, Butterworths, 1993. 365.o. 
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szabályozásából a jelenlegi magyar állapotok mellett is indokolt volna átvenni az adós által 

eltartani köteles (és ténylegesen eltartott) családtagok érdekeit védő rendelkezéseket, mely 

révén valóban biztosítható lenne az adós egész családjának minimális szinten való 

megélhetése.  

  

 Bár a gyakorlatban alig-alig merül fel, mégis ide kívánkozik egy megjegyzés: mind a 

Vht. 74.§-ában megjelölt mentes juttatások, mind a Vht. 92.§-ában a mentes vagyontárgyak 

között írt összegek végrehajtás alóli mentessége csak addig értelmezhető és alkalmazható, 

amíg az összeg az adós magánvagyonával össze nem vegyül. Mentesítésének így – az elvi 

deklaráláson túl – jelentősége nincs. Egyes vélemények szerint pedig – épp a pénzösszeg 

azonosításának nehézségére tekintettel – feltétlenül szükséges lenne e mentességeknek időbeli 

(pl. egy hónapos) határt szabni.172 Ehhez hasonlóan nehéz elképzelni a Vht. 90.§ (1) bek. k) 

pontjában írt 1 hónapnyi élelmiszer, illetve 3 hónapra elegendő tüzelőanyag mennyiségének 

végrehajtó általi pontos megállapítását. De ha már a jogalkotó szociális érzékenysége e 

szabályt fenntartandónak ítéli, célszerű lenne a Vhtvr-hez hasonlóan a lefoglalható 

készpénzből, jövedelemből a három hónapnyi tüzelőanyag beszerzéséhez szükséges összeg 

mentesítése is. 

  

2.5.2 Adósvédelem az ingóvégrehajtás során 

 

 Az ingóvégrehajtásnál a legősibb adósvédelmi szabály, a mentes ingóságok körének 

szabályozás érdemel figyelmet. 

 Hazánkban legelőször 1840. évi XV. törvény, a Váltótörvénykönyv 154.§-a 

rendelkezett mentes vagyonokról173. Ha az ezt követően egymás után sorakozó végrehajtási 

törvények, rendeletek sorát áttekintjük, a mentesség alá tartozó vagyontárgyak köre akár 

szociológiai felmérés alapja is lehetne. Szembetűnik belőle, miként változott az átlagember 

                                                           
172 Hegyháti István - Vida István - Mátéffy József - Záhony László im. 164.o. 
173 Bírói összeírás és zár alá soha nem vétethetnek: 

a) Az ereklyék, foglalásuk azonban összeirathatik; 
b) A hivatalhoz tartozó tárgyak, a hivatalos pecsét, irományok vagy jegyzőkönyvek; 
c) A legszükségesebb öltözet s ágynemü; 
d) A nemesnél, kardja; 
e) Mesterembernek s napszámosoknak legszükségesebb eszközei és szerszámai; 
f) Nemzetségi arczképek, de nem foglalásaik; 
g) Ha egyedül a férj ellen történik a végrehajtás, vele lakó feleségére s gyermekeire szabott ruhák annak vagy 
gyermekeinek nevével megjegyzett fejérnemü és házi butorok, ugymint az ágy és mi különben kizárólag általa s 
gyermekei által használtatik; 
h) Ha egyedül a feleség ellen történik a végrehajtás, kihagyandó mind az, a mi az asszony tulajdonának lenni be 
nem bizonyíttatik.  
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lakásviszonya, annak komfortfokozata, felszereltsége, hogyan emelkedett azon vagyontárgyak 

köre, amit a létminimumhoz tartozónak érzünk.174  

 Természetesen ingó vagyontárgyak mentességére vonatkozó szabályt minden ország 

jogszabályaiban találhatunk, s azt mondhatjuk, hogy e szabályok gyakorlatilag megegyeznek 

a hazai szabályozással. 

Az osztrák végrehajtási jog a berendezési tárgyak, ruhák, a hivatás gyakorlásához 

szükséges tárgyak lefoglalhatatlanságáról rendelkezik, melyek az adós gazdasági 

egzisztenciájának megtartását és "szerény életvitelt" biztosítanak. 

 A német Alkotmány 20.§-a, a szociális állam alapelve biztosítja az adósnak a 

létminimumot és tiltja a „kopaszra foglalást”. Ezt konkretizálja a ZPO 811.§-a a foglalás alól 

mentes vagyontárgyak körének – klasszikus – meghatározásával. Néhány érdekesség 

ugyanakkor e körben is kiemelhető. A ZPO 811.a.§ ismeri a cserefoglalás jogintézményét, 

melynek értelmében bizonyos foglalás alól mentes vagyontárgyak (így háztartási 

felszerelések, lakásberendezési tárgyak, munkaeszközök) mégis lefoglalhatók, ha a 

végrehajtást kérő az adósnak az adott dolog rendeltetésével azonos, más dolgot ajánl fel vagy 

a beszerzéséhez szükséges pénzt biztosítja számára. Ezenkívül a ZPO 811.e.§-a a mentes 

vagyontárgyak között sorolja fel azokat a házkörüli állatokat, melyeket nem haszonszerzés 

céljából tartanak, továbbá a 812.§ megismétli a szokásos háztartási felszerelés 

elkótyavetyélésnek tilalmát, mikor kimondja, hogy ezen ingóságok ne kerüljenek lefoglalásra, 

ha előreláthatólag az értékesítésükkel csak olyan bevétel érhető, ami „minden viszonyon kívül 

áll”. 

 Az új francia Vht. 14.§-a a korábban a régi Pp-ben, majd a Ptk-ban található hosszú, 

kusza, és az évek folyamán egyre bővülő listát egyszerűbb és egyértelműbb szabályozással 

váltotta fel. Eszerint mentes a végrehajtás alól a tartásdíj (illetve a hasonló jellegű 

pénzösszeg), az adós és családja mindennapi életéhez, munkájához szükséges ingók (kivéve: 

anyaguk, ritkaságuk, régiségük vagy luxus jellegük miatt értéktárgyaknak minősülő 

vagyontárgyak, a szükséges mennyiséget meghaladó ingók, illetve azok, melyek nem az adós 

állandó lakóhelyén, munkahelyén találhatóak, valamint amelyek kereskedelmi üzlet részét 

képezik.) A beteg, fogyatékos emberek nélkülözhetetlen ingóságai még ezek vételárának 

                                                           
174 Az ős-Vht. 51.§-a szerint a foglalás alól mentesek pl az imakönyvek, vallási ereklyék, a csendőr 

lova, a Vhtvr. 57.§-ában pl. mentes vagyontárgyként szerepel a nagykendő, a szalmazsák, a vödör vagy kanna, és 
az alapvető élelmiszerek között a liszt, burgonya, hüvelyes, szalonna, kolbász. Nyilvánvalóan hosszú út vezetett 
a Vht. szerinti fagyasztóláda és a mosógép mentességéig. 
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fejében sem vonhatók végrehajtás alá. S végül külön törvény más vagyontárgyakat is kivonhat 

a végrehajtás alól (pl. állami javakat, állampapírokat, váltót).175 

Mivel Angliában sem cél az adós teljes ellehetetlenítése, ezért itt is ismert a foglalás 

alól mentes ingóságok fogalma. A Small Debts Act 1845. – melynek szövegét 1980-ban, a 

Protection from Execution Order-rel módosították – úgy határozta meg, hogy az adós és 

családja szükségleteinek kielégítéséhez szükséges ruházat, ágynemű 100 fontig, a 

munkaeszközök, szerszámok pedig 15O fontig mentesek a végrehajtás alól, de ezen 

összeghatárokat a Lordkancellár176 felemelheti. 1990-ben a Courts and Legal Services Act 

módosította a Supreme Court Act 1981, valamint a County Courts Act 1984. törvényeknek a 

foglalás alól mentes ingóságokra vonatkozó meghatározását és azt egységesen akként 

határozta meg, hogy mentes a végrehajtás alól 

a.) az adós hivatásának, foglalkozásának gyakorlásához szükséges, személyesen használt 

szerszám, könyv, jármű és más felszerelés. 

b.) az adós és családja alapvető szükségleteit kielégítő ruházat, ágynemű, bútorzat, háztartási 

felszerelés, élelmiszer. 

Az adóst terheli a bizonyítási teher, hogy valamely ingóság mentes a foglalás alól.177 

 

 A mentes vagyontárgyak köre – bármennyire evidensnek tűnik első olvasásra – némi 

vitára is ad alapot.  

 Sokszor képezi vita tárgyát az egyes mentes vagyontárgyak tartalmának értelmezése. 

Tekinthetők-e egy szellemi foglalkozás nélkülözhetetlen kellékeinek az adott terület 

szakkönyvei? A rendszeres tanulmányok folytatásához nélkülözhetetlen eszköz-e a 

számítógép? Mi minősül az adós háztartásához nélkülözhetetlen konyhai és háztartási 

felszerelésnek?  Ide tartozhat-e pl. a varrógép, kisebb értékű konyhai munkagépek? 

 A probléma megoldásához sok esetben elegendő a józan jogérzet előhívása, de 

esetenként nem árt a hajdani joggyakorlatot feleleveníteni.178 E körben példa értékű az angol 

megoldás, ahol a Lordkancellár Hivatala útmutatót bocsátott ki az egyértelmű joggyakorlat 

érdekében. Ennek értelmében pl. a munkavégzéshez szükséges gépjármű mentességének 

megállapítása során a végrehajtónak (legyen az bailiff vagy sheriff) azt kell figyelembe venni, 

                                                           
175 Blanc, Emmanuel im. 27-35.o. 
176 az angol felsőház elnöke, Anglia legfőbb bírája  
177 The Supreme Court Practice („White Book”) 1997/1. Sweet and Maxwell, London 1996. 741.o. 
178 A Budapesti Törvényszék 4265/1916. Ptd. III. 13.sz. döntése értelmében „ az ügyvéd lexikona le 

nem foglalható, mert az ügyvédi hivatás közben elintézésre váró és az élet különféle viszonylataiban 
felmerülhető ügyek megfelelő elbírálása és elvégzése tekintetében legalább némi eligazításul szolgáló s általános 
ismereteket nyújtó lexikonra szükség van”. 
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hogy más ésszerű alternatívája a gépkocsival való munkába járásnak van-e.179 Szintén ezen 

tájékoztató szerint nem tartoznak a nélkülözhetetlen háztartási berendezések közé a sztereo 

készülékek, videó, hifi berendezések, tévék, mikrohullámú sütők. Ez utóbbi akkor, ha a 

lakásban hagyományos sütő található. 

 

 A fentieknél azonban mindenképpen komolyabb problémát jelent a Vht. 90.§ (1) 

bekezdésének a) pontjában, valamint a Vht. 91.§-ában meghatározott mentesség.180 E 

szakaszok ugyanis egyrészt régi kor maradványának tűnnek, másrészt felvetik a felek (itt az 

adósok) közötti jogegyenlőség kérdését is. 

 A jelenlegihez hasonló szabályokat már az ős-Vht. is tartalmazott.181 Ugyanakkor e 

szabályozás gyakorlati alkalmazása olyannyira nem volt problémamentes, hogy e témakörben 

a Curia jogegységi tanácsa is állásfoglalásra kényszerült. A 89. számú polgári döntvény 

deklarálta, hogy e törvényi rendelkezés célja a kisipar körét meg nem haladó ipari 

tevékenység támogatása. A mentesség így kiterjed a kisiparosok keresetének folytatásához 

szükséges az emberi, motorikus vagy elemi erővel hajtott gépek, gépjárművek minden 

fajtájára, függetlenül azok értékétől. A mentesség további feltétele, hogy ne 

mellékfoglalkozásként űzött kisiparról legyen szó, csak kislétszámú segédszemélyzetet 

foglalkoztasson, és ne legyen alkalmas a gyári munkával versenyző működésre. A gyakorlat a 

kiskereskedőt nem tekintette kisiparosnak, mivel nem kézi munkával tartja fenn magát.182 

  A Vhtvr. – figyelemmel arra, hogy a magánszektorban önállóan dolgozók száma és 

jelentősége csökkent – amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges eszközök 

mentességéről intézkedett, már elsősorban nem az önálló foglalkozásúakra gondolt. Sőt a 

Legfelsőbb Bíróság 5548/1952. elvi határozatával az említett 89. számú jogegységi döntvényt 

hatályon kívül helyezte. E határozat indokolása kiemelte, hogy a jog abban az irányban 

                                                           
179 Barnard, David – Houghton, Mark im. 352.o. 
180 Mentes a végrehajtás alól az olyan eszköz, amely nélkül az adós foglalkozásának (hivatásának) 

gyakorlása lehetetlenné válik, így különösen a nélkülözhetetlen szerszám, műszer, technikai, katonai és egyéb 
felszerelési tárgy, egyenruha, önvédelmi fegyver, szállítóeszköz, ide nem értve a gépjárművet. [Vht. 90.§ (1) 
bek. a) pontja] 

Ha az adós élethivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel foglalkozik - a 90. §-ban felsoroltakon kívül - 
mentes a végrehajtás alól: a) az adós földjének megműveléséhez szükséges vetőmag, mezőgazdasági gép és 
felszerelés, igavonó állat és takarmány, b) 1 tehén vagy más haszonállat és a részére 3 hónapra szükséges 
takarmány. [Vht. 91.§] 

181 Az ős-Vht-nek (az ős-Vhn. 2.§-ával módosított) 51.§-ának 5.,6.,7.,8.,13.,14. pontja különböző 
foglalkozásokra, hivatásokra vonatkozóan aprólékos szabályozással mentesített különböző, a hivatás 
gyakorlásához szükséges felszerelést. A 14. pont értelmében kisiparosoknak, kézműveseknek, ipari (gyári) 
munkásoknak, napszámosoknak és általában azoknak, akik magukat kézimunkával tartják fenn, a keresetük 
folytatásához szükséges szerszámok, eszközök, műszerek és állatok, továbbá kisiparosok és kézművesek 
feldolgozható anyagkészlete 150 korona érték erejéig. 

182 Budapesti Törvényszék 458/1934. Med. III. 254.1. sz. döntése  
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fejlődik, hogy az alkalmazottal dolgozó iparost a végrehajtási mentesség szempontjából nem 

lehet kisiparosnak minősíteni. A Legfelsőbb Bíróság PK. 325.sz. állásfoglalásával pedig 

kimondta, hogy amennyiben az adós mint kisiparos alkalmazottal dolgozik, az alkalmazott 

foglalkoztatásához szükséges munkaeszköz lefoglalható, mivel az alkalmazott foglalkoztatása 

nem nélkülözhetetlen az ipar gyakorlásához. A Vhtvr. tehát már nem különböztetett kisipar és 

más foglalkozások között. 

 S a szabály – függetlenül az azóta végbement gazdasági változásokra – szinte 

változatlan tartalommal élt tovább. A Vhn. látszólag egyértelművé tette, hogy a mentesség 

mely esetei érvényesek a magánszemélyek, illetőleg a gazdálkodó szervezetek elleni 

végrehajtás során.183 De ez sem oldja fel az egyéni vállalkozó mikénti minősítésének a 

gyakorlatban előforduló problémáját: e szakasz hatálya alá tartozó természetes személynek 

tekintjük-e vagy – figyelemmel a Ptk. 685.§ c) pontjára – gazdálkodó szervezetnek.  

 Ha – mint a legtöbb kommentár184, valamint a bírói gyakorlat185 – az egyéni 

vállalkozót e szakasz alkalmazásában természetes személynek tekintjük, további kérdésként 

vetődik fel az egyéni vállalkozás technikai felszereltsége (gépesítettsége), valamint az 

alkalmazottak foglalkoztatása. Megengedett-e, s ha igen milyen mértékig? Más elbírálás alá 

kerülhet-e az az egyéni vállalkozó, akinek történetesen 50-100 alkalmazottja van, mint az a 

családi betéti társaság vagy kft, amelyben csak néhányan tevékenykednek.186 Azok az 

unalomig ismételt elvek, miszerint az általánosan szükséges mértéket, a szükségletet 

meghaladó részt le lehet foglalni [korábban hatályos PK. 243.], valamint, hogy „a 

mentesítendő eszköznek arányban kell állniuk a gyakorolt tevékenység terjedelmével, 

természetével és munkaprofiljával”187 nem sok támpontot nyújtanak. Láthatjuk tehát, hogy 

mindazon kérdések, melyek az ős-Vht. kapcsán felmerültek, a mai napig megoldásra várnak. 

Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy van olyan szakember188, akinek véleménye szerint a 

gyakorlatban nem okozott nehézséget e szakasznak a korábbi PK. 243. állásfoglalásnak 

megfelelő alkalmazása. 

 További problémát vet fel az élethivatásszerűen mezőgazdasági tevékenységet 

folyatókra vonatkozó mentesség. A Vht. – véleményem szerint – valószerűtlen helyzetre 
                                                           

183 96/B. § A 90. és 91. §-ban felsorolt vagyontárgyak - a 90. § h), l) és m) pontjában felsorolt 
vagyontárgyak kivételével - csak a természetes személy adósok elleni végrehajtás alól tekinthetők mentesnek. 

184 Az új végrehajtási jog im. 124-125.o. 
185 A víz-, gáz- és központifűtés szerelői tevékenységet folytató kisiparos személygépkocsija olyan 

vagyontárgynak minősül, ami foglalkozása gyakorlásához nélkülözhetetlen, ezért mentes a foglalás alól [BH 
1990. 431.].  

186 Vasvári Csaba im. 480.o. 
187 Az új végrehajtási jog im. 124.o. 
188 Imregh Gézának, a B.-A.-Z. Megyei Bíróság nyugalmazott elnökhelyettesének, a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem címzetes egyetemi docensének véleménye. 
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alapoz: a mezőgazdasági munkához szükséges eszközöket, vetőmagot ugyan biztosítja, de a 

termőföld, mezőgazdasági ingatlan mentességét nem. Nem életszerű, hogy az ingatlant 

megszerző árverési vevő pont a korábbi tulajdonossal kívánja majd megműveltetni a földet, 

illetve, hogy az adós lakóhelye közelében bérelt földhöz juthat. De még ebben a nem várt 

esetben is álszent a Vht. megoldása: a mezőgazdász – miután a mentes vetőmag 

felhasználásával, nem kevés költséggel és munkaerővel előállítja és betakarítja a termést – 

azzal kell, hogy szembesüljön, hogy a termés teljes mennyiségben végrehajtás alá vonható, 

semmiféle mentes részt nem biztosítva a dolgozónak.189 Nem valószínű, hogy ez a 

szabályozás az adóst komoly erőfeszítésekre sarkallja. 

 

 Végezetül: jelen dolgozat szerzője bővíthetőnek látja a mentes ingóságok körét 

családonként egy rádióval. A XXI. század végén valamely alapvető információhordozó 

mentessége legalább olyan fontos, mint a hűtőszekrényé. Nem indokolt, hogy csupán az adós 

fizikai létét tartsuk fenn a mentességi szabályokkal. Ez a gondolat nem újkeletű, hiszen a 

bírósági végrehajtás egyes kérdéseiről kiadott igazságügyminiszteri tájékoztató190 is 

foglalkozott a kérdéssel, bár még a következőképpen foglalt állást: „a néprádió – bármilyen 

elterjedt is használata, és bármennyire is hozzátartozik a mai ember mindennapi életéhez – 

nem tekinthető a foglalás alól mentes vagyontárgynak, mert ilyen mentességet a Vht. 

felsorolása nem tartalmaz. A nagyobb értéket képviselő egyéb rádiónál, 

televíziókészülékeknél a mentességi probléma fel sem merülhet.” 

 

 Vitára adhat okot a becsérték alatti ingóértékesítés lehetősége. Az ős-Vht. 107.§-a 

eredetileg a becsérték korlátlan leszállítását tette lehetővé mind ingók, mind ingatlanok 

esetében. De már ekkor is hallatszottak olyan vélemények, miszerint „a mai végrehajtási 

eljárás mellett az árverés nemcsak kótya-vetye, hanem valóságos bűn, amikor eladják a 8000P 

értékű házat 1000 pengőért” „az ilyen árverés az állam bűne. Bűn az adós ellen, aki a törvény 

hiánya miatt elveszti értékes ingóit, de az adóssága megmarad. Bűn önmaga az állam ellen, 

mert saját adófizetőjét teszi tönkre”191 Ezen érvek hatására az ős-Vhn. 26.§-a házbéradó alá 

eső ingatlan esetében a kikiáltási ár feléig, egyéb ingatlannál a kétharmadáig való leszállást 

tette lehetővé akár az első, akár későbbi árverésről volt-e szó. A törvénykezés 
                                                           

189 Az 1955. évi 21. tvr. – az akkor igen gyakori önellátásra figyelemmel – még különbséget tett az 
önmagát mezőgazdaságból fenntartó vagy alapvetően nem abból élő között. A mentes élelmiszer mennyiségét az 
első esetben az új termésig hátralévő hónapok számához igazította, míg a második esetben 1 hónapi 
mennyiségben jelölte meg.  

190 Igazságügyi Közlöny 1956/13.sz. 85-95.o.  
191 Kertész Endre im. 8.o. 
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egyszerűsítéséről szóló 1930. évi XXXIV. tc. 74.§-a pedig az ingók vonatkozásában 

módosította akként az ős-Vht-t, hogy a szakértő által megállapított kikiáltási ár egyharmada 

alatt a tárgyat a végrehajtást szenvedő hozzájárulás nélkül az első árverésen nem lehet eladni. 

Majd a 6300/1932. ME. rendelet rögzítette, hogy 1933. október 31-ig bezáróan ingóságokat a 

kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron a végrehajtást szenvedő beleegyezése 

nélkül bírósági végrehajtási árverésen nem lehet eladni. 

 A Vhtvr. ingóknál fenntartotta a 2/3-ra leszállás lehetőségét, míg ingatlannál a 

becsérték alá szállás tilalmát mondta ki. A régi Vht. ingóságoknál bevezette az 1/3-ra való 

leszállás lehetőségét, egyebekben a korábbi szabályozást nem érintette. A Vht. tovább 

súlyosította az adós helyzetét, mikor ingóságnál az ¼-ig, míg ingatlannál a becsérték feléig 

való leszállást tette lehetővé. 

Manapság is hallani olyan véleményeket, miszerint az ingók alacsony (egynegyed) 

áron való értékesítés senki érdekét nem szolgálja, és különösen indokolatlan ezt már az első 

árverésen megengedni. Hiszen gyakorlati tapasztalat, hogy a végrehajtási eljárások során az 

ajánlatot tevők nem a kikiáltási áron jelentkeznek, hanem mindenki a kikiáltási ár 

egynegyedénél kezdi az ajánlattételt. „Ez egyfajta csendes megállapodása az árverezőknek, 

senki nem bolond drágában venni, ha van lehetősége az áru egynegyedéért, feléért 

vásárolni.”192 

Ráadásul olyan álláspont is ismert, miszerint pl. az értékpapír értékesítés során az 

értékpapír-ügynökséget – azon kívül, hogy az elvárható gondossággal és körültekintéssel kell 

eljárnia, az elérhető legjobb áron – nem köti a becsérték ¼ része alá való leszállás tilalma.193 

Véleményem szerint ezen aggodalmak végiggondolása azon kérdéshez vezethet, indokolt-e 

ingók esetében a még olyannyira hitelező-barátnak kikiáltott ős-Vht-nál is szigorúbb 

szabályok megfogalmazása. 

A német ZPO 817.a.§-a az ingóknál (miképp a ZVG 85.a.§-a az ingatlannál) a 

becsérték ½ részéért való értékesítést teszi lehetővé. Az osztrák EO 151. és 277.§-ai szintén 

előírnak értékesítési minimumot, míg az angol joggyakorlat csak az ésszerű áron való 

értékesítés követelményét fogalmazza meg. A sheriffnek nincs egyértelmű jogi kötelezettsége, 

hogy a legjobb árat igyekezzen elérni.  Ugyanakkor a Neuman v. Bakeway ügyben a Court of 

                                                           
192 Csőd, felszámolás, végelszámolás, Szerkesztette: Csőke Andrea, KJK-Kerszöv Bp. 2001. 363.o.  
193 Vida István - Balogh Olga: A bírósági végrehajtás új szabályai, Co-Nex-Training Bt. Bp. 1994. 

311.o. 
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Appeal elismerte, hogy az áron alul történt értékesítés alapján az adós keresettel élhet a sheriff 

ellen.194 

 

2.5.3 Adósvédelem a helyszíni kényszercselekmények során 
 
 A végrehajtás foganatosításának közös szabályai kapcsán az adósvédelem 

szempontjából megemlíthető még a helyszíni kényszercselekmények szabályozása is, mely oly 

réginek tekinthető195, hogy létezése teljesen természetesnek tűnik annak ellenére, hogy e 

szabályok a magánélet védelméhez való alkotmányos elv sérelmét hordozhatják magukban. 

Így alkalmazásuk fokozott óvatosságot kíván a végrehajtó részéről, és fontos a garanciális 

szabályok beépítése. 

Ezek egyike az adós (képviselőjének, nagykorú családtagjainak) jelenléte, illetve a 

tanúk alkalmazásának kötelezettsége, illetve lehetősége. A Vhtvr. 32.§ (1) bekezdése még 

előírta, hogy a végrehajtó lehetőleg tanú jelenlétében foganatosítsa a végrehajtási 

cselekményeket. A Vhtvr. 53.§ (1) bekezdése értelmében pedig a foglalást lehetőleg az 

adósnak (képviselőjének), illetőleg – adós távollétében – a vele együttlakó nagykorú 

családtagjának vagy az adós munkáltatójának (munkáltatója képviselőjének) jelenlétében 

kellett foganatosítani. A gyakorlat ezt akként értelmezte, hogy a munkáltató képviselőjének 

tekintette a munkáltató minden alkalmazottját, az adós bármely feljebbvalóját vagy 

munkatársát, a munkásszálláson levő dolgozókat. E rendelkezés célja a hivatalos indokolás 

szerint egyrészt az volt, hogy az adós számára megnyugtatást adjon, hogy a végrehajtó a 

jogszabályok betartásával jár el, de ugyanakkor a végrehajtó számára is védelmet nyújtott az 

esetleges későbbi gyanúsításokkal szemben. Ez a szabályozás a korábbi végrehajtási eljárási 

jogszabályokban is felbukkant, amikor mind az adós, mind a végrehajtást kérő részéről 2-2 

felnőtt férfi tanúkénti jelenlétét tette lehetővé. [ős-Vht. 24.§ (2) bek.] A régi Vht., majd az új 

Vht. viszont már csak akkor írta elő a tanú alkalmazásának kötelezettségét, ha az adós vagy 

nagykorú családtagja nincs jelen és a végrehajtó az adós lezárt helyiségét vagy bútorát 

felnyitja. [régi Vht. 35.§ (2) bek., új Vht. 44.§] A régi Vht. e szabályához kapcsolódott a 

Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának 315. állásfoglalása, mely szerint a tanú 

                                                           
194 Stone, Richard: Entry, search and seizure A guide to civil and criminal powers of entry, London, 

Sweet and Maxwell 1989. 133.o. 
195 Az 1840. évi XV. tc., a váltótörvénykönyv 155. §-a értelmében „az összeírásnál a törvényszéki 

személy a végrehajtás alá került adós szobáinak, pinczéinek, boltjainak, tárainak, szekrényeinek, istállóinak 
felnyittatását kívánhatja, sőt ezeket az adós bennlévő vagyonának összeírás avégett szükség esetében fel is 
töretheti”. S ehhez hasonlóan az ős-Vht. 32.§ (2) bekezdése is rögzítette, hogy „a kiküldött, amennyiben a 
végrehajtási cselekmény foganatosítása szükségessé teszi, a végrehajtást szenvedő lakását és tartályait 
felnyittathatja és kutatásokat eszközölhet”. 
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alkalmazásának elmaradása önmagában nem teszi érvénytelenné a végrehajtási cselekményt, 

de elmaradásának okát jegyzőkönyvbe kell rögzíteni, és esetleg a végrehajtóval szembeni 

felügyeleti intézkedés megtételéhez vezethet, ha elmaradásának kellő indoka nem volt. Az új 

Vht. – a Vhtvr. indokait felelevenítve – minden más végrehajtási cselekmény esetében is 

lehetővé teszi a tanú alkalmazását.  

 

Gyakorlatilag a magyar szabályozáshoz hasonló szabályozást tartalmaz a francia Vht. 

is, bár a két tanú, illetve a rendőrség (csendőrség) közreműködésén kívül erre felkérhető a 

polgármester, illetve a polgármesteri hivatal erre kijelölt munkatársa is. Érdekes ugyanakkor 

megemlíteni, hogy a magánélet védelmének alkotmányos elvére figyelemmel, ezen szakasz 

megfogalmazását olyan hosszú parlamenti vita előzte meg, mint az összes többi szakaszét 

együttvéve. 

A német ZPO 758.a. §-a rögzíti, hogy a végrehajtó – amennyiben az adós nem engedi 

be az ingatlanba – az adós lakóhelye szerint illetékes bíróság határozata birtokában, akár 

erőszakkal, karhatalom igénybe vételével is bemehet. Amennyiben a határozat beszerzésével 

járó időveszteség a végrehajtás (foglalás) eredményességét veszélyeztetné, a bírósági 

határozat nem szükséges. A német Alkotmánybíróság 1979-ben hozott határozatáig uralkodott 

az a nézet, mely az utóbbi kivételt főszabályként kezelte, és bírósági határozat nélkül 

feljogosítottnak tartotta a végrehajtót, hogy az adós lakását – annak ellentmondása és 

ellenállása dacára – átkutassa. Az Alkotmánybíróság azonban kimondta, hogy a magánlakás 

nemcsak büntetőjogilag, de a végrehajtás szempontjából is védelem alatt áll.196 

 Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy az angolszász jogrendszerek 

joggyakorlatában is a magántulajdon mindenek feletti védelme érvényesül, emiatt a 

végrehajtónak nincs joga arra, hogy az adós lakásként használt ingatlanába erőszak 

alkalmazásával behatoljon (pl. bejárati ajtót betörje). A Vaughan v. McKenzie (1969) ügyben 

a bíróság erőszakos és így jogellenes behatolásnak minősítette azt, amikor a bailiff miután az 

adós ajtót nyitott, az ajtónyílásba tette lábát és belökte az ajtót. Ezzel együtt a bíróság szerint 

az adós jogosult volt ebben a helyzetben arra, hogy egy tejesüveggel vágja fejbe a betolakodó 

végrehajtót.197 Az erőszakos behatolás tilalma alól azonban az évtizedek folyamán a bírói 

gyakorlat több kivételt fogalmazott meg. Így ha a végrehajtó már egyszer jogszerűen bement 

és az ingóságok kihozatalában, a kijövetelben akadályozzák, illetve, ha visszamenni ne 

                                                           
 196 Rauscher, Thomas: Grundrechtsverletzungen bei der Zwangsvollstrekkung – Deutsches Recht 
(wissenschaftliches Symposion, Syros, 1995., Dike International 1996. 213-235.o. 

197 Langan, P.St. J.  – Henderson, L. D. J.: Civil Procedure, London, Sweet and Maxwell, 1983. 239.o. 
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engedik, alkalmazhat erőszakot, csakúgy mint amikor nem lakás céljára szolgáló helyiségbe 

kíván bemenni. (Pl. A Hodder v. Williams (1895) esetben kimondták, hogy az adós 

műhelyébe erőszak alkalmazásával is beléphet a végrehajtó, mivel az nem az adós lakása és 

azzal összeköttetésben sincs.198 Az "implied licence" azaz belépési engedély Lord 

Dennning199 véleménye szerint azt jelenti, hogy ha bezárkózik valaki ez a "kívül tágasabb!" 

egyértelmű kinyilvánítása, míg a bezárt, de be nem lakatolt ajtó azt jelzi, hogy a hivatalos 

ügyben (lawful business-ben) járó bejöhet. Nyilvánvaló, hogy komoly gondot jelent a belépési 

engedély ilyen felfogása, hiszen abszurd, hogy ennyivel megakadályozható legyen a 

végrehajtó eljárása, de az ellenkezője – mikor a végrehajtó feladatai ellátása végett jogkörét 

tágítgatni próbálják – szintén abszurd eredményre vezet. Tekintettel arra, hogy a végrehajtás 

sikerességének sarkalatos pontja, hogy a végrehajtó be tud-e jutni az adóshoz vagy nem, nem 

csoda, ha e körben számtalan – a kontinentális jogon nevelkedettek számára talán különös, 

nemegyszer egymásnak ellentmondó – jogeset született. Az Eldridge v. Stacey esetben a 

végrehajtó a szomszéd kerítésén átmászva a csak kilincsre zárt hátsó ajtón ment be az adós 

lakásába, majd a bejárati ajtót feltörte, hogy segédjét is beengedje. A bíróság azt rögzítette, 

hogy e behatolás nem volt jogtalan. A Nash v. Lucas esetben a végrehajtó a bezárt, de nem 

belakatolt ablakon keresztül mászott be az adóshoz, és ezt Cockburn C. bíró (aki már az előbb 

említett eset indokolásával sem értett egyet) jogtalan behatolásnak minősítette, mivel ez "not 

the usual mode of access", azaz ez nem a bejutás szokásos módja.200 A Crabtree v. Robinson 

esetben201 a végrehajtó a résnyire nyitott ablakon ment be, s a bíróság ezt –  mivel nem zárt 

ablak volt – jogszerűnek ítélte. Ugyanakkor a belépési engedély Lord Denning által vallott 

nézete alapján nehéz elfogadni, hogy a nyitott ablak invitálást jelentene. Az ingatlanban az 

ajtók, szekrények felnyitása nem tilos, sőt a belső ajtók feltörése akkor sem jogellenes, ha az 

az adós (albérlő) területének határa. 

 Ha a végrehajtó egyszer már bejutott, az ismételt behatolás már lehet erőszakos is. (pl. 

Banister v. Hyde eset, ahol a felfrissülni a szabadba menő végrehajtót nem engedték vissza. 

Ezt követően kalapáccsal törte be az ajtót.) Láthatjuk, hogy jelentős és megindokolhatatlan 

megítélésbeli eltérés van az első és az ismételt behatolás között. Fontos ugyanakkor, hogy az 

első belépés és a visszatérés között a végrehajtó ne hagyjon fel a cselekménnyel. Ugyanakkor 

ezt is meglehetősen rugalmasan kezelik, hiszen pl. az Eldrige v. Stacey esetben a bíróság 3 

heti szünetet sem minősített a végrehajtással való "felhagyásnak". Az ellentmondásos, 

                                                           
198 White Book 740. o. 
199 Stone, Richard im. 123.o. 
200 Stone, Richard im. 122.o. 
201 Stone, Richard im. 123.o. 
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"mindenre van precedens" gyakorlattal szemben általános a vélemény, hogy e kérdést 

törvénnyel kellene szabályozni. Ha a végrehajtó egyszer bejutott az adós ingatlanába, az 

adóssal vagy képviselőjével  egy "walking possession"-t irat alá. Ez egyrészt a foglalási 

jegyzőkönyv szerepét tölti be (lefoglalt ingóságok felsorolás, zártörés következményeire 

figyelmeztetés), valamint az adós kötelezettséget vállal arra, hogy a lefoglalt ingóságokat nem 

rejti el, nem idegeníti el.202 Amennyiben e megállapodás ellenére az adós akadályozza a 

végrehajtás további menetét (nem engedi be a végrehajtót, hogy az ingóságokat elszállítsa), a 

végrehajtó erőszak alkalmazásával is behatolhat.203 A lefoglalt ingóságokat a High Court 

esetén az adós őrizetében lehet hagyni, míg a county court esetén a végrehajtó megfelelő 

helyre kell, hogy elhelyezze, vagy a registrar (albíró) által kijelölt személynél, vagy 

meghatározott más módon kell őrzéséről gondoskodnia. 

  

 Visszatérve a magyar szabályozáshoz, az adós személyhez fűződő jogainak védelmét 

jól szolgálja a Vhn. azon rendelkezése, hogy ha az ingatlan felnyitása csak a zár vagy lakat 

eltávolításával lehetséges, a végrehajtó az új zár vagy lakat kulcsát az ingatlan fekvése szerinti 

rendőrkapitányságon helyezi el. [Vht. 44.§ (2) bek.] Ezzel kivédhető az a korábbi gyakorlat, 

amikor a kulcsot olyan személynek adták át, aki az adóssal úgymond közvetlen kapcsolatot 

tartott (pl. szomszéd, házfelügyelő). Hiszen egyáltalán nem biztos, hogy az adós szívesen 

veszi a lakókörnyezetének ily módon való felvilágosítását anyagi gondjairól. Ugyanakkor a 

szabályozás – különösen kistelepülések esetén – túlzottan szigorú, nem tűnik igazán 

gyakorlatiasnak. Ebben az esetben – figyelemmel arra, hogy az ingatlan fekvése szerinti 

rendőrkapitányság akár több tíz kilométerre is lehet az adós lakóhelyétől – sokkal életszerűbb 

és mind az adós, mind a végrehajtó számára kedvezőbb lenne, ha a polgármesteri hivatalban, 

helyben lakó polgármesternél, jegyzőnél, körzeti megbízottnál lehetne a kulcsot elhelyezni.204 

 

2.5.4 Adósvédelem az ingatlan-végrehajtás során 
 
 Az adós ellen vezetett végrehajtásnak talán a legérzékenyebb pontja az adós 

ingatlanára vezetett végrehajtás. 

A Vhn. az ingatlan-árverések sikerét fokozandó, és kizárólag a végrehajtást kérő, 

valamint az árverési vevő érdekeit szem előtt tartva, a beköltözhető értéken való végrehajtást 

tette főszabállyá, és részletesen szabályozza az adós ingatlan elhagyási kötelezettségét. 

                                                           
202 lásd. Abingdon RDC v. O'Gorman ügy (1968) in. Barnard, David – Houghton, Mark im. 352.o. 
203 lásd. McLeod v. Butterwick ügy, The Times 1996.márc.12. 

 204 Vasvári Csaba: Hol keressem a lakáskulcsot?, Napi Jogász, 2002/4. 40.o.  
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Itt kell megemlítenünk azt az elvileg szintén adósbarát intézményt, mellyel a Vht. 

meghatározza azon eseteket, amikor a lakóingatlan becsértékének205 maximum 70%-ig való 

leszállás előírásával kívánja elejét venni az adós lakása elkótyavetyélésnek. A Vht. 147.§ (3) 

bekezdése értelmében lakóingatlan esetén a kikiáltási ár a becsérték 70%-ának megfelelő 

összegre szállítható le, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a 

végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt. E szakasz azonban előre 

láthatóan rengeteg értelmezési nehézséget vet fel: Kérdés, hogy honnan szerez a végrehajtó 

hitelt érdemlő tudomást a szakaszban írt tényekről. Az országos ingatlan-nyilvántartás 

hiányában nem tud kétséget kizáróan meggyőződni arról, hogy az illetékességi területén 

kívüli földhivatalok területén van-e az adósnak másik ingatlana. Hogyan állapítható meg, 

hogy ez az adós lakóhelye? Hiszen sem a bútorozottság, sem az ingatlanban való megjelenés 

gyakorisága, sem az adott címen való bejelentett lakcím nem igazolja ezt egyértelműen. 

Szintén gondot okozhat a „megelőző hat hónap” értelmezése. Ha valaki pontosan a 

végrehajtási eljárás előtt költözik új lakásba, és a másik két feltételnek megfelel, e határidőt 

kiterjesztően kellene alkalmazni, beleszámítva a korábbi ingatlanban való tartózkodást is. A 

jogszabály szó szerinti értelmezése ugyanis súlyos méltánytalansághoz vezethet. Az már 

ehhez képest elenyésző probléma, hogy a beköltözés időpontjának bizonyítása sem biztos, 

hogy egyértelmű. 

Érdekességként megemlíthető, hogy a Vhn. megalkotói még a jelenleginél is 

szigorúbb szabályokban gondolkodtak, mikor az ingatlan negyedik árverésén már a 

lakóingatlan kikiáltási árát is a felére leszállíthatóvá tették volna, illetve a végrehajtást kérő 

féláron vehette volna át az ingatlant. A tervezetnek ez a rendelkezése azonban a törvényhozás 

útvesztőjében szerencsére elakadt. 

Egyet kell értenem Kapa Mátyás véleményével206, aki a Vhn. által meghonosított 

megoldást elfogadhatatlannak tartja. E szabályozás gyakorlati alkalmazása mellett adósok 

jelentős tömege válna de facto hajléktalanná. Ugyan ismertek olyan álláspontok, miszerint „az 

ingatlanpiacon mind a lakástulajdon megszerzésére, mind pedig bérleti jogviszony létesítésére 

vonatkozóan olyan a kínálat, hogy a lakásból távozni kényszerülő fél az elhelyezését meg 

                                                           
205 Az ingatlan becsértékének meghatározásához kívánkozik annak megemlítése is, hogy BH 1997. 400. 

sz. eseti döntés – a Vht. ingatlanárverésre vonatkozó rendelkezéseire hivatkozva – kizárta annak lehetőségét, 
hogy az adós akár az árverési vevővel, akár az ingatlant átvevő végrehajtást kérővel szemben az ingatlan 
használatával, illetőleg az azon esetleg elvégzett beruházásokkal összefüggésben vagy egyébként az ingatlannal 
kapcsolatban bármiféle olyan igényt érvényesítsen, amely az árverést megelőző időszakra vonatkozik, és amely 
az ingatlan becsértékében nem jut kifejezésre. Az ilyen igény érvényesítésének ugyanis az egyetlen törvényes 
módja az, hogy az adós az ingatlan becsértékét vitássá tegye.  

206 Kapa Mátyás im. 172.o.  
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tudja oldani”207, de álláspontom szerint ez – elvi szinten is – csupán a fővárosban és nagyobb 

vidéki városokban lehet igaz. Kisebb városokban, községekben a kellő kínálat hiánya mindezt 

kizárja. S hazánkban jelenleg nem állnak rendelkezésre sem olcsó bérlakások, sem megfelelő 

szociális intézményrendszer e probléma kezelésére. Épp ezért cinikusnak tartom a Vht. azon 

rendelkezését, ami lehetővé teszi a kiköltözés egyszeri, hat hónapot meg nem haladó tartamú 

elhalasztásának engedélyezését. Nehéz ugyanis elhinni, hogy ennyi idő alatt az adós meg 

tudná oldani lakhatását208, hiszen anyagi ellehetetlenülésének ékes bizonyítéka volt, hogy az 

ellene folyamatban volt végrehajtás során teljesíteni nem tudott, sikertelenül próbálta 

elkerülni az ingatlan-végrehajtást. 

 Ráadásul a lakás kiürítéséről szóló PK 291. számú állásfoglalás szintén nagyfokú 

érzéketlenségről tesz tanúbizonyságot, miszerint a végrehajtó oly módon köteles a 

végrehajtást foganatosítani, hogy az eltávolított ingóságok lehetőleg ne zavarják a forgalmat, 

ne akadályozzák a közterületek használatát, ne veszélyeztessék a közrendet, ne sértsék 

kívülálló harmadik személyek jogos magánérdekét. 

Egyes vélemények szerint a megoldást az jelenthetné, ha a Vht. az ingatlan árverési 

vevőjének előírná, hogy vagy ésszerű bérleti díj mellett bérleti szerződést kössön a bentlakó 

adóssal, vagy minimális szinten cserelakással biztosítsa elhelyezését.209 Ebben az 

álláspontban túlzott adósvédelem jelenik meg, ráadásul ezen elképzelés gyakorlati 

megvalósulását nagymértékben akadályozná, hogy az árverési vevők a legritkább esetben 

vásárolnak azzal a befektetési céllal, hogy minimális bérleti díj mellett, „csak úgy” 

tulajdonolhassanak egy ingatlant, másrészt a jelenlegi lakáshelyzet és ingatlanárak a 

cserelakás biztosításához sem nyújtanak megfelelő hátteret210. Ez a rendelkezés tehát az 

ingatlan-árverés jogintézményének csődjéhez vezetne. 

 

Franciaországban a végrehajtási jog reformjának féloldalas végrehajtása 

következtében az ingatlan-végrehajtás szabályai jelenleg is a régi Polgári Perrendtartásban211 

találhatóak, míg a lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőjének kilakoltatására vonatkozó 

szabályokat a végrehajtási törvény az ingóra vezetett kielégítési végrehajtás tárgykörében, az 

                                                           
207 Gaál Sándor: A lakottság, mint a lakás-ingatlan értékét befolyásoló tényező, BL 2000/1-2. 28.o. 
208 Nálunk fejlettebb országokban is sok helyen egy év ez az időtartam.  
209 Kapa Mátyás im. 172.o. 
210 A teljesség kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy több végrehajtó szerint az ingatlanpiaci fellendülés 

kedvező hatással volt az ingatlan-árverésekre is. Általában a piaci ár alatt 10-20%-kal kerültek az ingatlanok 
értékesítésre, de olyan is előfordult, hogy a leütési ár a piaci érték volt. Tehát az árverés betöltötte valós 
funkcióját. Ugyanakkor ezen kedvező hatás jobbára csak a fővárosban volt érezhető, kis településeken, 
különösen falvakban még a becsérték feléért sem lehet az ingatlanokat értékesíteni.  

211 Code de Procedure Civile (Ancien) 12. Cím, 673.-748.§  
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utolsó alfejezet taglalja. E téren azonban fontos megjegyezni, hogy az 1998. évet mint a 

kilakoltatás elleni küzdelem évét tarthatjuk nyilván. Ekkor vált nyilvánvalóvá és általánosan 

hangoztatottá, hogy az ingatlan-végrehajtás szabályozása túlságosan bonyolult és formális. 

Érdekes, hogy a változtatás igényével egyidejűleg az adósvédelem kapott különös hangsúlyt! 

Az ingatlan-végrehajtás globális reformja kapcsán az adósok jobb informálása, az eljárás 

„humanizálása”, és az irreálisan alacsony áron történő ingatlan-árverés megakadályozása 

került alapkövetelményként megfogalmazásra. Ennek eredményeképpen született meg a 98-

46. számú 1998. január 23-án kihirdetett törvény a kilakoltatottak védelméről. E törvény két 

alapvető újdonsága, hogy egyrészt az ingatlan becsértéke ellen lehetővé teszi a végrehajtási 

kifogás igénybevételét, másrészt lehetőséget ad a végrehajtó bírónak a végrehajtási eljárásnak 

– mérlegelési jogkörében való – maximum egy évre történő felfüggesztését. 

 A bérlő-kilakoltatásra csak bírósági határozat alapján és a bérlemény elhagyására 

felhívó végrehajtói felszólítás (commandement) után kerülhet sor. A felszólítás és a 

kilakoltatás között két hónapnak kell eltelnie, mely határidőt a végrehajtó bíró indokolt 

esetben három hónapra meghosszabbíthatja, de az önkényes lakásfoglalókkal szemben 

csökkentheti, illetve teljesen elhagyni is rendelheti. Mindezen szabályok azonban csak az 

Építésügyi és lakástörvény szabályainak betartása mellett érvényesülhetnek. Eszerint például 

semmi esetre sem kerülhet sor kilakoltatásra december 1. és március 15. napja között, mely 

időszakot „téli fegyverszünetnek” (la treve hivernale-nak) neveznek. Minden esetben a 

végrehajtó feladata, hogy a felszólítással egyidejűleg megkeresse az illetékes lakásügyi 

hatóságokat, melyeknek a kilakoltatott bérlő megfelelő elhelyezéséről gondoskodnia kell.212 

 

2.5.5 Az adós személyiségi jogainak védelme a végrehajtás során 
 

Az adós minimális vagyonának védelme mellett nem elhanyagolható az adós 

személyiségi jogai védelmének biztosítása sem. Tekintettel arra, hogy a végrehajtási eljárás 

során az állami kényszer nemcsak az adós vagyoni jogait (érdekeit) korlátozhatja, hanem 

személyiségi jogait is érinti [Vht. 5.§ (2) bek.], itt is joggal felvethető a kímélet, mint 

kedvezmény alkalmazása. Noha a Vht. is kerüli a végrehajtást „szenvedő” megjelölést, de 

kevés jelét látjuk annak, hogy a jogalkotó kedvezményekkel próbálná enyhíteni a szigorú 

jogszabály szoros alkalmazásán.213 

                                                           
212 Vincent, Jean – Prévault, Jacques: Voies d’exécution, Mémentos Dalloz 1991.84-97.o. 
213 Újlaki László: A felek polgári eljárásjogi egyenlősége és az eljárási kedvezmények, JK 1994/11. 

449.o. 
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 Az adós személyiségi jogainak védelmét szolgálják a Vht. 47.§ (5)-(6) bekezdésében 

előírt (korábban már említett) adatvédelmi rendelkezések, és a végrehajtás foganatosításának 

kíméletét előíró rendelkezések is. 

Az eljárás időpontja kapcsán azonban szintén az adósvédelem némi gyengülését 

tapasztaljuk. Az ős-Vht. 22.§-a a reggel 8 és este 8 között tette lehetővé végrehajtási 

cselekmények foganatosítását. E törvény is tartalmazott ugyan korlátozásokat, pl. ünnepnap 

nem lehetett árverést tartani, de foglalást – mint biztosítási intézkedést – ünnepnapokon is 

foganatosítani lehetett214. Az eltéréshez pedig elegendő volt a bíróság vezetőjének egyszerű 

szóbeli (legfeljebb feljegyzésszerű) előzetes engedélye. A Vhtvr. 31.§-a már csak munkanap, 

reggel 8 és este 8 óra között engedte a végrehajtási cselekmények (ideértve a foglalás) 

foganatosítását, és ettől eltérést csak az illetékes bíróság elnöke engedhetett indokolt 

végzéssel. Az 1979. évi régi Vht. az időtartamot – a ma hatályos szabálynak megfelelően – 

reggel 6 és este 10 közötti időtartamra bővítette. S a gyakorlat – nyilván az eredményességet 

elősegítendő – akként alakult, hogy a végrehajtók a foganatosító bíróság elnökének írásbeli 

engedélyével mind gyakrabban foganatosítanak végrehajtási cselekményeket szombaton. Épp 

ezért megfelelőbbnek találnék egy a francia szabályok szerinti időpont meghatározást. 

Franciaországban a végrehajtó bíró215 a reggel 6 és este 9 óra közötti eljárástól eltérő 

határozatot még szükség esetén sem hozhat, ha a végrehajtást lakóövezetben kell 

foganatosítani. Ez a szabály a magánélet védelmét hivatott biztosítani, hiszen a végrehajtás 

(pl. foglalás, kilakoltatás) foganatosítása nem egy esetben a barátok, szomszédok „aktív 

közreműködésével” zajló, hangos procedúra. Ugyanakkor bár nem folytatható végrehajtás 

vasárnap és ünnepnap, de munkaszüneti nap – a korábbi szabályozástól eltérően – igen. 

A személyiségi jogok védelme tárgykörében felmerülhet a kérdés, hogy nem sért-e 

személyiségi jogokat, illetve üzleti érdekeket a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara által az 

adós cégekről a Vht. 253/E.§ (1) bekezdése alapján vezetett számítógépes nyilvántartás. 

Köztudomású, hogy hasonló, „nem hivatalos” adósi listákat bankok is vezetnek. Figyelemmel 

                                                           
214 Sárffy Andor im. 72.o. 
215 Ugyan már a francia Pp. 1972. július 5-i módosítása során megalkották a végrehajtó bíró (juge 

d’exécution) intézményét, ez azonban egészen az új Vht. hatályba lépésig nem került alkalmazásra. A végrehajtó 
bíró tesz meg minden, a végrehajtás kapcsán a törvény által a bíróság hatáskörébe utalt intézkedést, dönt a 
végrehajtási eljárás során felmerülő vitákban, ezzel kapcsolatos perekben, biztosítva így a nagyfokú 
specializációt és szakértelmet. A végrehajtó bíró feladatait – főszabályként – a tribunal de grande instance elnöke 
látja el. Az elnök azonban e hatáskörét általa meghatározott időre és illetékességi területre korlátozva 
átruházhatja e bíróság más bíráira. A végrehajtó bíró főszabályként egyesbíróként jár el, de ha az ügy nehézsége 
vagy más körülmény indokolja, saját hatáskörben dönthet az ügy tanács elé terjesztéséről is. E bíróság (illetve 
bíró) illetékességét a végrehajtandó bírósági határozatot hozó bíróság székhelye, más végrehajtható okirat esetén 
pedig a végrehajtás helye határozza meg. A végreható bírónak a végrehajtási eljárás során, illetve a végrehajtási 
perekben hozott határozatai nem halasztó hatályú fellebbezéssel támadhatóak a Cour d’Appel előtt. 
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arra, hogy milyen komoly üzleti hátrányt jelenthet egy ilyen nyilvántartásban való szereplés, 

így a nyilvántartással kapcsolatos rendelkezések részletessége csak üdvözölhető. Ugyanakkor 

– véleményem szerint – kérdéses, hogy a nyilvántartásban való szereplés a végrehajtási eljárás 

során való teljesítés esetén indokolt-e további 5 évig. 

 

2.5.6 Adósvédelem és a végrehajtási eljárás költségei 
 

A végrehajtási eljárás során az adósok számára legalább olyan komoly gondot okoz a 

végrehajtási költség felmerülése, mint magának az adósságnak a megfizetése. Ezért a 

végrehajtási költségek kérdése részletesebb elemzést kívánnak. 

 

Általánosnak mondható az a nézet, miszerint a múlt század első felében „az eljárás 

elhúzódása miatt a végrehajtási költségek – amelyek az adóst terhelték – igen magasak voltak, 

és gyakran a behajtott teljes összeget felemésztették.”216 Tény, hogy a végrehajtási költségek 

tekintetében az ős-Vht. minden egyes eljárási cselekményhez rendelt egy megfelelő díjat, 

mely szabályozás nyilvánvalóan kapcsolatban állt azzal, hogy a végrehajtást kérőnek a 

végrehajtás foganatosításában komoly „irányító szerepe” volt. Ugyan az ős-Vht. eredeti 27.§-

a a végrehajtási költségeket teljes mértékben az adósra terhelte, de áttekintve az ős-Vht. 

novelláris módosításait azt láthatjuk, hogy a költségviselés terén több, egyértelműen az adós 

helyzetén javítani szándékozó szabályt született. 

Az ős-Vhn. nyomán például egy bizonyos összeget (járulékok nélkül számítva 100 

koronát) meg nem haladó összegű pénzkövetelés behajtására irányuló végrehajtás esetén az 

adóst nem lehetett terhelni a végrehajtató közbenjárásával okozott költségekkel. 

Az 5610/1931. M.E. sz. rendelet értelmében az ingófoglalással járó költség nem 

terheli az adóst, ha az eljárás lefoglalható  ingóság hiányában sikertelen marad. Ugyanez állt 

arra az esetre is, ha a foglalást azért mellőzték, mert a foglalás alá vonható ingóságok olyan 

csekély értéket képviseltek, hogy abból előre láthatóan az árverési költségnél több nem 

kerülne ki. 

A 6300/1932. M.E. sz. rendelet az adóst a végrehajtás foganatosításának költségeivel 

csak az alábbiak szerint meghatározott keretösszeg erejéig engedte terhelni: ha a végrehajtási 

ügyérték 400 pengőnél nem nagyobb, annak 35%-a, 400-1.000 pengő közötti rész 25%-a, 

1.000 pengőt meghaladó többlet után pedig 20%-a. 

                                                           
216 Vida István: A bírósági végrehajtás im. 405.o. 
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Az 1955-ös Vhtvr. arra törekedett, hogy az adóst, lehetőség szerint minél kevesebb 

költség terhelje. Hisz a korábbi szabályozást azért érte a legtöbb kritika, mert aránytalanul 

felszaporodtak a végrehajtás költségei, melyek indokolatlanul terhelték az adóst. Így a Vhtvr. 

megszüntette a korábbi eljárás különböző közbenjárási díjait és azokat az egyéb költségeket, 

amelyek a végrehajtást kérő minden lépésével, a végrehajtó minden intézkedésével 

felmerültek és az adósra hárultak.  

Az 1955-t követő egyik lényegi változás volt, hogy egyértelmű megfogalmazást nyert: 

nincs helye a végrehajtásnak, amennyiben a követelés végrehajtás útján történő realizálás 

célszerűségi, pénzügyi, gazdasági megfontolásokból nem indokolt, azaz olyan munka- és 

költségráfordítással jár, ami lényegesen meghaladja a behajtandó összeget. Ennek egyik 

„hivatalosan deklarált” megjelenése volt, amikor „egy-egy időszakban keletkezett, 

meghatározott jellegű, kis összegű állami követelések végrehajtását általános intézkedés zárta 

ki.”217 (Pl. a 107/1959. IM-PM. utasítás rendelkezett az 1957. január 1. előtt keletkezett, 100.-

Ft-ot meg nem haladó, illetve az 1957-58 között keletkezett, 50.-Ft-ot meg nem haladó állami 

követelésekkel kapcsolatos bírósági végrehajtási ügyek megszüntetéséről. Majd – mivel 1967-

ben a bírósági végrehajtási ügyek 4,9 %-a még mindig 20.-ft-ot meg nem haladó állami 

követelések behajtására irányult – hasonló korlátozást tartalmazott 1968 és 75 között több 

PM-IM utasítás is.) 

A következő évtizedek gyakorlatilag egyetlen változása volt, hogy a végrehajtás 

foganatosítása kapcsán felmerülő költségekre vonatkozóan költségátalány felszámítását tette 

lehetővé a végrehajtási jog. Összességében a régi végrehajtási eljárási jogszabályok idejében 

érvényes volt az a megállapítás, hogy „nálunk igen olcsók a perek. A nagymérvű 

költségkedvezmények bizonyos korlátozása nem jelentené a bírósághoz fordulás útjának 

akadályozását, hanem csak reálisabbá tételét.”218 Gáspárdy László pedig még 1989-ben is 

azon a véleményen volt, hogy a „mai Magyarországon a perindítástól való tartózkodás olyan 

tényleges okai, mint a bírósági részrehajlástól való aggodalom, az ésszerűtlenül hosszú 

eljárástartam, vagy az ellenfél repressziójától való félelem, illetve a kedvező határozat 

végrehajthatatlansága, végül az elviselhetetlenül magas költségvonzatok: nem látszanak döntő 

jelentőségűeknek.”219 

A Vht. hatálybalépését követően e téren drámai fordulat következett be. A Vht. ugyan 

semmiféle alapelvet nem rögzített a díjszabásra vonatkozóan, hanem azt külön jogszabályba – 

                                                           
217 Vida István: A bírósági végrehajtás im. 42.o. 
218 Farkas József im. 561.o.  
219 Gáspárdy László: A polgári per idődimenziója, Akadémiai Kiadó Bp. 1989. 13. o. 
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a 14/1994. (IX. 8.) IM rendeletbe (továbbiakban: Vhdsz.) – utalta. Az ős-Vht-hoz képest a 

Vhdsz. az ún. sommás díjszabást alkalmazza: a végrehajtó munkadíja a végrehajtási 

ügyértékhez vagy az eljárásra fordított időhöz, továbbá az elvégzett eljárási cselekményhez 

igazodik. Megszűnt ugyanakkor a „bagatell” tartozások behajtásának törvényi korlátja. 

A Vht-t talán a korábbiaknál is „költség-orientáltabbá” tették. A Vhn. vitája során 

felmerült annak igénye is, hogy a Vhdsz. által az előleg felső határaként meghatározott 

100.000.-Ft-ot csökkentsék arra tekintettel, hogy az előleg célja, hogy a végrehajtó a 

végrehajtás foganatosítása során az első egy vagy néhány végrehajtási cselekményt el tudja 

végezni. Ugyan e felső határ leszállítása valóban megtörtént, de ennek ellenére a Vhdsz. 

módosítása nyomán a végrehajtót megillető munkadíj, előleg és a behajtási jutalék összege 

összességében növekedett.220  

 

Ha a végrehajtási díjszabás hatályos szabályait áttekintjük, a következő alkalmazási 

gondokkal, a felekre nézve hátrányos szabályokkal találkozunk: 

1. A végrehajtási ügyérték számításának módja jelentős eltérést mutat a polgári 

eljárásjogban szokásos pertárgy értékének meghatározásától.221 E jogszabályi rendelkezés a 

bíróságokra jelentős többletmunkát hárít. Az ehhez hasonló szabályozás a kis perértékű 

ügyekben való fellebbezés szabályozása kapcsán is „megbukott” – többek között – a 

bonyolult számítás miatt. Ráadásul a végrehajtási ügyérték összege a végrehajtási eljárás 

során folyamatosan változik, tehát egyrészt a végrehajtást kérőnek a várható költségekről való 

tájékoztatása nem lehet pontos, másrészt egyre emelkedő terhet jelent az adós számára. 

2. Figyelemmel arra, hogy a csatolt ügyek222 esetén az ügyek önálló jellegüket 

megtartják, a végrehajtó többször számolja fel a díjazást, holott valójában lehet, hogy egyszer 

eljárva foganatosítja a szükséges cselekményeket. Úgy vélem, ebben a tekintetben 
                                                           

220 Ez különösen a kisösszegű hitelezői követelések esetében szembetűnő: 50.000.-Ft alatti adósságok 
esetén duplájára (2.000.-ről, 4.000.-re) emelkedett a végrehajtói munkadíj, míg pl. egy 90.000.-Ft-os hitelezői 
követelés esetén a korábbi 3.600.-Ft helyett 4.000.-Ft lett a munkadíj. Ehhez hasonló változásokat tapasztalunk 
az előleg terén is. 100.000.-Ft követelés esetén korábban 3000.-Ft előleget kellett a végrehajtást kérőnek 
befizetnie, a jövőben pedig 6.000.-Ft-ot. A végrehajtói munkadíj 2000.-Ft-ról 4.000.-Ft-ra emelkedett. 
 De ennél is drasztikusabb emelés zajlott a behajtási jutalék körében. Pl. 3 milliós követelés behajtása 
esetén a korábbi 104.000.-Ft helyébe 300.000.-Ft, 10 milliós követelés esetén 264.000.-Ft helyébe 900.000.-Ft 
lépett. 

221 Ha a végrehajtás pénzfizetésre irányul, a munkadíj a végrehajtható okiratban feltüntetett 
főkövetelést, járulékot és költséget magában foglaló együttes összeghez (a továbbiakban: végrehajtási 
ügyértékhez) igazodik. [Vhdsz. 7.§] 

222 Mind a korábban hatályos 20/1994. (XII. 24.) IM rendelet 27.§ (1) bekezdése, mind a jelenleg 
hatályos 1/2001. (I. 17.) IM rendelet 25.§ (1) bekezdése ugyanis csak akkor teszi lehetővé a végrehajtási ügyek 
egyesítését, ha több végrehajtási ügyben mind a végrehajtást kérő, mind az adós személye azonos. Ha viszont 
több végrehajtási ügyben csak az adós személye azonos, ezeknek az ügyeknek az iratait – az ügyek 
lajstromozása után – egymáshoz kell csatolni. [régi VÜSZ. 26.§ (1) bek., VÜSZ 24.§ (1) bek.] Az iratok 
csatolása esetén az összes iratot a legkorábban érkezett végrehajtási ügy száma alatt kell kezelni.  
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feleleveníthetőek lennének a múlt század elején hatályos rendelkezések, melyek a 

felülfoglalás esetében a helyszínre kiszállás költségét csak akkor terhelték az adósra, ha ennek 

során olyan újabb ingóságok összeírására is sor került, melyek értéke a korábban lefoglalt 

ingóságokban nyert fedezetet jelentékenyen megnövelték, vagy ha a felülfoglalás során 

kitűnt, hogy a korábban lefoglalt ingóságok nincsenek meg hiánytalanul. 

3. Ehhez hasonlóan indokolt lenne az egyetemleges adóstársak elleni végrehajtás 

ugyanazon végrehajtóra bízni, és egyetlen ügyként kezelni. Jelenleg ugyanis mindegyik 

esetben megilleti őt a munkadíj, előleg.223  

4. Vitatható az a gyakorlat is, mely szerint, ha az adós egy helységben eljárva 

több adósnál foganatosít végrehajtási cselekményt, akkor székhelye és az első adós között 

megtett utat az első adóssal szemben számolja fel, a többi adóssal szemben pedig csak az első 

és második adós lakóhelye közötti útra számítható fel költség. Ez oda vezethet, hogy 

gyakorlatilag egyetlen adósra hárul az útiköltség zöme. 

5. Szintén sokan vitatják, hogy a végrehajtót megilleti a behajtási jutalék, ha az 

adós felszólítását követően „önként”, tehát a tényleges kényszerintézkedések bevárása nélkül 

teljesít. Mind a kamara, mind a bíróság, mind a jogalkotó azon az állásponton van – elfogadva 

a végrehajtói munkában fellelhető bizonytalansági elemeket –, hogy ebben az esetben is 

igényt tarthat a behajtási jutalékra. Ugyanakkor elsősorban a felek és az őket képviselő 

ügyvédek álláspontja az, hogy a végrehajtó a ténylegesen elvégzett munkája után kapja meg a 

munkadíjat, illetve a behajtási jutalékot. 

6. Olyan vélemények is ismertek, miszerint a Vhdsz-nek a költségek tekintetében 

semmilyen konkrét és megszorító, valamilyen módon a költségek ellenőrizetlen 

szórását megakadályozó rendelkezése nincs. Így a végrehajtó akár a Hilton Szállóban töltött 

éjszakát is felszámolhatja egy számla alapján.224 Talán szükséges lehetne a jogszabály akkénti 

finomítása, hogy ne csupán a költség ténylegesen elmerült voltát, hanem szükségességét is a 

felszámítás feltételévé tegyük. 

7. Felvetődik annak a kérdése, hogy indokolt-e az átmeneti időre, az önálló 

bírósági végrehajtói kamara fenntartásával kapcsolatos költségek fedezetéül bevezetett 

általános költségátalány áthárítása a felekre. A szabályozást két okból kifogásolhatjuk: 

egyrészt dogmatikailag inkább a Vhdsz-ben kellene szabályozni ezt a kérdést, másrészt 

szerencsésebb lenne, ha az önálló bírósági végrehajtót megillető díjazásból kerülne 

                                                           
223A munkadíjat minden végrehajtási ügyben külön kell megállapítani, ez irányadó az egyetemlegesen 

felelős adósok ellen vezetett végrehajtási eljárásokra is. [Vhdsz. 5.§ (1) bek.] 
224 Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) 171. ülésnap 93. felszólalás 
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megfizetésre a kamarai költségátalány, hasonlóan más foglalkozási ágak (pl. közjegyzők, 

ügyvédek) által fizetett kamarai tagdíjakhoz. A jelenlegi formájában ugyanis e költségátalány 

tovább növeli az amúgy is magas végrehajtási költségeket.  

 

A fentieken túlmenően érdemes górcső alá venni a Vht. – első pillantásra evidensnek 

tűnő – 164. §-át is, mely deklarálja, hogy a végrehajtás során befolyt összegből mindenekelőtt 

a végrehajtási költséget – az eljárás kezdeményezésével, elrendelésével és foganatosításával 

felmerült költséget – kell kielégíteni. Ugyanakkor – figyelemmel a már részletezett módon 

igen jelentős végrehajtási költségekre – ismét felvetődik annak problémája, hogy ezen 

költségek ne emészthessék fel a végrehajtási eljárásban befolyt teljes összeget. 

Az ős-Vht. 47.§-a akként rendelkezett, hogy „ha a foglalás alá vehető ingóságok oly 

csekély értéket képviselnek, hogy abból előreláthatólag az árverési költségeknél több nem 

kerülne ki, a foglalás mellőzendő.”  Ehhez hasonlóan a Vhtvr. 54.§ (2) bekezdése is előírta, 

hogy ha a lefoglalható ingóságok értéke olyan csekély, hogy az csupán a végrehajtási 

eljárásnak a foglalás után felmerülő költségeit fedezné, a további foglalást mellőzni kell. Ez 

esetben a végrehajtást a Vhtvr. 45.§-a szerint szüneteltetni kellett. 

A francia végrehajtási törvény, amikor pontosítja a végrehajtó feladatait, illetve 

meghatározza, mely esetekben nem köteles a végrehajtó eljárni, a régi Pp-ben meghatározott 

két esetet (akadályozatás, illetve hozzátartozói kapcsolat miatti összeférhetetlenség esetét) 

kiegészítette a jogszabályba ütköző kérelem, illetve a végrehajtani kívánt követelést várhatóan 

meghaladó költség esetével. Ezzel szemben az angol szabályozás nem tiltja azt, hogy a 

behajtott összeget akár teljes egészében ne eméssze fel a végrehajtás költsége. 

Véleményem szerint ez a tilalom mindenképpen beépítendő kellene, hogy legyen a 

Vht-be, mert a jelenlegi szabályozás szerint lefolytatott végrehajtási eljárás akár arra az 

eredményre is vezethet, hogy kielégítetlenül hagyja a végrehajtást kérőt, és gyakorlatilag 

ellehetetleníti (mert szinte mindenétől megfosztja) az adóst, akit továbbra is terhel 

adósságának teljes súlya. 

A fenti problémakörhöz kapcsolódik az a gyakran felpanaszolt tény, hogy – 

figyelemmel a Vht. 166.§-ára – a végrehajtás során befolyt összeg nagyon gyakran csak a 

követelés érvényesítésével és behajtásával felmerült költséget (perköltséget), továbbá a 

követelés egyéb járulékait (kamatot) fedezi, melyet a követeléssel azonos sorrendben kell 

kielégíteni. Ha ugyanis az összeg az egész követelés kielégítésére nem elég, a Ptk. 293.§-ának 

értelmében azt elsősorban a költségre, azután a kamatra, végül a főkövetelésre kell 
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elszámolni. Gyakran tapasztalhatjuk, hogy e szabály következtében az adósoknak a minden 

vagyonukat felemésztő végrehajtási eljárás után is szinte teljes tőketartozásuk fennmarad. 

A fenti szabályozás nyilvánvalóan a hitelezői érdekeket védi. Amellett, hogy 

elfogadom azon érveket, miszerint a fordított elszámolási rend – a részteljesítés először a 

tőke, azután a kamat, végül a költség összegét csökkenti – még kamatos kamat kikötése 

esetén sem készteti a pénztartozás kötelezettjét a teljes tartozás mielőbbi megszüntetésére, 

megfontolandónak tartanám egy, a francia végrehajtási jogban ismert rendelkezés átemelését: 

Az adós (sőt a törvény szövege szerint még a végrehajtást kérő is) kérheti, hogy a végrehajtó 

bíró a végrehajtást kérőnek egyébként járó kamatot csökkentse, illetve rendelje el a 

végrehajtás során befolyt összegnek először a tőkeösszegre történő elszámolását. 
 

2.5.7 Adósságrendezési törvény mint adósvédelmi eszköz 
 

 Összefoglalva leszögezhetjük: a minden modern végrehajtási jogban érvényesülő 

adósvédelem kapcsán egyszerűen az az alapprobléma, hogy szükségszerűen összefüggésben 

van a hitelező jogainak korlátozásával. A hitelező és az adós érdekeinek kiegyensúlyozása 

meg kell, hogy akadályozza, hogy a messzemenő adósvédelmi szabályok által a végrehajtás 

teljes eredménytelenségbe fulladjon, és ezzel a peres eljárás, végül pedig maga az anyagi jog 

értéktelenné váljon. 

Ugyanakkor az adósságterhek enyhítése érdekében az elmúlt években több célprogram 

indult, amelyek különböző lakossági hátralék kezelését célozták meg. Ezen programok 

hozzájárultak ugyan a családok terheinek részbeni mérsékléséhez, de hatásuk átmeneti volt, 

céljukat csak részben érték el. Emiatt szükséges lenne a családok eladósodását komplexen 

kezelő adósságkezelés kialakítása. 

 A hitelező és adósvédelem dilemmájának feloldását – sokak véleménye szerint – csak 

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény megalkotása jelentheti. 2001. 

májusában elkészült e törvényjavaslat tervezete. A törvény célja, hogy az adósságkezelésben 

részesített Magyarországon lakóhellyel rendelkező természetes személyek az adósságkezelési 

eljárás során meghatározott feltételek szerint teljesítsék a velük szemben fennálló 

pénzköveteléseket annak érdekében, hogy a követelések lehetőség szerint minél teljesebb 

mértékű megtérítésére kerüljön sor a megélhetésükhöz szükséges feltételek folyamatos 

biztosítása mellett. 

 Az adósságkezelés hatályát tekintve a törvény-tervezet meghatározza azon személyi 

kört, illetve követelési kört, melyek tekintetében az eljárás nem jöhet szóba: A tervezet csak 
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azt a természetes személyt zárja ki, aki a követelés teljesítésére fordítható vagyonnal 

rendelkezik (ide nem értve a méltányolható lakásmértéket és értéket meg nem haladó 

ingatlant, valamint a mindennapi életvitelhez szükséges, nem kiugróan magas értékű 

ingóságokat), akit a követelés érvényesítése érdekében indított végrehajtási eljárásban 

rendbírsággal sújtottak, vagy büntetőjogi felelősségét állapították meg a végrehajtás 

akadályozása, zártörés vagy hitelsértés miatt, illetve aki adósságrendezési eljárás iránti 

kérelme benyújtása előtt 10 éven belül adósságkezelésben részesült. 

Az adósságkezelés csak az adóssal szemben fennálló, nem vitás, lejárt vagy az 

adósságkezelés tartama alatt lejáró pénzkövetelés teljesítésére terjedhet ki, de kivételt 

képeznek a tartásdíj-, illetve járadékkövetelések, a büntetőügyben kiszabott pénzügyi 

szankciók, a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére irányuló követelés, az egyéni 

vállalkozóval szembeni, üzleti tevékenységéből eredő és a bt., kkt. tagjainak a társasági 

tartozásokért való felelőssége alapján fennálló fizetési kötelezettségei. 

 Az adósságkezelés esetén – mely maximum három évre rendelhető el – az adós 

számára engedélyezhető: 

− halasztás a pénzkövetelés teljesítésére, melynek időtartama a tervezet „A” variációja 

szerint 6 hónap, „B” variációja szerint legfeljebb egy év lehetne, 

− a pénzkövetelés részletekben történő teljesítése, 

− a pénzkövetelés teljesítése akként, hogy a pénzkövetelés egy részét az adósságkezelés 

időtartama alatt kell részletekben megfizetni, a fennmaradó hányada pedig az 

adósságkezelés befejezését követően válik esedékessé, 

− az adósságkezelés időtartama alatt lejáró, időszakonként esedékessé váló pénzkövetelés 

teljesítésére halasztás vagy csökkentett összegű részletek megfizetése. 

Az adósságkezelés elrendelésének jogkövetkezménye – többek között – a bírósági 

végrehajtási eljárásnak a Vht. 50.§ (5) bekezdése szerinti felfüggesztése, illetve az, hogy az 

adós az adósságkezelés időtartama alatt (néhány kivételtől eltekintve) nem köthet anyagi 

felelősségvállalással járó jogügyletet. 

A törvénytervezet tagadhatatlan előnye és újdonsága, hogy nem célja az adós teljes 

vagyoni és személyi ellehetetlenítése, az eljárás megindítása iránti kérelem benyújtásának 

nem feltétele, hogy az adós már csak a Vht. mentességi rendelkezéseinek megfelelő 

vagyontárgyakkal bírjon. Fontos pozitívuma, hogy komoly aktivitásra sarkallja a feleket: az 

adósnak a kérelemben javaslatot kell tennie az adósságkezelés időtartamára, nyilatkoznia kell, 

hogy milyen összeget képes havonta a követelés teljesítésére fordítani, és az adósságkezelés 
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időtartama alatt is folyamatosan együtt kell működnie a hatósággal. Az eljárás mintegy 

tárgyalóasztalhoz kényszeríti a feleket egy esetleges egyezség megkötésének reményében. 

 Ugyanakkor véleményem szerint nem indokolt, hogy a tervezet az adósságkezelési 

eljárást államigazgatási eljárásként kezelné, és a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal 

hatáskörébe utalná. Bár kétségtelen, hogy különböző államokban a hatáskör telepítése eltérő: 

Németországban és Angliában bírósági hatáskörbe tartozik ez az eljárás, Svédországban a 

Végrehajtói Szolgálat, Franciaországban közigazgatási eljárás keretében döntenek a 

kérdésről.225 Magam részéről a fenti eljárást egyértelműen bírósági hatáskörbe utalhatónak 

(utalandónak) tartom. 

 Negatívumként értékelem, hogy a törvény hatálya nem terjedne ki az egyéni 

vállalkozóval szembeni, üzleti tevékenységéből eredő és a bt., kkt. tagjainak a társasági 

tartozásokért való felelőssége alapján fennálló fizetési kötelezettségeire. 

 

 Sajnálatos, hogy a törvényjavaslat tervezete miután szakmai vitára bocsáttatott, 

gyakorlatilag lekerült a jogalkotás napirendjéről. Csupán halvány utórezgéseit találhatjuk meg 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról 

szóló 2001. évi LXXIX. törvény rendelkezéseiben. E törvény 2003. január 1-jétől új ellátási, 

támogatási formaként bevezeti az adósságkezelési szolgáltatást. Az adósságkezelési 

szolgáltatás kételemű ellátás: egyrészt a természetben nyújtott (azaz pénzbeli) támogatást, 

másrészt a gazdálkodás mikéntjére, fogyasztás szerkezetének átalakítására, a jövedelemszerző 

képesség javítására irányuló tanácsadás nyújtását foglalja magában. A törvény összhangot 

teremt az adósságkezelés és a már jelenleg is szabályozott, a háztartás folyó havi kiadásait 

csökkentő lakásfenntartási támogatás között azáltal, hogy annak biztosítékául, hogy az 

adósságkezelés ideje alatt újabb lakáscélú hátralék ne keletkezzen, kötelezően előírja, a 

lakásfenntartási támogatás megállapítását is. [55/A.§ (3) bek.] 

 A törvény azonban több tekintetben is leszűkíti a potenciális igénylők körét: 

− meghatározott – véleményem szerint igen alacsony – jövedelemhatárhoz226, 

lakásmértékhez, és az adósság meghatározott mértékéhez köti az igénylés feltételét, 

− csak a lakhatással összefüggő adósságot227 felhalmozó családok támogatását teszi 

lehetővé, vagyis nem kívánja kezelni a magánszemélyek valamennyi adósságtípusát, 
                                                           

225 Németországban az 1994. október 5-i adósságrendezési törvény (Bundesgesetzblatt 1994. I. 2866.), 
Angliában az Insolvency Acts 1986 és 1994., Franciaországban a többször módosított, 1989. december 31-i, 89-
1010.számú törvény, míg Svédországban az 1994. évi 334.számú törvény rendelkezik az eljárásról. 

226 Csak az a személy vagy család részesíthető az adósságkezelési szolgáltatásban, akinek a 
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének másfélszeresét, egyedül élő esetén a kétszeresét [55.§ (1) bek. c) pontja] 
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− korlátozott a támogatás mértéke, nem haladhatja meg az adósság 75 %-át, legfeljebb a 

200.000.-Ft-ot. 

− S végül komoly korlátozás, hogy e támogatás folyósítása nagymértékben önkormányzat-

függő, mivel csak akkor nyújtható, ha a települési önkormányzat az adósságkezelési 

szolgáltatás működtetéséről önkormányzati rendeletet alkot, adósságkezelési tanácsadást 

működtet, továbbá az adósságcsökkentési támogatás nyújtásához saját forrást különít el. 

[55/C.§ (1) bek.] Komoly aggályt jelenthet különösen a különböző önkormányzatok 

anyagi lehetőségének, fedezet-biztosító képességének igen eltérő volta. 

 

A fentiek alapján álláspontom az, hogy az adósságrendezés átfogó szabályozása igen 

kívánatos lenne. Hiszen „a magyar jogi szabályozás egyedülálló a fejlett (és kevésbé fejlett) 

országok között abban a tekintetben, hogy nem teszi lehetővé a csődnyitást a természetes 

személyekkel szemben, váljanak bár kereskedelmi tevékenységükből kifolyólag 

csődbukottá.”228 Pedig az egyéni csőd jogintézménye – legyen az közönséges (kommerciális) 

vagy fogyasztói (konzumális) – nem idegen sem a magyar,229 sem az európai jogfejlődéstől, 

és előnyei is elismerhetőek: 

− az eljárás szigorú feltételek mellett, bírói kontroll alatt folyik, 

− hosszabb távon a hitelezőket sem éri kár, mivel a kintlevőségek teljes behajtása a 

fizetésképtelen adóssal szemben a végrehajtási eljárás során is reménytelen lenne, 

− megvédi a „becsületes, de szerencsétlen adóst”, hogy egy életen át viselje bukása 

következményeit, és biztosítja számára az újrakezdés lehetőségét.230 

                                                                                                                                                                                     
227 Ilyen tartozásnak minősíti a törvény a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozást 

(vezetékes gáz-, áram-, távhőszolgáltatási, víz- és csatornahasználati, valamint szemétszállítási díjtartozást), a 
társasházi lakások esetén fizetendő közösköltség-hátralékot, a lakbérhátralékot, valamint a hitelintézettel kötött 
lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralékot. [55.§ (2) bek.] 
 228 Lőrinczi Gyula: A súlyos gazdasági helyzetek szabályozásának új tendenciái és a magyar csődjog, 
MJ 1995/7. 410.o. 
 229 Első átfogó csődtörvényünk, az 1881. évi XVII. tc. is az individuum csődjét tette a szabályozás 
alapjává, s a kereskedők csődjére ehhez képest tartalmazott speciális rendelkezéseket. 
 230 Lőrinczi Gyula im. 413.o. 
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2.6 A HITELEZŐI ESÉLYEGYENLŐSÉG ELVE 

 
Amint a hitelezővédelem elvénél is alkotmányos aggály merült fel ezen elv 

elfogadhatósága, és a felek jogegyenlősége elvéhez való viszonya kapcsán, úgy a hitelezői 

esélyegyenlőség tételénél is azt állapíthatjuk meg, hogy ezen elv a jogegyenlőség és a törvény 

előtti egyenlőség alkotmányos tételeivel mutatja a legszorosabb kapcsolatot, azaz mint ezen 

tételek derivátuma írható le231.  

  

A hitelezői esélyegyenlőség két aspektusból közelíthető meg: egyrészt a joghoz 

jutás, azaz a végrehajtási eljárás megindítása kapcsán a potenciális végrehajtást kérők 

egyenlőségét, másrészt a végrehajtás során befolyt összeg felosztási szabályait, azaz a 

végrehajtást kérők kielégítési rangsorát kell vizsgálat tárgyává tenni. 

 

Az előbbi kérdéshez kapcsolódóan a végrehajtási eljárásban érvényesülő 

jogegyenlőség elemzése során már részletesen tárgyaltuk a joghoz (jelen esetben végrehajtási 

joghoz) való hozzájutást befolyásoló tényezőket. 

E körben meg kell azonban még említenünk, hogy végrehajtási jogunkban 1949-től232 

egészen 1992-ig különösen kedvező hitelezői pozícióban voltak bizonyos állami szervek, 

állami vállalatok, szövetkezetek, majd később társulások, társadalmi szervezetek is. Mind a 

Vhtvr. 13.§-a, mind a régi Vht. 18.§-a biztosította ugyanis bizonyos szervek, szervezetek 

külön jogszabályban meghatározott hátraléki kimutatásának, határozatának, más okiratának 

végrehajtási záradékkal való ellátását. E jogszabályi rendelkezés lehetővé tette, hogy e 

hitelezők költséges és időigényes peres eljárás igénybevétele nélkül juthassanak végrehajtható 

okirat birtokába. 

Az Alkotmánybíróság 46/1991. (IX.10.) AB határozata a fenti lehetőség 

alkotmányellenességét megállapítva 1992. június 30-i hatállyal megsemmisítette e 

rendelkezéseket. A határozat indokolása – amellett, hogy komoly adósvédelmi gondolatokat 

is megfogalmazott – azzal érvelt, hogy a „Vht. 18. §-a alapján a közjegyző végrehajtási 

záradékkal a Vhr. 6. §-ában felsorolt harmincöt kedvezményezett intézménytípus 

(pénzintézet, biztosítóintézet, közkönyvtár, közüzem, kölcsönszerződéssel foglalkozó állami 

                                                           
231 Cserba – Gáspárdy – Kormos im. 19.o. 
232 Az 1660/1949. (II. 22.) Korm. számú rendelet szabályozta a közületi vállalatok egyes követelései 

érvényesítését, mely jogszabályt az 1955. évi 21. tvr. helyezte hatályon kívül. 
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vállalat, lakásszövetkezet stb.) okiratait láthatja el. A Vhr. meghozása óta eltelt idő alatt 

bekövetkezett változások folytán ma már széles körben látnak el a felsorolásban nem említett 

magánvállalkozások és nem állami szervek a felsorolásban megjelölt tevékenységi fajtákat. E 

diszkrimináció sérti az Alkotmánynak a tulajdoni formák egyenjogúságát deklaráló 9.§ (1) 

bekezdését és a törvény előtti jog- és esélyegyenlőséget biztosító 70/A. §-a rendelkezéseit is.” 

Ugyanakkor az Alkotmánybíróság a megsemmisítés hatályának megállapításakor több mint 

fél éves határidőt adott a jogalkotónak, hogy elkészülhessen a megsemmisített 

jogszabályhelyeknek a tévedések ellen garanciát nyújtó és a végrehajtást kérők körében a 

diszkriminációt megszüntető rendelkezésekkel való pótlása. Erre azonban azóta sem került 

sor. Véleményem szerint talán indokolt lehetett volna az intézmény fenntartása, hiszen ily 

módon a korábban (nem feltétlenül indokolatlanul preferált) hitelezők a bíróságok 

túlterheltségét, és mind a hitelezők, mind – végső soron – az adósok költségeit fokozó fizetési 

meghagyásos eljárás megindítására kényszerültek és kényszerülnek a mai napig. 

Elgondolkoztató, hogy ha a fizetési meghagyásnál a jogalkotó „meghitelezi” az igény 

alaposságát, vajon nem lehetett szűk körben és komoly garanciákkal, bírói ellenőrzéssel e 

nagyvonalúságot a végrehajtás során is fenntartani. 

 Ezen alkotmányos felülvizsgálati folyamatba tartozott az 52/1991. (X. 22.) AB 

határozat is, mely 1992. június 30. napjával megsemmisítette a pénzintézeti letiltással 

kapcsolatos 26/1985. (X. 21.) PM rendeletet is.233 Ennek eredményeként 1992. június 1-jétől a 

pénzintézetek kezdetben pénzköveteléseiket értékhatártól függően fizetési meghagyásos 

eljárásban, illetőleg peres eljárásban érvényesítették, tovább növelve a bíróságok terheit és 

végső soron – önkéntes teljesítés hiányában – a végrehajtók munkáját. Később mind 

gyakoribbá vált, hogy az igényérvényesítés e nehézségén azzal lettek úrrá, hogy 

szerződéseiket végrehajtási záradékkal ellátható közjegyzői okiratba foglalták. 

 

A továbbiakban kifejezetten a végrehajtás során befolyt összeg felosztási szabályait, 

mint a hitelezői esélyegyenlőség fontos feltételét veszem górcső. 

                                                           
233 Ez a rendelet  - emlékeztetőül - lehetővé tette, hogy ha a bank az állampolgár részére nyújtott lejárt 

kölcsöntartozás megfizetésére az adóst előzetesen felhívta és a felhívás óta harminc nap eredménytelenül telt el, 
a pénzintézet a kölcsönkövetelés végrehajtására - a bírósági végrehajtás mellőzésével - közvetlen letiltást 
bocsásson ki.  



 121 

 

2.6.1 A hitelezői esélyegyenlőség történeti áttekintése 
 

„A követelések kielégítési sorrendje szempontjából a különböző jogrendszerekben 

általában kétféle elvet tartanak szem előtt. Vannak jogrendszerek, amelyekben az időbeliség 

elve érvényesül. Ez azt jelenti, hogy akinek a javára előbb történt a foglalás, annak a 

követelését a behajtott összegből sorrendben előbb is elégítik ki. A másik szabályozási mód a 

követelések jogcímét tartja szem előtt. Ilyenkor tehát az a végrehajtást kérő, akinek a 

követelését annak jellegére (jogcímére) tekintettel a jogszabály a többinél fontosabbnak tartja, 

előbb kap kielégítést, tekintet nélkül arra, mikor kapcsolódott be a végrehajtási eljárásba. 

Ezek a fő kielégítési elvek teljesen következetesen egyik jogrendszerben sem érvényesülnek. 

Bármelyik fő elv szerinti szabályozási mód mellett kisebb-nagyobb kivételeket tesznek a 

másik fő elv javára. Szerepet kap továbbá az arányosítás elve is.”234 

 

A hitelezői esélyegyenlőség tétele a szabadversenyen alapuló demokráciákban 

gyakran hangsúlyozott elvárás volt a jogalkotóval és a jog alkalmazóival (végrehajtóival) 

szemben. 
Az 1881. évi LX. törvény vonatkozó szabályai az időbeliség elvén alapultak. 

Ingófoglalás esetén különbséget tett a foglalás előtt, illetve után fellépő végrehajtást kérők 

között. Az első esetben a foglalást valamennyi végrehajtást kérő (végrehajtató) javára együtt 

és egyszerre kellett foganatosítani. Az így lefoglalt ingóságok vételárából, annak 

elégtelensége esetén, az egyidejűleg foglaltató végrehajtatók, követeléseik aránya szerint 

nyertek kielégítést. [ős-Vht. 86.§] Ha a foglalás megkezdése után jelentkezett újabb 

végrehajtató, a már összeírt javakra a korábbi végrehajtató elsőséggel bírt, és csupán a még le 

nem foglalt ingóság volt utóbb valamennyi végrehajtató részére, együtt és egyszerre 

lefoglalható. [ős-Vht. 87.§] A kielégítés során – a törvényben megállapított kivételekkel235 – 

azon végrehajtást kérők követelései voltak figyelembe vehetők, akiknek javára az árverési 

hirdetmény kibocsátása napjáig a foglalás már foganatosíttatott. [ős-Vht. 120.§ - Vhn. 20.§236] 

Az ős-Vht. 114.§-a lehetőséget teremtett arra, hogy a végrehajtást kérők az elárverezett ingó 

vételárának miként való felosztásáról egyértelműen rögzítendő megállapodást kössenek. Ha 
                                                           

234 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény indokolása  
235 120.§-a (Vhn. 20.§-a) értelmében ez a rendelkezés nem nyert alkalmazást: 

- „ha a végrehajtató vagy felülfoglaltató követelése megszüntét bejelenti, 
- ha a végrehajtást szenvedő a követelés megszüntét postai feladóvevénnyel vagy más okirattal igazolta, 
- hivatalból foganatosítandó végrehajtás esetén kívül, ha a végrehajtató vagy felülfoglaltató a foglalástól 

számított három éven belül árverést nem kért.” 
236 Az ős-Vht. novelláris módosítása volt az 1908. évi XLI. tc. 
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erre nem került sor, a végrehajtást foganatosító bíróság sorrendi tárgyalást tűzött ki az ős-Vht. 

118.§-a alapján. Mivel e törvény 119.§-a az „ingó végrehajtási tömeg sorozását” nem 

szabályozta kielégítően, ezért a gyakorlat a hézagokat az ingatlan vételárára vonatkozó 

árverési sorrend szabályaiból egészítette ki. E szabályok először az ingatlanból befolyó 

vételárból a jelzálogos hitelezők előtt kielégítendő előnyös tételeket sorolja fel. Ezek 

gyakorlatilag a végrehajtás költségei, valamint a törvényes elsőbbséggel felruházott közadók 

és közadók módjára behajtandó ilyen tartozások az ezekre irányadó jogszabályokban 

meghatározott sorrend szerint. Az ős-Vht. vonatkozó 189-190.§-ait módosító 24.000/1929. 

IM. sz. r. e közadók külön meghatározása helyett a 600/1927. PM. sz. Közadókezelési 

Összeállítás 83.§-ára utalt. Az előnyös tételek kielégítése után a jelzálog értékesítéséből 

befolyt összeget a Jt. 22.§-ának figyelembevételével a Jt. 53. és 54.§-ának megfelelően kell 

felosztani. [Vht. 190.§ - 24.000/1929. IM.sz.r. 16-20.§] Az ős-Vht. tehát a jelzálogjogi 

törvény (1927. évi XXXV. tc.) rendelkezéseire hivatkozott, mely a hitelezőknek időbeli 

rangsor szerinti, az azonos rangsorban álló hitelezőknek pedig arányos kielégítését írta elő. 

 

E szabályozást váltotta fel az államszocialista talajon fakadt 1955-ös Vhtvr., mely több 

szempontból is komoly változást hozott. 

A kielégítés sorrendjének megállapításánál már nem a foglalás sorrendjét, hanem a 

követelések jogcímének fontosságát helyezte az előtérbe. Tehát ezt – a korábban237 csak a 

munkabérekből való levonás (letiltás) esetén érvényesülő – elvet tette általánossá238. 

Ugyanakkor – míg a munkabérből való levonásnál az ugyanazon rangsorba eső több követelés 

egymás közötti sorrendjét továbbra is a levonás alapjául szolgáló okiratoknak a 

munkáltatóhoz való érkezési sorrendje határozta meg [Vhtvr. 141.§] – addig a végrehajtás 

során befolyt összeg felosztásánál kisegítő szabályként már az arányosság elve jelent meg az 

azonos rangsorban levő követelések egymás közötti viszonyában [Vhtvr. 187.§ (2) bek.].  

A Vhtvr. a fent említett fontossági sorrendben a jogalanyok bizonyos körének (állam, 

gazdálkodó szervezet) egyértelműen kedvezett: az adóst terhelő egyéb tartozásokat ugyanis 

13 privilégizált követelés előzte meg, melynek legnagyobb része valamely állammal, állami 

szervvel (vállalattal), szövetkezettel szemben fennálló követeléseket takart.  

                                                           
237 A Curia szerint ha a végrehajtási eljárás során „valamely részlet lejártáig ugyanolyan jogosult 

hasonló tartási követelésre végrehajtási zálogjogot szerez, úgy a legközelebb esedékes szolgálati illetményből a 
kifizetés már az összetalálkozó tartási követelések és azok tárgyában szerzett zálogjogok figyelembevételével 
arányosan történik. Ezeknél tehát nem uralkodik a rangsor elv”. [C. 204/1933. J. H. VII. 1146.] 

238 Vhtvr. 139.§ és 186.§-ai  
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Ugyanakkor e szabályozásban felfedezhetünk egy egyértelműen „modern” elemet: a 

Vhtvr. mind a kézizálogjog, mind a jelzálogjog számára ugyanazon tartalmú elsőbbséget 

biztosított.239 (Bár hozzá kell tennünk, hogy a Vhtvr. 82.§-a csak a visszatartási joggal 

rendelkező elsőbbségi igény bejelentését szabályozta, de nem rendelkezett a visszatartási 

joggal nem rendelkező elsőbbségi igényről. Ugyanakkor a Legfelsőbb Bíróság Polgári 

Kollégiumának állásfoglalása [PK. 297.] már ekkor kimondta, hogy az igénybejelentési 

felhívást nemcsak a visszatartási joggal rendelkezők részére, hanem az egyéb (tulajdoni) 

igényt bejelentők részére is ki kell bocsátani, mert a Vhtvr. IX. fejezete a felosztásnál 

valamennyi igény figyelembevételével előírja.) 

 

A Vhtvrn. egyrészt már szabatosabban határozta meg az elsőbbségi igény 

bejelentésére jogosultak körét, mert az elsőbbségi igényt nem egyszerűen a visszatartási 

joghoz, hanem a zálogjoghoz, illetőleg az ennek alapján történő kielégítés jogához kapcsolta, 

másrészt – ugyan csak mérsékelten – csökkentette a privilégizált követelések körét. 

 

A következő évtizedek jogfejlődése során e körben alapvető – a szabályozás jellegét, 

elveit érintő – változásokra alig került sor. A régi Vht. fenntartotta a privilégizált követelések 

hosszú, gyakran változó listáját. Itt ki kell emelnünk, hogy amíg fenntartotta az ingó 

zálogjogosultjának feltételen, mindenki mást megelőző kielégítési elsőbbségét, addig az 

ingatlan-jelzálogjogosultjának kielégítése kapcsán a korábbi szabályozást egy nehezen 

értelmezhető rendelkezéssel váltotta fel.240 E szabályozás tehát a jelzálogjog jogosultnak már 

csak az azonos jogcímen belül biztosított kielégítési elsőbbséget. 

A régi Vht. továbbra kitüntetett helyet biztosított a gazdálkodó szervezeteknek, mivel 

ezekkel szemben magánszemélyek és nem gazdálkodó szervezet hitelezők ingó és ingatlan-

végrehajtást nem kezdeményezhettek [régi Vht. 8.§ (2) bek.]. Nyilvánvaló, hogy a 80-as, 90-

es években kezdődő gazdasági és társadalmi változások megindulásával egyidejűleg ezen 

megkülönböztetések létezése egyre kevésbé volt problémamentes. Ezt bizonyítja, hogy a 

kérdésben az Alkotmánybíróság is állásfoglalásra kényszerült.  

                                                           
239 „A zálogtárgy értékesítéséből befolyt összeget – a 186.§-ban megállapított sorrendtől függetlenül – 

elsősorban a zálogjoggal biztosított követelés kielégítésére kell fordítani.” [Vhtvr. 189.§ (1) bek.] 
240 „Ingóság értékesítése esetén figyelembe kell venni a Vht. 83.§-a szerint a zálogjog alapján bejelentett 

elsőbbségi igényeket is, és a zálogtárgy értékesítéséből befolyt összeget elsősorban a zálogjoggal biztosított 
követelés kielégítésére kell fordítani.” [régi Vht. 107.§ (2) bek.] „Ha az ingatlan értékesítéséből befolyt 
összegből jelzálogjoggal biztosított követeléseket is ki kell elégíteni, ezeknek a kielégítése a jelzálogjogok 
bejegyzésének sorrendjében történik.” [Vhr. 70.§] 
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Az 50/1991. (X.3.) AB határozat a régi Vht. több szakaszát megsemmisítette, melyek 

megítélése szerint nem voltak összeegyeztethetőek a tulajdoni formák egyenjogúságát és 

egyenlő védelmét kifejező alkotmányi rendelkezéssel [Alkotmány 9. § (1) bek.], ezáltal – a 

lehetőségekhez képest – egyenlő végrehajtási helyzetbe hozta az állami és egyéb közületi 

tulajdont a magántulajdonnal. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor a jogcím szerinti kielégítési 

sorrendet nem találta a maga egészében alkotmányellenesnek. (Bár e sorrendiség 

indokoltságát az indítványozók sem vitatták.) Így az Alkotmánybíróság a tartásdíjaknak, a 

munkabér iránti követeléseknek, valamint a közfeladatokat ellátó közhatalmi szervezetek 

végrehajtási igényeinek pozitív diszkriminációját szükségesnek és alkotmányosnak ítélte. Az 

alkotmánybírósági határozat rögzítette, hogy „ha ugyanis a végrehajtás több követelés 

behajtására irányul, s a behajtott összeg nem fedezi a végrehajtást kérők valamennyi 

követelését, óhatatlanul vagy arányos kielégítési vagy sorrendi szabályozást kell alkalmazni. 

Az előbbi – az Alkotmánybíróság megítélése szerint – talán nagyobb, az utóbbi pedig kisebb, 

de elkerülhetetlen méltánytalanságot idézhet elő. A jogalkotó semmiképpen nem sérti 

azonban az alkotmányosság elvét, ha mérlegeli a különböző követelések fontosságát, 

jelentőségét, és kielégítési sorrendet állapít meg. Sőt, éppen az alkotmányos alapjogok 

érvényesülését segíti elő, amikor pl. első helyre az anyák védelmét és a gyermekek tartását 

[Alkotmány 66. § (2) bek., 67. § (1) bek.] szolgáló végrehajtást teszi, vagy pl. amikor az 

egyéb tartásdíj után harmadik helyen a munkabér iránti követelés [Alkotmány 70/B. (2) bek.] 

érvényesíthetését biztosítja. Az is alkotmányos követelmény, hogy a közhatalom jogszerű 

követeléseit nem mint tulajdonost, hanem mint az általános közérdek [Alkotmány 2. § (2) 

bek., 5. § stb.] képviselőjét adó, illeték, más köztartozás, meghatározott eljárásokból eredő 

követelések tekintetében előnyösebb kielégítési sorrendbe helyezzék a nem létfontosságú 

tartozásokkal szemben.” 

 

Az 1994-es új Vht. megszületésekor, annak megoldásaiban a jogpolitikai 

szemléletváltás és alkotmányossági vizsgálatok eredője testesült meg. Így pl. a Vht. a 

jogalanyok egyenjogúságának, az ún. szektorsemlegességnek – a fent említett 

alkotmánybírósági határozatban is hangsúlyozott – elvét szem előtt tartva mellőzte a 

gazdálkodó szervezetek elleni végrehajtás önálló fejezetben való szabályozását. „A par 

conditio creditorum elvének korrelatívuma az a szabály, amely (arra az esetre, ha az adós több 
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hitelező követelését kielégíteni képtelen) a kielégítés sorrendjét írja elő elsősorban 

szociálpolitikai prioritások alapján.”241 [Vht. 165.§ a)-b) pontjai] 

 Érdekes következtetéseket vonhatunk le akkor, ha összevetjük az 1979. évi 18. sz. tvr. 

és az 1994. évi LIII. törvény indokolását. A régi Vht. a jogcím szerinti kielégítés elvét még 

azzal indokolta, hogy a „tervezet fenntartja azt az 1955-ben bevezetett, valamennyi szocialista 

jogrendszerben következetesen érvényesülő elvet, hogy a követeléseket a jellegük, jogcímük 

szerint megállapított sorrendben kell kielégíteni”. 1994-ben ugyanez az elv, mint a modern 

jogrendszerekben általánosan érvényesülő elv jelenik meg. Az elv fenntartását minkét 

jogszabály alkotója szó szerint azonos módon indokolta: „A jogcím szerinti kielégítés segíti 

pl. az anya és a gyermek védelmét, a tartásdíjaknak és a munkából eredő követeléseknek – 

mint a létfenntartáshoz szükséges juttatásoknak – a gyorsabb behajtását. Az ilyen 

szabályozási mód emellett a végrehajtási eljárás egésze szempontjából egyszerűsítéshez vezet, 

mert a végrehajtást kérők egy része számára feleslegessé teszi, hogy kielégítésük elsőbbsége 

érdekében biztosítási intézkedések végrehajtását kezdeményezzék.” Ehhez hasonlóan mindkét 

jogszabály indokolása azt hangsúlyozta, hogy a korábbi túlságosan részletező felsorolást 

egyszerűsíti. Tény, hogy az új Vht. tovább halad az egyszerűsítés útján, és csupán öt olyan 

követelésfajtát állapított meg, amelyet előnyösen kell kielégíteni. 

Bár az indokolás szerint a Vht. „megnöveli a jelzálogjognak a követelés kielégítésében 

betöltött szerepét is”, valójában a korábbi szabályozáson e tekintetben nem változtatott, 

továbbra is fenntartotta a régi Vht. szerint megkülönböztetést az ingó és ingatlan 

zálogjogosultak között. A jelzálogjog jogosultjának kielégítését a fentiek szerinti – az 1955-ös 

szabályozáshoz képest háttérbe szorító – besorolását az indokolás három ok miatt is 

megfelelőnek tartotta: Gyakorlatilag az ún. egyéb követelések közé tartoznak „azok a polgári 

jogi ügyletekből (kölcsönből, adásvételből stb.) eredő követelések, amelyeket rendszerint 

jelzálogjoggal biztosítanak. Az ezeket megelőző követelésfajták közül az első négy (gyermek- 

és egyéb tartásdíj, munkabér, büntetéspénzek) egyébként is ritkán fordul elő, a 

köztartozásoknak (adó, társadalombiztosítási tartozás) pedig a jogrendszerek általában 

jelzálogjog bejegyzése nélkül is elsőbbséget adnak.” S végül ezen szabályozással a jogalkotó 

elejét kívánta venni a jelzálogjoggal való esetleges visszaéléseknek.242 

 

                                                           
241 Cserba – Gáspárdy – Kormos im. 19.o.  
242 Az indokolás szerint a jelzálogjog jogosultjának feltétlen kielégítése a kiemelt követelések 

behajtásának – pl. fiktív jelzálogjog alapításával és bejegyzésével való – olyan kijátszását tenné lehetővé, 
amelyet mindenképpen indokolt megelőzni. 
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Alig született meg az új Vht., máris megjelentek az első alkalmazási nehézségek, 

majd kritikai észrevételek. 

A Vht. hatályba lépése után vita folyt arról, hogy a végrehajtási jog bejegyzésre 

kerülhet-e, figyelemmel a jelzálogjogot – a legtöbb esetben – erősítő elidegenítési és terhelési 

tilalomra. A földhivatalok sokáig megkövetelték a jelzálogjog jogosultjának beleegyezését.243 

A vita először a Vht. 136.§-ára hivatkozással rendeződött,244 majd a kérdést egyértelműen 

szabályozta az Inytv. végrehajtási rendelete245, mely 28.§ (3) bekezdésében kimondta, hogy 

nem szükséges az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjának hozzájárulása a végrehajtási 

jog bejegyzéséhez. 

A legtöbb támadás a Vht. és a Ptk. zálogjogi szabályainak diszharmóniája miatt érte a 

végrehajtási törvényt. 

Komoly aggály fogalmazódott meg amiatt, hogy míg a kézizálogjog jogosultja lejárt 

követelése birtokában, igényét akár okirati bizonyíték nélkül is bejelentheti, és anélkül, hogy a 

végrehajtást kérő pozíciójába kerülne, követelése elsősorban nyer kielégítést, addig a 

jelzálogjog jogosultjának helyzete nem volt ennyire kedvező. E jogosult csak akkor tudta 

elsőbbségi igényét érvényesíteni, ha lejárt és végrehajtható követelés birtokában volt, és ekkor 

is csak az azonos sorrendben felsorolt követelések között érvényesülhetett előnye. A Ptk-nak 

az 1996. évi XXVI. törvénnyel történt módosításáig még magával a lejárttá tétellel is gondok 

lehettek, komoly jogászi előrelátást igényelt a jogosult „bebiztosítása”.246 Bár a Ptk. 

módosítás247 megoldotta az előbbi problémát, nem adott megoldást a gyors végrehajthatóvá 

tétel – gyakran a kielégítés sikerét fenyegető – kérdésére. Nem nyúlt e zálogjogi novella 

továbbá sem az elsőbbség kérdéséhez, és nem adott egyértelmű eligazítást az ingó-jelzálogjog 

vonatkozásában sem.248 Az akkor hatályos rendelkezések szerint ugyanis nem volt 

egyértelmű, hogy ez esetben a Vht-nak az ingó kézizálogra vonatkozó 169.§-a, vagy az 

ingatlan jelzálogjogra alkalmazandó 170.§-a alkalmazandó-e. 249 

                                                           
243 A földhivatalok a Vht. rendelkezésével nyilvánvaló ellentétben álló, az ingatlan-nyilvántartásról 

szóló 1972. évi 31. tvr. végrehajtásában kiadott, többször módosított 27/1972. (XII. 31.) MÉM rendelet 27.§ (3) 
bekezdésére hivatkoztak, mely a végrehajtási jog bejegyzését az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjának 
hozzájárulásához kötötte.  

244 Tímár Sándor im. 344.o. 
245 Az Inytv. végrehajtási rendelete a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet.  
246 Az új végrehajtási jog im. 188-189.o. 
247 A Ptk. 1997. május 1-jétől hatályos 268. § (1) bekezdése értelmében a jelzálogjog megszűnik, ha – 

törvény eltérő rendelkezése hiányában – akkor is, ha a zálogtárgyat a végrehajtási eljárás során értékesítik. 
Ebben az esetben a zálogjogosult - az értékesítés során befolyt vételár tekintetében - kielégítési jogát 
érvényesítheti. 

248 Zámbó Tamás: Kielégítési elsőbbség zálogjog alapján, MJ 1997/2. 66.o. 
249 Kapa Mátyás im. 165.o. 
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A jelzálog-hitelintézetről és a jelzálog-levélről szóló 1997. évi XXX. törvény volt az, 

amely az elsőbbség kérdését rendezte, mikor akként módosította a Vht. 170. § (1) bekezdését, 

hogy az ingatlan, továbbá a vízi, illetőleg a légi jármű értékesítéséből befolyt összegből a 165. 

§ d)-f) pontjában meghatározott követeléseket megelőzően kell kielégíteni a jelzálogjoggal 

biztosított követelést.  

További kritikaként érte a Vht-t, hogy – bár a kielégítési elsőbbség szabályaival a 

legtöbb szerző egyet értett – sokan nem tartották a gazdasági élet szempontjából 

szerencsésnek, hogy a követelések nagy részét kitevő, ún. egyéb követelések kielégítése nem 

a foglalás sorrendjében, hanem a követelések arányában történik. Kifogását Bálint György250 

két szempontból támasztotta alá: Egyrészt komoly visszaélési lehetőséget látott az arányosítás 

szabályaiban.251 Másrészt hangsúlyozta, hogy semmi sem indokolja a közvetlen letiltásnál 

érvényesülő, ezzel ellentétes szabályozást, mivel a kétféle végrehajtás között ilyen elvi 

különbségtételt tenni nem indokolt. 

 

A 2000. évi CXXXVI. törvény – elsősorban hitelezővédelmi megfontolásokból – a 

zálogjog érvényesítésével kapcsolatos új szabályozásával megteremtette az összhangot a Ptk. 

szabályaival. Szakított az elsőbbségi igény elvével, mivel ebben az esetben – ellentmondásba 

kerülve a bírósági eljárás egységének elvével – az elsőbbségi igényt bejelentő személy sok 

esetben nem volt végrehajtást kérőnek tekinthető. E törvény – megszüntetve az elsőbbségi 

igény intézményét – bevezette a zálogjogosultnak a végrehajtási eljárásba való 

bekapcsolódását eredményező eljárást. A Vhn. módosító szabályait egyértelműen csak 

üdvözölhetjük, hiszen az eljárás egyértelműbben biztosítja a zálogjogosult helyzetét, 

ugyanakkor megfelelő garanciális szabályokkal, bírósági eljárással igyekszik megvédeni mind 

az adóst, mind a többi végrehajtást kérőt az esetleges alaptalan vagy csalárd bejelentésektől. 

Bár a Vht. módosított 169.§-a továbbra is a korábbi definíciót tartalmazza („ingóság mint 

zálogtárgy”), a törvény indokolása szerint e rendelkezés alkalmazhatósága független attól, 

hogy jelzálogjog vagy kézizálog terheli-e az ingóságot. 

 

                                                           
250 Bálint Ákos György im. 27-28.o. 
251 „Az elkövetkezendő idők alapképletét nem úgy képzelem el, hogy két hitelező baráti kölcsönt nyújt 

az adósnak és az elárverezett televízió árából arányosan részesednek, hanem olyan ügyek fognak keletkezni, 
hogy a SZOLID Kft. árut szállít a LINK Kft-nek, az nem fizet, hagyja magát perelni és végrehajtani. (…)A már 
említett LINK Kft. talpraesett vezetőinek nem okozna nagy nehézséget, hogy a velük szövetséges MÁKVIRÁG 
Kft-vel – annak javára – színlelt tartozást keletkeztessen, elismerése alapján végrehajtható okirat készüljön és 
lefoglalást nyerjenek a SZOLID Kft. által már lefoglalt vagyontárgyak. És ha a MÁKVIRÁG Kft. színlelt 
követelése kétszerese a SZOLID Kft. követelésének, akkor az eredeti jogosult az arányosság miatt követelésének 
csak 1/3-ához fog hozzájutni, 2/3-át pedig el fogja veszteni.” (Bálint Ákos György im. 28.o.) 
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2.6.2 A hitelezői esélyegyenlőség kapcsán megfogalmazódó gyakorlati kérdések 
 

Áttekintve a hitelezői esélyegyenlőség elve érvényesülésének történetét, feltehetjük a 

jelenlegi szabályozás kapcsán megfogalmazódó kérdéseinket. 

Szinte első kérdésként adódik, hogy a Vht. 165-167.§-aiban megfogalmazott jogcím 

szerinti kielégítés elve fenntartandó-e. 

 Mind a történeti áttekintés, mind a nemzetközi összehasonlítások azt bizonyítják, hogy 

ezen elv teljes negálása nem lehetséges. Hiszen az egyik legrégibb csődjogi alapelv 

kombinálja a teljes és az adott körön belüli arányos kielégítés elvét. A klasszikus jogok a 

hitelezői követeléseket az igény jogalapja vagy valamilyen más jellemző jegy alapján ún. 

hitelezői osztályokba sorolták. Az, hogy milyen és hány hitelezői osztályt hoz létre a 

jogalkotó, azt mindig aktuál politikai megfontolások határozták meg. 

 Azok a jogrendszerek, amelyek az időbeliség elve alapján rendezik a kielégítési 

sorrendet, olyan szabályt tartalmaznak, amely szerint egyes követelések a rájuk vonatkozó 

jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése nélkül is olyannak tekintendők, 

mint amelyek jelzálogjoggal vannak biztosítva. Ilyeneknek tekintik pl. az adókat, az egyéb 

köztartozásokat, egyes tartási és munkabér-követeléseket. Lényegében tehát ugyanarra az 

eredményre jutnak, mint amelyet a Vht. a kielégítési sorrend megállapításával ér el.252 

 Azt mondhatjuk, hogy az 50/1991. (X. 3.) AB határozattal a Vht. e rendelkezése az 

alkotmánybírósági kontrollt is „átvészelte”. Ugyanakkor mindenképpen fontos, hogy a 

jogpolitikai célok által privilégizált követelések köre a lehető legszűkebben kerüljön 

megállapításra. Mégis talán a 165.§ c) pontja annyiban kiegészülhetne, hogy e ponttal egy 

sorban kerülhessen kielégítésre a munkavállalói munkabéreket terhelő, lejárt esedékességű 

olyan adó és járulék, amelyeket a munkáltató a munkavállaló helyett köteles megfizetni.253 

 

 Ugyanakkor több aggályt vet fel a zálogjogosultak kielégítési elsőbbségének 

megerősödése. 

E szabály ellen az az érv szól, hogy a kielégítése sorrend megváltoztatása bizonyos 

mértékben hátrányosan érintette a köztartozásokat, és olyan vélemények is 

megfogalmazódtak, miszerint „semmi sem indokolja, hogy a jelzálogjoggal biztosított 

követelések ilyen megkülönböztetést is kapjanak”254, hiszen egy fiktív jelzálogszerződés 

megkötésével könnyedén megkerülhető a köztartozásokért fennálló felelősség. A visszaélések 

                                                           
252 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény indokolása  
253 Vasvári Csaba im. 479.o. 
254 Vasvári Csaba im. 479.o. 
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elszaporodását és a fenti félelem felerősödését okozhatja, az Inytv. 7.§ (2) bekezdésével 

bevezetett új jogintézmény, a ranghely előzetes biztosításának lehetősége is.255 

Ugyanakkor a szabály mellett – a Vht. és Ptk. összhangján kívül – több érv is 

felsorakoztatható. Egyrészt semmi sem zárja ki, hogy kifejezetten jelzálogjoggal biztosítsák a 

privilegizált követeléseket annak érdekében, hogy a jogosult előnyös kielégítést érjen el. Az 

adózás rendjéről szóló 1991.évi XCI. törvény pl. lehetővé teszi az adózó ingatlanára 

jelzálogjog bejegyzését olyan esetben, amikor a végrehajtási jog nem jegyezhető be. Ennek az 

a jogkövetkezménye, hogy az így biztosított adókövetelés megelőzi a társadalombiztosítási 

követeléseket és más köztartozásokat. Másrészt a jelzálogjog megerősítése azért is indokolt 

volt, mert sok esetben nem tudta garanciális funkcióját betölteni. Az alkalmazási nehézségei 

kivédésének érdekében pl. a szerződő felek (úgy a pénzintézetek, mint hírhedt lakásmaffia) 

sok esetben opciós jogot kötöttek ki a jelzálogjog bejegyeztetése helyett. 

Álláspontom szerint tehát több érv állítható a kivételezett helyzet mellett, mint ellene. 

Ugyanakkor ahhoz, hogy valóban megnyugodhassunk, a bekapcsolódási eljárás szabályainak 

némi átgondolása indokolt lehet. Helyes lenne, ha maga a törvény is egyértelműen 

megfogalmazná, hogy erre a privilegizált kielégítésre csak végrehajtható okirat birtokában 

nyílik lehetőség, tehát önmagában a jelzálogjog bejegyzése, illetve a tartozás lejárt volta nem 

alapozza meg az előnyös kielégítést. Jelenleg ez ugyanis csak a Vht. 114/A.§ (1) 

bekezdésének mondataiból, áttételesen olvasható ki. A 114/A.§ (2) bekezdésben foglalt 

ingyenességi és rosszhiszeműségi vélelem kijátszása nem nehéz, ugyanakkor bizonyítása 

annál inkább az. Épp ezért indokolatlanul megnehezíti a többi végrehajtás kérő helyzetét, 

hogy a 114/A.§ (4) bekezdés alapján a jogalapot és az összegszerűséget nem lehet vitatottnak 

tekinteni, ha azt közokiratba foglalták. Amennyiben a rosszhiszemű zálogalapítást közjegyzői 

okiratba foglalják, e szabályozás alapján a többi végrehajtást kérő szinte reménytelen 

helyzetbe kerül. Véleményem szerint célszerűbb lenne e korlátozást akként szűkíteni, hogy a 

közokirati bizonyítékkal szemben az adóst ne illesse meg ezen eljárás keretén belül a vitatás 

joga. S végül itt kell megemlíteni, hogy a szabályozás pontatlansága miatt a végrehajtók 

között vita tárgyát képezi, hogy a bíróság végrehajtási eljárásba való bekapcsolódást 
                                                           

255 Inytv. 7. § (2) bekezdése értelmében a ranghely előzetes biztosításának, a ranghely fenntartásának 
ténye a jogosultak kérelme alapján az ingatlan-nyilvántartás tulajdoni lapján legfeljebb egy évi időtartamra, a 
törvényben meghatározott módon feljegyezhető. 

A jogintézmény részletszabályait az Inytv. végrehajtási rendelete, a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 
35. §-a szabályozza: A jelzálogjog ranghelyét előzetesen biztosító feljegyzésben meg kell jelölni a terhelés és 
járulékai legnagyobb összegét, továbbá naptárszerűen fel kell tüntetni az előzetes ranghelybiztosítás 
hatályosságának kezdő és végső időpontját. A hatályosság időtartamát attól a naptól kell számítani, amely napon 
a ranghely előzetes biztosítására irányuló kérelem a körzeti földhivatalhoz érkezett. Ha a jelzálogjog bejegyzését 
a feljegyzésben meghatározott határidő alatt kérik, a jelzálogjogot a feljegyzés ranghelyén kell bejegyezni, 
tekintet nélkül az időközi végrehajtási intézkedésre, végelszámolási vagy felszámolási eljárásra. 
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engedélyező határozata maga minősül-e végrehajtható okiratnak vagy ennek alapján 

végrehajtási lap kiállítása szükséges. Álláspontom szerint végrehajtási lap kiállítása 

szükségtelen, de épp ezért indokolt lenne a Vht. 10.§-ának ennek megfelelő kiegészítése. 

  

 Hasonlóképpen nem egyértelmű a helyzet az azonos rangsorú követelések arányos 

kielégítésének [Vht. 168.§] megítélésében sem. 

 E tekintetben jelen dolgozat szerzője azt az álláspontot osztja, miszerint a "prior 

tempore, potior iure" elvnek főszabályként végig kell vonulnia az egész jogrendszeren, és így 

a végrehajtási eljáráson is. 

Az 1881. évi LX. tc. a "felülfoglalás"256 intézményével kizárta, hogy a már egyszer 

lefoglalt vagyontárgyat a későbbi jogosult lefoglalhassa. A „késve érkező” ezen 

vagyontárgyon már csak felülfoglalást eszközöltethetett, ami azt jelentette, hogy a lefoglalt 

vagyontárgyból a felülfoglaló csak akkor részesedett, ha az eredeti első jogosult követelése 

kielégítést nyert. Bár a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy ekkor is voltak ennek a 

szabálynak ellenzői. Sárffy Andor szerint nemcsak az adós magatartása miatt kell védekezni, 

hanem a „második veszély ellen, t.i. az ellen, hogy egyes hitelezők elvigyék a fedezetet a 

többi elől”. Ennek megoldására azt javasolta, hogy törölni kell azt a szabályt, ami alapján a 

foglalás a többi hitelezővel szemben feltétlen elsőbbséget ad.257 

 A német végrehajtási jogban az egymással konkuráló hitelezők között az elsőbbség 

elve érvényesül [ZPO 804.§ (3) bekezdése], ellentétben a felszámolási jogban érvényesülő 

                                                           
256 A kiküldött a foglaláskor lehetőleg kipuhatolni és jegyzőkönyvben kitüntetni tartozik, hogy azon 

ingóságok, melyekre a végrehajtás vezettetik, korábbi végrehajtás folytán foglalás alatt állnak-e, vagy sem. 
Korábbi foglalás alatt álló ingóságoknak újabb foglalása, rendszerint felülfoglalás által teljesíttetik. A 
felülfoglalás újabb összeírás nélkül az által eszközöltetik, hogy a felülfoglalás az újabb végrehajtatónak és 
esetleg képviselőjének nevére, lakhelyére, a követelés összegére, a végrehajtás elrendelését és a kiküldetést 
tartalmazó végzésre való hivatkozás mellett, a korábbi foglalásról felvett jegyzőkönyv eredeti példányára 
feljegyeztetik s e feljegyzés a felülfoglalás idejének pontos kitétele mellett a kiküldött által aláíratik. A 
felülfoglalt ingóságokon kívül netalán lefoglalt más ingóságok összeírása szabályszerűen eszközöltetik. Ha a 
korábbi végrehajtás alkalmával a lefoglalt dolgok szoros zár alá nem vétettek és a korábbi foglalás az újabb 
végrehajtást megelőzőleg több mint hat hónappal történt, vagy ha az alapvégrehajtási jegyzőkönyv elő nem 
szerezhető, az újabb végrehajtás nem felülfoglalás által, hanem szabályszerű újabb összeírás által teljesíttetik. A 
kiküldött ezen eseteken kívül is, saját belátása szerint, vagy az érdekeltek valamelyikének kívánságára, újabb 
összeírás által teljesíti a végrehajtást akkor is, ha a körülményekből az látszik valószínűnek, hogy időközben 
változás történt a lefoglalt dolgokban. A kipuhatolt korábbi foglalás, a foglaltató vagy képviselője lakhelyének és 
a követelési összegnek felemlítése mellett, a jegyzőkönyvben ezen esetekben is kitüntetendő. [ős-Vht. 70.§] 

Az ős-Vht-t módosító 5610/1931. M.E. rendelet 19.§-a akként rendelkezett, hogy felülfoglalás esetében 
a helyszínre kiszállás költsége a végrehajtást szenvedőt csak abban az esetben terheli, ha a korábbi végrehajtás 
alkalmával lefoglalt ingóságokon felül más olyan ingóságok is összeírás alá kerülnek, amelyeknek értéke a 
korábban lefoglalt ingóságokban nyert fedezetet jelentékenyen növeli, vagy ha a felülfoglalás során kitűnik, 
hogy a korábban lefoglalt ingóságok nincsenek meg hiánytalanul. 20.§-a szerint pedig a felülfoglalást – hacsak a 
végrehajtató másképpen nem kívánja – helyszínre kiszállás nélkül kell foganatosítani.  

257 Sárffy Andor: A peráradat csökkentése a perenkívüli eljárás fejlesztése útján, Bp. 1930. 70-72.o. 
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azonos mértékű kielégítés elvével. Tehát egy időben korábbi foglalásnak abszolút elsőbbsége 

van egy későbbivel szemben.  

Érdekes megemlíteni, hogy a Codigo Tipo258 327.2. pontjában a kielégítés sorrendjét 

akként határozza meg, hogy az igazságszolgáltatási költségek és kiadások, majd az árverési 

költségek és a végrehajtást kérő jogi képviselőjének kiadásai és díjazása, illetve az ún. 

elsőbbségi követelések után a végrehajtást kérő követelésének kielégítését írja elő, akként, 

hogy a foglalást kérők követeléseinek kielégítése bejelentés sorrendjében történjék. 

A magyar ős-Vht-hez hasonlóan (bár vele nyilvánvalóan semmiféle rokonságot nem 

mutatva) a hatályos angol szabályozásban is az időbeliségnek van alapvető szerepe a 

hitelezők kielégítési sorrendjében. 

Az angol szabályozás szerint a pénzkövetelés végrehajtásának ingóvégrehajtás útján 

történő behajtása a High Court előtti eljárában a writ of fieri facias, míg a county court előtti 

eljárásban a warrant of execution elnevezésű végrehajtható okirat kibocsátása útján 

történhet.259 A High Court előtti eljárásban a writnek a sheriffhez érkezése igen fontos 

időpont, ezért annak pontos időpontját (még az órát is!) a writ hátoldalára a sheriff feljegyzi. 

Az időpont jelentősége abban áll egyrészt, hogy a hitelezőknek a kielégítés iránti 

"versenyfutásában" ez az időpont lesz mérvadó, másrészt ez az az időpont, amikor az adós 

vagyona mintegy zár alá kerül, azaz ezen időpont után már csak a jóhiszeműen, ellenérték 

fejében jogot szerző hivatkozhat az adós vagyontárgyán megszerzett jogaira. Ezzel szemben a 

county court előtt nem a warrant of execution-nak a végrehajtóhoz (bailiff-hez) érkezése ez a 

meghatározó időpont, hanem magának a warrant iránti kérelemnek a benyújtása. Itt az érkezés 

pontos időpontját a registrar (amit talán albírónak fordíthatnánk) jegyzi fel a kérelemre.260 

Fontos megjegyezni, hogy a High Court előtti eljárást szabályozó jogszabály (Rules of 

Supreme Court) a végrehajtás foganatosítására 12 hónapos határidőt szab, mert a writnek a 

sheriffhez érkezésétől ennyi ideig érvényes a High Court által kibocsátott writ. Igaz ezt 

követően – akár többször is – meghosszabbítható ismételt 12 hónappal. Amennyiben a 

meghosszabbítás iránti kérelem elkésett vagy azt egyébként elutasította a bíróság, újabb writ 

                                                           
 258 A Codigo Tipo-nak nevezi a nemzetközi eljárásjogi „szakzsargon” azon, végleges formáját 1988-ban 
elnyert, Enrique Vescovi és Adolfo Gelsi Bidart montevideoi professzorok nevéhez fűződő eljárásjogi kódex-
tervezetet (Codigo modelo procesual civil), mely – az elképzelések szerint – a dél-amerikai államok politikailag 
tervbevett uniója számára készült. A Codigo Tipo mindössze tíz címből, 393 szakaszból áll, de felöleli a polgári 
peres és nemperes eljárások teljes körét. A végrehajtási eljárások címet viselő V. cím közvetlenül a peres eljárás 
szabályai után következik, megelőzve a perenkívüli eljárások és a választottbíráskodás szabályait.  

259 A High Court az 5000 font és e feletti követelések végrehajtása esetén bír hatáskörrel (akkor is, ha az 
alaphatározatot a county court hozta), 2000 font alatti követelés esetén a county court a hatáskörrel rendelkező (a 
High Court csak akkor, ha a végrehajtandó határozatot is ő hozta), a két összeghatár között pedig minkét szintű 
bíróság eljárhat.  

260 lásd. Murgatroyd v. Wright ügy (1907) in. White Book 739.o. 
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kibocsátását kell kérni, ami a hitelezői kielégítési sorrend, az elsőbbség szempontjából lehet 

igen hátrányos a végrehajtást kérőnek.  

Ugyanakkor az angol végrehajtási jogban – a már sokat emlegetett – Megítélt 

Adósságok Végrehajtásával foglalkozó Bizottság jelentése261 az angol végrehajtási jog hibái 

között említette a "first come first served" elvet, ami "prior tempore, potior iure" elvnek angol 

megfelelője, s aminek az is az oka, hogy gyakorlatilag teljesen hiányzik a különböző 

bíróságok közötti, illetve az azonos bíróság előtt, de különböző szám alatt folyó eljárások 

közötti koordináció, illetve intergráció. A bírálat oka az volt, hogy gyakran a legrámenősebb, 

legkíméletlenebb hitelezőknek nyújt segítséget, szemben azon hitelezőkkel, akiknek esetleg 

nem céljuk az adós teljes ellehetetlenítése és még megegyezésre, haladék-adásra is 

hajlanának. A jelentés éppen ezért a végrehajtási eljárás révén befolyt összegnek a 

végrehajtást kérők közötti – bizonyos prioritásokat is figyelembe vevő – méltányos 

felosztásának lehetőségét kívánta megteremteni, mindezidáig sikertelenül. 

E negatív példa ellenére hazai jogunkban az elv létjogosultságát az is alátámaszthatja, 

hogy az időbeli sorrendiség elve nem idegen jogunktól. Ennek érvényesülése pl. az ingatlan-

nyilvántartás egyik legfontosabb szabálya, hiszen a korábban érkezett beadvány ad jogcímet a 

bejegyzésre, kizárva a későbbi beadvány érvényesülését. Bár a Cstv. alapvetően szintén a 

kielégítési jogcímre alapozza kielégítési sorrendjét, de ott is megtaláljuk az időbeliség 

szerepét a 40 napon túl, de egy éven belül bejelentett hitelezői igény kielégítése kapcsán. 

[Cstv. 37.§ (1) bek.] S ennek az elvnek nyomait megtalálhatjuk magában a végrehajtási 

eljárásban is. A Vhtvr-től napjainkig érvényesült az időbeli sorrendiség a munkabérre vezetett 

letiltásokkal kapcsolatban [Vht. 64.§]. És a Vhn. nyomán megerősödött pénzügyi 

intézménynél kezelt összegre vezetett végrehajtás során is – amellett, hogy a pénzforgalomról 

és a bankhitelről szóló 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet szintén felállít egy, a Vht. vonatkozó 

rendelkezéseivel ráadásul nem is harmonizáló, jogcím szerinti teljesítési sorrendet262 – az 

                                                           
261 Report of the Committee on the Enforcement of Judgment Debts im.286.-289.o. 
262 5. § (1) Ha a számlatulajdonos másként nem rendelkezik, a hitelintézet a számlatulajdonos 

bankszámlájának megterhelésére vonatkozó rendelkezéseket (megbízásokat) az érkezés sorrendjében teljesíti. Az 
érkezés sorrendjére a hitelintézet nyilvántartása az irányadó. 

   (2) számlatulajdonos rendelkezésére és az (1) bekezdésben meghatározott sorrendre tekintet nélkül 
kell teljesíteni az alábbiakat: 
a) a számlavezető hitelintézet téves bejegyzésének a bankszámlán történő helyesbítését; 
b) 1. a bírósági végrehajtó vagy az adóhatóság - ide nem értve a vámhatóságot - által a Vht. 82/A. §-a alapján 

benyújtott azonnali beszedési megbízást és az átutalási végzést, 
2. a jogosult által a Vht. 6. § (2) bekezdése alapján a végrehajtható bírósági határozaton vagy a közjegyzői 
okiraton (Kötv. 112. §), illetve a közjegyző által hozott végrehajtható határozaton, valamint az Áe. 80. § (2) 
bekezdése alapján a végrehajtható közigazgatási határozaton alapuló pénzkövetelés behajtására benyújtott 
azonnali beszedési megbízást; továbbá a közigazgatási szerv által az Áe. 80. § (1) bekezdése, az adóhatóság 
által az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 88. § (1) bekezdése, illetve a vámhatóság által a 
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azonos pont alá tartozó megbízások között – függetlenül az 5.§ (2) bekezdés b) pontjában 

szereplő alpontoktól – az érkezés időpontja határozza meg a teljesítés sorrendjét. 

Véleményem szerint a piacgazdaság követelményeinek is az a megoldás felelne meg, 

hogy a végrehajtás kérő javára lefoglalt vagyontárgyat egy később érkező végrehajtást kérő ne 

foglalhassa le úgy, hogy ezzel a már jogot szerző kielégítési alapját jelentős részben elvonja. 

Az arányos kielégítés gazdasági életünkben zavart okozhat, csökkentheti az ügyletkötők 

biztonságát. Ugyanakkor – mint a társadalmi igazságosság biztosítéka – itt is beiktatható 

lenne a jelenleg a Vht. 64.§ (3) bekezdésében, a munkabérből való levonási sorrenddel 

kapcsolatban megfogalmazott az a szabály, hogy a bíróság az időbeli sorrendiséget az arányos 

kielégítés szabályának alkalmazásával válthassa fel. 

 

A végrehajtási jog hatályos szabályait áttekintve az is kérdésként vetődik fel, hogy 

indokolt volt-e a felosztási terv Vhn. szerinti újraszabályozása. E szabályozás szerint ugyanis 

a jövőben a bíróság csak akkor bírálja felül a végrehajtó által készített felosztási tervet, ha azt 

a felek vagy egyéb érdekelt kifogással támadja meg. 

 A kérdés azért merülhet fel, mert a felosztási terv elkészítésének a Vht. 

megszületésekor megfogalmazott indokai a mai napig életszerűek: Nem lehet haszontalannak 

tekinteni, hogy a bíróság foglaljon állást a végrehajtás befejező szakasza tekintetében, 

figyelembe véve az esetleges elsőbbségi igényeket, jelzálogjogokat stb. Ha ui. valamelyik 

végrehajtást kérő részére tévesen kiutalják az összeget, ennek a visszakövetelése gyakorlatilag 

nehéz, annál is inkább, mert ez a végrehajtást kérő nem rosszhiszeműen és nem is jogalap 

nélkül jutott az említett összeghez. 

Ugyanakkor kétségtelen, hogy a jelenlegi szabály nagyobb teret enged a felek 

rendelkezési jogának, nagymértékben tehermentesíti a bíróságokat, gyors és mentes a 

bürokratizmustól. Ez azért is különlegesen fontos, mert korábban gyakran előfordult, hogy a 

felosztási terv bírósági jóváhagyása több hónapig is eltartott, ami a behajtott összeg kifizetését 

késleltette, és alapot teremtett a kamatok fel nem számítása miatti végrehajtási kifogásnak. 

Tehát ezen Vhn. szabályt mindenképpen hatékony újításnak kell tekintenünk. Garanciális 

szabályként pedig a jogorvoslat lehetősége továbbra is adott. 

 

                                                                                                                                                                                     
vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 148. § (2) bekezdése 
alapján a végrehajtható közigazgatási határozaton vagy egyéb végrehajtható okiraton alapuló pénzkövetelés 
érvényesítésére benyújtott azonnali beszedési megbízást; 

c) a Magyar Államkincstár által a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása során megelőlegezett követelésre 
vonatkozó megbízást. 
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A felosztási terv kapcsán is felmerülhet a kielégítési és a biztosítási végrehajtás 

találkozásának a mai napig megoldatlan dilemmája. A Vht. hatályos szabályai nem rendezik 

azt a kérdést, hogy a biztosítási végrehajtás alá vont vagyontárgyak lefoglalhatóak-e egy 

másik végrehajtást kérő által indított kielégítési végrehajtás során, illetve amennyiben a 

kielégítési végrehajtás során az adós valamely vagyonára biztosítási végrehajtást is 

elrendeltek, vajon ez megakasztja-e a végrehajtás foganatosítását? Foganatosítható-e ezekben 

az esetekben a lefoglalt vagyontárgy értékesítése, felosztási terv készítése addig, amíg a 

biztosítási intézkedéssel érintett ügyben a jogerős vagy előzetesen végrehajtható határozat 

meg nem születik? A kérdés azért is indokolná a törvényi rendezést, mert a vagyontárgyak 

értékesítésének időpontja a várható vételár összegét nagymértékben befolyásolhatja. 

 

S végül említést kell tennünk még egy további hitelezői esélyegyenlőséget védő 

szabály ötletéről. Már a bírósági végrehajtás kiterjesztésének elvénél is volt arról szó, hogy a 

több úton zajló vagyoni végrehajtás esetén nem feltétlenül tudnak egymásról a hitelezők. 

Olyan álláspont is ismert, mely szerint „- az értékesítésre, valamint a végrehajtási kifogások 

benyújtására vonatkozó törvényi határidőkre is tekintettel – minimum fél évig „függő 

számlán” lehessen tartani a befolyt összeget, s csak ezen idő letelte után lehetne „véglegesen” 

kiutalni, elszámolni”.263 Ezzel a nézettel azonban semmiképpen sem tudok egyetérteni, hiszen 

látszólag biztosítaná a hitelezők esélyegyenlőségét, de valójában ez a határidő sem teszi 

bizonyossá a többféle végrehajtás találkozását, ugyanakkor komoly károkat okozna mind az 

adósnak, mind a hitelezőnek (pl. kamat összege folyamatosan nő, míg a befolyt ellenérték 

inflálódik stb.). 

 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a Vht. alapvetően az egy végrehajtást kérő – egy 

adós szisztémára épül fel. Szinte teljességgel hiányzik a több végrehajtást kérő részvételével 

folyó végrehajtási eljárás technikai szabályozása.  

A kérdésre vonatkozóan a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 

korábban hatályos 20/1994. (XII. 24.) IM rendelet, valamint az azt felváltó 1/2002. (I. 17.) IM 

rendelet (továbbiakban: VÜSZ.) csupán kiindulási pontot ad. Az új VÜSZ 25.§ (1) bekezdése 

ugyanis csak akkor teszi lehetővé a végrehajtási ügyek egyesítését, ha több végrehajtási 

ügyben mind a végrehajtást kérő, mind az adós személye azonos. Ha viszont több végrehajtási 

ügyben csak az adós személye azonos, ezeknek az ügyeknek az iratait – az ügyek 

lajstromozása után – egymáshoz kell csatolni. [VÜSZ. 24.§ (1) bek.] Az iratok csatolása 
                                                           

263 Vasvári Csaba im. 474.o.  
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esetén az összes iratot a legkorábban érkezett végrehajtási ügy száma alatt kell kezelni. 

Tekintettel arra, hogy az iratok csatolásának joghatásairól a rendelet nem szól, így – 

háttérjogszabályként – a Polgári perrendtartás és a BÜSZ. szabályai alkalmazhatóak. A 

BÜSZ. 57.§ (2) bekezdése azonban akként rendelkezik, hogy ha folyamatban lévő ügy 

irataihoz más ügy iratainak csatolása történik, a csatolt ügyre vonatkozó érdemi intézkedést 

tenni nem lehet! 

 A kérdés tehát továbbra is nyitott, és számtalan értelmezési, jogalkalmazási nehézséget 

vet fel: Vajon a végrehajtónak minden végrehajtási ügyben külön-külön kell-e eljárnia és 

foganatosítani valamennyi a Vht-ben előírt végrehajtási cselekményt, vagy elég a legkorábban 

érkezett ügyben ezt megtennie?264 

 Mi történik akkor, ha a követelés behajthatatlansága miatt szünetel az eljárás, majd az 

egyik végrehajtást kérő kéri a folytatást. Kihat-e ez a többiekre? Hiszen aligha nevezhetjük a 

több végrehajtás kérő egymáshoz fűződő viszonyát „pertársaság”-nak. Árverezhet-e egyedül a 

folytatás mellett voksoló végrehajtást kérő? A vételár felosztásakor figyelembe kell-e venni a 

többi (esetleg őt megelőző) követelések jogosultjainak igényét? Ha abból indulunk ki, hogy a 

többi végrehajtást kérő által indított eljárás szünetel, ezeket a végrehajtó díjjegyzékkel lezárta, 

folytatás iránti kérelem nem került benyújtásra, a válasz nemleges kellene, hogy legyen. A 

Vht. 54.§ (1) bekezdés d) pontja ugyanakkor csak azt rögzíti, hogy ha az adós újabb, 

lefoglalható vagyontárgyának felbukkanását valószínűsítették, az eljárást folytatni lehet. 

 A felvetett kérdések megnyugtató lezárásához megfelelő és egyértelmű törvényi 

szabályozásra lenne szükség. E tekintetben nem lenne célszerűtlen az ős-Vht-ból, de a Vhtvr-

ből265 is ismert felülfoglalás intézményének ismételt bevezetése. Az intézmény mellett szól 

költségkímélő, gyors és egyszerű volta egyaránt. 

                                                           
264 Kollár Márta: A végrehajtási ügy, több adós vagy több végrehajtást kérő esetén, BL 1998/1. 40-42.o. 
265 A Vhtrv. a felülfoglalást a korábbi jogszabályoktól eltérően szabályozta. Amíg korábban a már 

lefoglalt ingóságot rendszerint felülfoglalás útján kellett végrehajtás alá vonni, addig a Vhtvr. csak akkor engedte 
meg a felülfoglalást, ha a lefoglalt ingóság értéke fedezi mind az előző, mind az újabb végrehajtás tárgyát képező 
követeléseket. 



 136 

 

2.7 A TELJES VAGYONI HELYTÁLLÁS ELVE 

 

A szakirodalomban szinte teljes az egyetértés a vagyoni végrehajtás két típusának 

megkülönböztetésében. E felosztás alapján megkülönböztetnek teljes (totális, univerzális, 

általános, egyetemes) végrehajtást, amikor a végrehajtás az adós teljes vagyonát a maga 

egészében ragadja meg és fordítja a tartozások kielégítésére, valamint egyedi (szinguláris, 

különös, különleges) vagyoni végrehajtást, melynek esetén az adós egyes vagyontárgyait 

(vagyoni jogait) külön vonják végrehajtás alá. Ez utóbbi eljárás azonban az adós 

jogalanyiságát nem érinti. 

 Az egyedi vagyoni végrehajtáson belül különíthető el a közvetlen, a közigazgatási és a 

bírósági végrehajtás, míg a teljes vagyoni végrehajtás tipikus példája a felszámolási eljárás. 

 E kétféle végrehajtás-típus között összefüggés áll fenn: egyrészt az egyedi végrehajtás 

eredménytelensége indokul szolgálhat a teljes vagyoni végrehajtáshoz, másrészt a már 

megindult teljes végrehajtás útját állja a korábban indult egyedi végrehajtási eljárásoknak, 

mintegy magában olvasztja azokat. 

 

 Látnunk kell ugyanakkor, hogy az egyedi és a totális vagyoni végrehajtás 

megkülönböztetésének fenti elméletét nagymértékben lerontja a bírósági végrehajtási, 

illetve felszámolási eljárás hatályos szabályozása és gyakorlata. 

 

Áttekintve a hatályos végrehajtási törvény rendelkezéseit tagadhatatlan a Gáspárdy 

László által megfogalmazott és a korábbi, kiforrottnak tekinthető állásponthoz képest újszerű 

nézet érvényesülése, miszerint a végrehajtási eljárás alapelve a teljes vagyoni helytállás, 

hiszen „– főszabályként – az adós a teljes vagyonával helytállni tartozik a hitelező 

követelésének kielégítéséért”.266 

 Amennyiben az adós természetes személy, esetében a bírósági végrehajtás szinguláris 

jellege még csak-csak tartható, hiszen a Vht-ben jócskán találunk a teljes vagyoni végrehajtás 

főszabályától való kivételeket megfogalmazó, egyes vagyonrészek mentességét előíró 

szabályokat. De kivételeket engedhet a végrehajtási törvény rendelkezésein túl az irányadó 

anyagi jog (pl. a Ptk. 679.§-a és a PK. 90. állásfoglalás, mely az örökösnek a hagyatéki 

                                                           
 266 Cserba Lajos – Gáspárdy László – Kormos Erzsébet: A bírósági végrehajtás, Egyetemi jegyzet 

„Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért” Miskolc, 1995. 18.o. 
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tartozásokért való felelősségét szabályozza), és a hitelezői akarat is (pl. a Vht. 8.§ (1) 

bekezdése alapján). 

 Ezzel szemben, amennyiben az adós nem természetes személy, hanem pl. gazdálkodó 

szervezet, a bírósági végrehajtást egyedi végrehajtásnak tekinteni csupán illúzió. A Vht. 79/A. 

§ (1) bekezdése szerint a pénzügyi intézménynél kezelt, az adóst megillető pénzösszeg teljes 

összegében végrehajtás alá vonható. A Vht-nak az ingófoglalás alól mentes vagyontárgyakat 

felsoroló 90. és 91.§-ai – néhány jelentéktelen kivételtől eltekintve – nem alkalmazhatóak, ha 

az adós nem természetes személy. [Vht. 96/B.] Tehát a gazdálkodó szervezettel szemben 

valójában megvalósulhat a bírósági végrehajtáson belül a totális végrehajtás. 

  

 Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy jelenleg mód van arra, hogy egy gazdálkodó 

szervezetet – de facto – végrehajtási eljárás során „számoljanak fel”, anélkül, hogy a 

felszámolási eljárásban érvényesülő garanciális szabályok alkalmazásra kerülhetnének. 

Ezen eljárás során azonban az eljárás több szereplőjének érdeke sérülhet, az alábbiak szerint: 

 Több szempontból sérülnek magának az adós gazdálkodó szervnek az érdekei. A 

fizetőképesség helyreállítását célzó program és egyezségi javaslat birtokában a felszámolási 

eljárás során legalább lehetősége van az adósnak, hogy hitelezőit tárgyalóasztalhoz 

kényszerítse. [Cstv. 42-44.§] A gazdálkodó szervezet vagyonának értékesítése is kedvezőbb 

kondíciókkal lehetséges a felszámolási eljárás során: egyrészt a Cstv. 46.§ (2) bekezdése a 

gazdasági tevékenység ésszerű befejezését, illetve ennek megtervezését írja elő a felszámoló 

számára, valamint a felszámoló kötelezettsége a vagyonnak a forgalomban elérhető 

legmagasabb áron való értékesítése [Cstv. 49.§ (1) bek.], s a becsérték felénél kevesebbért 

még az ingóvagyont sem értékesítheti [Cstv. 49/B.§ (3) bek.], illetőleg lehetősége van a 

feléért való értékesítés helyett ismételt árverést kitűzni. Garanciális szabály, hogy a 

felszámoló a nyilvános pályázatra érkezett ajánlatokat közjegyző jelenlétében köteles 

felbontani [Cstv. 49/A.§ (2) bek.], az árverést pedig közjegyző jelenlétében bonyolítani [Cstv. 

49/B.§ (6) bek.]. Ezzel szemben a végrehajtási eljárás során mód van arra, hogy az adós 

ingóvagyonát a forgalmi érték (becsérték) egynegyed részéért, ingatlanát a becsérték feléért 

értékesítsék. [Vht. 124.§ (3) bek., 147.§ (2) bek.] S a Vht. csak átmenetileg és látszólag 

védelmezi a gazdálkodó szervezet adós gazdálkodásának fenntartásával kapcsolatos érdekeit, 

amikor kimondja, hogy ha az adós lefoglalható vagyontárgyai technológiai vagy termelés, 

szolgáltatási egészt alkotnak, a végrehajtó a foglalási jegyzőkönyvben feltünteti az ingóságok 

egészének becsértékét és az egyes ingóságok becsértékét is. [Vht. 103/D.§] Ugyan a 

végrehajtónak az ekként lefoglalt ingóságoknak mint egésznek az árverezését kell 
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megkísérelnie, de amennyiben az első árverés sikertelen, a második és harmadik árverésen 

azonnal megnyílik az ingóságok egyenkénti értékesítésének lehetősége (sőt kötelezettsége). 

[Vht. 124/A.§] 

 A cég elleni totális végrehajtás súlyosan, akár egzisztenciálisan is érintheti a cég 

alkalmazottait. Míg a felszámolási eljárás során a gazdálkodó szerv vezetőjének komolyan 

szankcionálható tájékoztatási kötelezettsége van a munkavállalókkal, szakszervezettel, üzemi 

tanáccsal szemben [Cstv. 31.§ (1) bek. e) pontja], addig a végrehajtási eljárás kapcsán ilyen 

nem került megfogalmazásra. Ráadásul a felszámolási eljárásban, mint a felszámolás 

költsége, az első helyen kerül elszámolásra és – amennyiben mód van rá – kifizetésre az adóst 

terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások, ideértve a munkaviszony megszűnésekor 

járó végkielégítést is, ha a felszámolás kezdő időpontját megelőzően esedékessé vált 

munkabért és egyéb bérjellegű juttatásokat a felszámolás kezdő időpontja után fizették ki, az 

ezeket terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség is (ideértve az egészségügyi hozzájárulást, 

illetve a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is). [Cstv. 57.§ (2) bek.] Addig a végrehajtási 

eljárásban hasonló igény érvényesítésére csak végrehajtható okirat birtokában van lehetőség, 

ami a követelés peresítésével járó időveszteség miatt – eredményességét tekintve – szinte 

bizonyosan elkésett lesz. 

 A végrehajtást kérőn kívüli többi hitelező helyzete is kedvezőbb a felszámolási eljárás 

során. Hisz ott a hitelezői igénybejelentésre kifejezetten felhívják [Cstv. 28.§ (1) bek. f) 

pontja], s érdekeik védelmében hitelezői választmányt hozhatnak létre. Ily módon kisebb az 

esélye, hogy az adós vagyonát teljes mértékig elvonják előle. A gazdálkodó szervezet 

továbbműködtetésére a felszámolási eljárásban a felszámolónak – amennyiben „fantáziát lát” 

a cégben – széleskörű lehetősége van. Bár ez a továbbműködtetés a gyakorlatban csak a 

nagyobb cégeknél szokott megvalósulni, elvi szinten azt mondhatjuk, hogy minél nagyobb 

sikerre vezet a hasznosítás, annál jobb feltételek mellett kerülhet sor a hitelezők kielégítésére. 

Ezzel szemben a működőképesség megteremtésére a végrehajtónak eszközei nincsenek, 

hiszen ez feladatát sem képezheti. 

A Vht-ban és a Cstv-ben írt eltérő kielégítési sorrend, valamint az a tény, hogy a 

végrehajtási eljárás alapja valamely végrehajtható okirat, a munkavállalókhoz hasonlóan 

méltánytalan helyzetbe juttathatja a Cstv. 57.§ (1) bekezdésének c) és d) pontjaiban írt267 

hitelezőket is, ha a céget a végrehajtási eljárás során fosztják meg minden vagyonától.268 

                                                           
 267 Cstv. 57.§ (1) bek. c) a gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, 

bányászati keresetkiegészítés, továbbá a mezőgazdasági szövetkezet tagja részére a háztáji föld vagy termény 
helyett adott pénzbeli juttatás, amely a jogosultat élete végéig megilleti, d) a kötvényen alapuló követelések 
kivételével, magánszemély nem gazdasági tevékenységből eredő más követelése (így különösen a hibás 
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Az említett eljárások más szereplőinek helyzete sem egyforma. Példaként említhető, 

hogy a Cstv. által269 a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium számára a 

természetvédelmi oltalom alatt álló területek, valamint a műemlékek értékesítése esetére 

biztosított, mindenki mást megelőző elővásárlási jog a Vht. hasonló rendelkezése hiányában a 

végrehajtási eljárásban nyilvánvalóan nem érvényesülhet.  

Emellett – szemben a Vht-val – a Cstv. a felszámolónak pl. az adós vagyonának 

állagmegóvására, különösen a mezőgazdaságilag művelhető földek termőképességének 

fenntartására, az erdőfelújítási és erdőállomány nevelési munkák elvégzésére, továbbá a 

környezetvédelmi, természetvédelmi és műemlékvédelmi követelmények betartására 

vonatkozó kötelezettségeit is részletesen szabályozza. [Cstv. 48.§ (3) bek.] 

 

 Bár illúzió lenne azt gondolnunk, hogy a fenti garanciális szabályok sérülése miatt, de 

a statisztikai adatok270 azt támasztják alá, hogy a hitelezők – talán indokolatlanul – sokszor 

veszik igénybe a felszámolási eljárás eszközét követelésük érvényesítése végett. 

Felmerül a kérdés, hogy melyek azok az okok, körülmények, melyek az 

igényérvényesítés és az egyedi végrehajtás eszközévé tették a felszámolási eljárást. 

A hitelező ezirányú lépését egyrészt a Csődtörvény rendelkezései maguk teszik 

lehetővé. A Cstv. 27. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a kilencvenes években sok hitelező 

60 napon túli, nem vitatott követelésének érvényesítésére a lassú, körülményes és költséges 

peresítés és bírósági végrehajtás helyett a felszámolási eljárás megindítását választotta. Akkor 

is, ha a követelés vitatott, de a lejárt tartozás jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági 

határozaton (végrehajtható okiraton) alapul, az adós gazdálkodó szervezet 

fizetésképtelenségének megállapítására és felszámolásának elrendelésére hamar sor kerülhet. 

A Cstv. 27. § (2) bekezdésének b) pontja ugyan ennek feltételéül szabja az adóssal szembeni 
                                                                                                                                                                                     
teljesítésből, a kártérítésből eredő követelések, a szakmában szokásos várható szavatossági vagy jótállási 
kötelezettségek felszámoló által számszerűsített összegét is ideértve), a kis- és mikrovállalkozás, valamint a 
mezőgazdasági őstermelő követelése. 

 268 A szakirodalomban is felmerült annak kérdése, hogy amíg a felszámolási eljárás közzététele meg 
nem történik, a mindkét eljárásról hivatalból értesülő bíró tétlen szemlélője legyen-e annak, hogy a végrehajtást 
kérő elvonja a többi hitelező kielégítési alapját, vagy akár hivatalból is késleltetni köteles az eljárást, bevárni a 
felszámolásról szóló bírósági határozat közzétételét, s ezáltal elérni, hogy az adós fellelhető vagyona felosztási 
terv alapján elégítse ki a hitelezőket. (Vincze Imre: Gondban a bírósági végrehajtás, Magyar Jog 1993/7. 428.o.) 
A bírósági gyakorlat azonban amellett tette le voksát, hogy a bíróságnak hivatalból nem feladata a végrehajtási 
ügyben nem szereplő hitelezők érdekeinek védelme, amikor deklarálta, hogy csak az adós elleni felszámolási 
eljárás közzététele után nincs helye végrehajtás elrendelésének, illetve függeszthető fel a folyamatban levő 
végrehajtási eljárás. (BH. 1993. 561.) 

 269 Cstv. 49/C.§ (1) bekezdés  
 270 1997-2001. években a megszüntetés aránya a felszámolási kérelemmel megindult eljárásokhoz 

képest átlag 33%, mely arra utal, hogy a hitelezők nem a felszámolás elrendelése miatt kezdeményezik az 
eljárást, hanem, hogy a követeléseiket gyorsan és ingyen behajtsák. (Csőke Andrea: Gondolatok az új 
fizetésképtelenségi törvény szükségességéről a Csődtörvény statisztikája tükrében, Magyar Jog 2002/2. 91-92.o.) 
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eredménytelen végrehajtási eljárás megkísérlését271, de a Legfelsőbb Bíróság 2/1999. PJE 

számú jogegységi határozata alapján a bírói gyakorlat a végrehajtás eredménytelenségének 

vizsgálata körében megelégszik az azonnali beszedési megbízás sikertelenségének 

igazolásával.272 

 A fizetésképtelenség tényének vizsgálatánál tehát nincs lehetőség annak figyelembe 

vételére, hogy pl. az adós vagyona meghaladja a vele szemben támasztott követelést vagy 

követeléseket. A fentiek alapján felszámolás eljárás indulhat kisebb-nagyobb likviditási 

gonddal küzdő, de működő, és vagyonnal, árukészlettel, ügyfélkörrel rendelkező gazdálkodó 

szervezettel szemben is, aki a felszámolási eljárást csak a teljesítéssel kerülheti el.273 

 A hitelezők többsége a felszámolási eljárás gyorsabb, olcsóbb voltát említi, mint a 

felszámolási eljárás mellett szóló érvet. Ezek közül az olcsóság egyértelműen alátámasztható. 

A végrehajtás kapcsán a hitelező oldalán felmerül mind a peresítés, mind a végrehajtási 

eljárás illetéke274, valamint a végrehajtó megelőlegezendő munkadíja, készkiadása275. Ezzel 

                                                           
271 A fenti szakasz gyakorlati alkalmazását több legfelsőbb bírósági eseti döntés is alátámasztja: 
BH 1996. 657. Nincs helye a fizetésképtelenség megállapításának és az adós felszámolása 

elrendelésének pénz fizetésére kötelező, külföldi bíróság által hozott olyan jogerős, elismert határozat alapján, 
amelynek végrehajtására - nemzetközi szerződés előírásának és viszonosságnak a hiányában - nincs lehetőség. 

BH 1997. 309. A felszámolási eljárás megszüntetését megalapozza az, hogy az adós gazdálkodó 
szervezet fizetésképtelensége a vele szemben folyamatban levő ingó- és ingatlan-végrehajtásra figyelemmel nem 
állapítható meg. 

BH 1999. 521. Felszámolási eljárás nem vehető igénybe egyedi végrehajtás helyett. Ha a bíróság azért 
szünteti meg az eljárást, mert a hitelező a jogerős ítélet (fizetési meghagyás) alapján a végrehajtást nem kísérli 
meg, ez a bíróság részéről az ügy érdemi elbírálását jelenti, ezért az eljárás már nem tárgyi illetékmentes  

BH 2000. 27. A hitelezőnek - a felszámolási eljárás kezdeményezését megelőzően - a végrehajtható 
okiraton alapuló követelése bírósági végrehajtás keretében való behajtását meg kell kísérelnie. Ha nem az 
adósának bankszámláját vezető pénzintézethez nyújtja be a végrehajtható okiratot, e kötelezettségének nem tesz 
eleget  

BH 2000. 28. Az adózó által tett adóbevallás vagy a befizetett adóelőlegre vonatkozó nyilatkozat 
végrehajtható okiratnak minősül, ennek birtokában az adóhatóságnak kell a végrehajtást megkísérelnie. A 
végrehajtás eredménytelenségének igazolásával csak az adóhatóság jogosult felszámolási eljárást 
kezdeményezni. 

BH 2001. 487. Ha a hitelező olyan közjegyzői okirat alapján kéri az adós fizetésképtelensége 
megállapítását és felszámolásának elrendelését, amely végrehajtási záradékkal látható el, tehát végrehajtható 
okiratnak minősül, a fizetésképtelenség megállapítására, és az adós felszámolásának elrendelésére csak akkor 
kerülhet sor, ha a hitelező a végrehajtás eredménytelenségét is igazolta.  

 272 A Legfelsőbb Bíróság határozatának indokolását ugyanakkor némileg ellentmondásosnak tartom. 
Egyrészt rögzíti, hogy a bíróságok és jogvitát eldöntő más szervek határozatait, továbbá egyes okiratokon 
alapuló követeléseket bírósági végrehajtás útján kell végrehajtani, azaz a felszámolási eljárás nem vehető 
igénybe az egyedi bírósági végrehajtás helyett, hanem csak ez utóbbi eredménytelenségének igazolása után. 
Mégis eredménytelen végrehajtásnak tekinti a meghiúsult azonnali beszedési megbízást, holott a Vht. 6. § (1) 
bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy bírósági végrehajtásnak akkor van helye, ha az azonnali beszedési 
megbízás nem vezetett eredményre, azaz az azonnali beszedési megbízás nem része a bírósági végrehajtásnak. 

 273 A Legfelsőbb Bíróság BH 2001. 392. I. sz. eseti döntésében is ezt erősítette meg, amikor kimondta:” 
A fizetésképtelenségi fogalom nem ad lehetőséget a bíróság számára annak vizsgálatára, hogy az adós tartósan 
fizetésképtelen-e, vagy csupán - kintlevőségei behajthatatlansága miatt - időleges likviditási gondokkal 
küszködik.” 

 274 A 39-41. §-ban meghatározott illetékalap után - ha e törvény másként nem rendelkezik - az illeték 
mértéke: 
a) peres eljárásban 6%, de legalább 5000 forint, legfeljebb 750 000 forint; 
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szemben a felszámolási eljárás 2001. szeptember 1-ig tárgyi illetékfeljegyzési jogos eljárás 

volt, ezen dátumtól kezdve pedig csak tételes, tehát nem követelésarányos illetéket kell 

lerónia a hitelezőnek276. A kérelmező hitelezőnek ezen felül csupán a 15.000.-Ft-os 

közzétételi költségtérítést kell befizetnie, melyet számára az eljárás megszüntetése esetén az 

IM visszatérít. 

 Ami a gyorsaságot illeti, ekörben megoszlanak a vélemények. Egyesek szerint „az 

1997-2001. közötti időszakra már felgyorsult a felszámolási eljárásokat lefolytató bíróság 

munkája is, s a megszüntetett eljárások átlagos időtartama jócskán megrövidült”.277 Ezzel 

szemben mások úgy vélekednek, hogy egy felszámolás alá kerülő cég rizikómentes 

fellebbezési jogával minimum egy év haladékot nyer, mely idő pontosan elegendő a 

vállalkozás kiürítésére.278 

 Mindezzel együtt a 90-es évek elejére olyan vélemény alakult ki, mely szerint a 

felszámolási eljárás kedvezőbb, mivel „reális esélye van, hogy a bírósági igényérvényesítés 

időtartama alatt az adós olyan kötelezettségeket vállal, amelyek a kielégítés rendjében 

megelőznék az időben korábbi – de pl. szerződést biztosító mellékkötelezettség nélküli – 

követelést.”279 Ehhez képest az adóssal való „külön-utas” egyezkedés lehetőségének 

elvesztése, a többi hitelezőnek az eljáráshoz való esetleges csatlakozása nem jelent a 

végrehajtási eljáráshoz képest lényeges kockázatot. 
                                                                                                                                                                                     
d) fizetési meghagyásos eljárásban 3%, de legalább 2000 forint, legfeljebb 300 000 forint; 
e) a végrehajtási eljárásban 1%, de legalább 2000 forint, legfeljebb 100 000 forint; ha a végrehajtás 
foganatosítása a fővárosi bírósági, illetőleg a megyei bírósági végrehajtó feladatkörébe tartozik 3%, de legalább 
6000 forint, legfeljebb 300 000 forint. [Itv. 42.§ (1) bek.] 
 275 A végrehajtót az eljárása kezdetén a munkadíj és a költségátalány fejében ügyenként előlegként 
megilleti 
a) pénzkövetelés behajtása esetén - kivéve a b) pontban foglalt eljárásokat - a pénzfizetésre irányuló végrehajtási 
eljárásban felszámítható munkadíj összege és a költségátalány 50%-ának megfelelő összeg, de legalább 4000 Ft, 
legfeljebb 75 000 Ft, 
b) tartásdíj, munkabér és kártérítési összeg behajtására irányuló eljárásban a pénzfizetésre irányuló végrehajtási 
eljárásban felszámítható munkadíj összege és a költségátalány 50%-ának megfelelő összeg, de legalább 4000 Ft, 
legfeljebb 60 000 Ft, 
c) biztosítási intézkedés végrehajtása esetén a teljes munkadíj és költségátalány összege, 
d) meghatározott cselekmény végrehajtása esetén 4000 Ft, a Vht. 184/A. §-ának (2) bekezdésében foglalt 
ideiglenes intézkedés esetén az eljárás várható idejének megfelelő munkadíj és költségátalány összege, 
e) ha az ügyben több végrehajtó jár el, az a)-d) pont szerinti összeg és eljáró végrehajtónként további 2000 Ft, 
legfeljebb azonban további 10 000 Ft, 
f) előzetes eljárás esetén a 8. § (3) bekezdése szerinti munkadíj és a költségátalány teljes összege. [A bírósági 
végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet 17.§ (1) bek.] 

 276 A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény 3. §-
ának a) pontjában meghatározott és jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek felszámolási 
eljárásának illetéke 40 000 forint, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetében pedig a 
felszámolási eljárás illetéke 15 000 forint. [Itv. 44.§] 

 277 Csőke Andrea im. 92.o.  
 278 Bíró György előadása 2000. szeptember 28-án a Felszámolók Országos Egyesületének szakmai 

tanácskozásán, Budapest TIT Studió 
 279 Miskolczi Bodnár Péter: A felszámolás időbeni megindítása, mint hitelezővédelmi eszköz, 

Jogtudományi Közlöny 1994/10. 395.o. 
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Napjainkban ugyanakkor érezhető a fentiek ellen ható, ha úgy tetszik a végrehajtási 

eljárás mellett szóló tendencia. Hiszen a statisztikai adatok azt mutatják, hogy a felszámolás 

alá kerülő cégek „készülnek” a felszámolásra, így az adósok fele már a felszámolási eljárás 

megindulásakor teljesen vagyontalan, és az ügyek 74%-ában a felszámolási költségeket sem 

lehet fedezni.280 Ezen aspektusból a végrehajtási eljárás rajtaütésszerű jellege csábítóbb lehet. 

  A felszámolási eljárásnál kedvezőbb a helyzete a végrehajtási eljárásban a 

zálogjogosultnak, illetve az óvadék jogosultjának. A végrehajtási eljárásban a zálogjogosult 

kivételezett helyzetéről már volt szó. Hozzá hasonlóan az óvadék jogosultja is kedvezőbb 

pozícióban néz a végrehajtási eljárás elé, mint a felszámolási eljárás elé, hiszen a Vht. 96/A.§-

a alapján az óvadékként nyújtott pénz, takarékbetétkönyv, értékpapír a foglalás alól 

mentesíthető. Mindezen jogosultságok a felszámolási eljárásban egyrészt csak korlátozottan 

érvényesülnek, másrészt a Cstv. – a 2001. szeptember 1-jét követően indult felszámolási 

eljárásokban – a kielégítés kapcsán megkülönbözteti egymástól a felszámolás megindításának 

időpontját legalább egy évvel megelőzően keletkezett, fedezetelvonónak nem minősülő 

zálogjogot (óvadékhoz való jogot), illetve az ezt követően alapított hasonló jogosultságot. A 

Cstv. 49/D. § (1) bekezdése értelmében ugyanis a felszámoló a zálogtárgy, illetve óvadékul 

szolgáló vagyontárgy értékesítése során befolyt és az értékesítés költségeivel csökkentett 

vételár 50%-át kizárólag az értékesített zálogtárgyat terhelő zálogjoggal (óvadékul szolgáló 

vagyontárggyal) biztosított követelések kielégítésére fordítja a biztosított követelés erejéig –

több jogosult esetén a Ptk. 256. § (1) bekezdésében meghatározott sorrend 

figyelembevételével –, ha a zálogjog (óvadék) a felszámolási eljárás megindításának 

időpontja előtt legalább egy évvel keletkezett, és az erre irányuló szerződés tekintetében 

egyébként a fedezet elvonásának rosszhiszeműségét, illetve ingyenességét a Ptk. 203. §-a (2) 

bekezdése szerint vélelmezni nem kell. Ezt meghaladóan e jogosultak kielégítésére csak a 

felszámolási költségeket követően kerülhet sor a Cstv. 57.§ (1) bekezdés b) pontja alapján. 281

 Figyelemmel uniós törekvéseinkre meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy az EK 

Tanácsának a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000. számú rendelete, mely az 

uniós tagállamokban (minden tagállamra kötelező erővel) 2002. május 31. napján hatályba 

lépett, kimondja, hogy a dologi jogi biztosítékokat a fizetésképtelenségi eljárás megindítása 

                                                           
 280 Csőke Andrea im. 89.o.  
 281 Tehát az ún. „régi” zálogjog esetén a hitelező a zálogtárgy (óvadékul adott vagyontárgy) vételárának 

50%-át akkor is megkapja, ha a felszámolási költségek így kielégítetlenül maradnak. Míg az „új” zálogjog esetén 
a zálogtárgy értékesítéséből befolyó vételárat gyakran teljes egészében felemésztik a felszámolási költségek, és 
annak ellenére, hogy a hitelező követelését zálogjoggal biztosította, semmit sem tud érvényesíteni belőle. 
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nem érintheti. Tehát a dologi jogi biztosíték jogosultja továbbra is teljes mértékig 

érvényesíteni tudja jogát. 

 

Álláspontom szerint a fenti helyzet, és az a szabályozás, mellyel a felszámolási és 

végrehajtási eljárás funkciói alapvetően keverednek, több szempontból sem szerencsés. 

 Egyet kell értenünk Miskolczi Bodnár Péter véleményével, mely szerint „a 

felszámolás iránti kérelemnek nem az lenne a funkciója, hogy erre hivatott eljárásokat 

helyettesítve kikényszerítse a teljesítést az adós részéről. A felszámolás ennél sokkal nagyobb 

horderejű intézmény, „élet-halál” kérdés az adós számára.”282 

Bár az ismertetett anomáliák kivédése különösen fontossá teszi a pertartam rövidítését 

és a végrehajtási eljárás eredményességének javítását célzó intézkedéseket, úgy vélem, 

mindez nem helyettesítheti a Vht. és Cstv. szabályainak újragondolását. 

 

 A Vht. – szakítva a régi Vht. szerkezeti felépítésével – a jogalanyok egyenjogúságára, 

az ún. szektorsemlegességre hivatkozással mellőzte a gazdálkodó szervezetekkel szembeni 

végrehajtás külön fejezetben való szabályozását. Ennek az új szabályozásnak „alkotmányos 

támasza” az 50/1991. (X. 3.) AB határozat volt. A határozat szerint a régi Vht. több 

rendelkezése indokolatlan megkülönböztetést tartalmazott az ún. gazdálkodó szervezetek 

javára. Rájuk vonatkoztatva ugyanis egyrészt a végrehajtás határául szabja, hogy az a 

tevékenységük folytatását ne gátolja, másrészt mentesít a végrehajtás alól a gazdálkodás célját 

közvetlenül szolgáló ingatlanukat, illetőleg cselekményre kötelezés esetén nem engedi 

alkalmazni velük szemben a karhatalmi kényszerítés lehetőségét. Ezzel szemben a vállalkozó 

magánszemélyek és ezek gazdálkodó szervezeteknek nem minősülő társaságainak tagjai a 

végrehajtás során korlátozás nélkül, magánvagyonukkal is helytállani tartoznak, s 

meghatározott cselekmény elvégzésére karhatalommal is kényszeríthetők. Mindezek alapján 

az Alkotmánybíróság az Alkotmány 9. § (1) és (2) bekezdését, valamint 70/A. § (3) 

bekezdését sértő diszkriminációt megszüntetve a vonatkozó törvényhelyeket 

megsemmisítette. 

Ezen alkotmánybírósági határozatban foglaltak a mai napig hatnak, holott azóta 

alapvetően megváltozott a gazdálkodó szervezet fogalma. Ma már mind az egyéni 

vállalkozók, mind a vállalkozó magánszemélyek társaságai gazdálkodó szervezetnek 

minősülnek. Közöttük tehát diszkrimináció akkor sem történne, ha a gazdálkodó 

szervezetekre vonatkozó speciális végrehajtási szabályként ismételten bevezetésre kerülne a 
                                                           

 282 Miskolczi Bodnár Péter im. 394-395.o. 
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tevékenységük folytatását gátoló végrehajtás tilalma. A jogalanyok egyenlőségét – 

figyelemmel a természetes személyeknek (pl. foglalkozás gyakorlása kapcsán) biztosított  

mentességi szabályokra – sem sértené ez a szabályozás. 

Álláspontom szerint ugyanis a jelenleg hatályos jogszabályok kettőssége teljesen 

indokolatlan és inadekvát, ráadásul az összállami gazdasági érdekeket is sértő 

egyenlőtlenséget eredményez a felek között, hiszen eltérő lehetőséget nyújt adott esetben két 

teljesen egyforma követelés behajtása esetén, azaz ugyanabban a jogi helyzetben különböző 

minőségű jogszolgáltatásra kerülhetett sor. Mint láthattuk a kétféle eljárás különbségei, illetve 

a bírósági végrehajtás során foganatosítható totális végrehajtás egyértelműen felveti a törvény 

előtti egyenlőség alkotmányos elvének érvényesülésével kapcsolatos alkotmányossági 

aggályokat. 

E problémára vonatkozóan többféle megoldás születhet.  

A felszámolással foglalkozó szakemberek évek óta egyetértenek egy új Csődtörvény 

létrehozásának szükségességében. E körben el kellene gondolkodni a fizetésképtelenség 

fogalmának újjáalkotásáról. Létezik olyan álláspont, miszerint a felszámolási eljárás 

megindításakor a bíróság szakértőt rendelne ki annak feltárására, hogy az adós valóban 

fizetésképtelen helyzetben van-e, s elegendő-e a vagyona arra, hogy a fizetésképtelenségi 

eljárás lefolytatható legyen.283 Példaként említhető az osztrák szabályozás284, mely a 

fizetésképtelenséget akkor teszi megállapíthatóvá, ha a gazdálkodó szervezet általában nem 

képes semmiféle kötelezettségének eleget tenni megadott határidőn belül. Már egyetlen 

hitelező követelésének határidőn belüli kielégítése kizárja a fizetésképtelenség megállapítását. 

Eladósodottság címén (amely esetén egyetlen kielégítetlen hitelező is elegendő) csak azon 

gazdálkodó szervezetekkel szemben volt indítható felszámolás, amelyeknél természetes 

személyek mögöttes vagyoni helytállása nem állt.285  

Ezzel egyidejűleg indokolt lehet a gazdálkodó szervezetekkel szembeni bírósági 

végrehajtás némi korlátozása, a természetes személyek és gazdálkodó szervezetek között 

szükségképpen fennálló, objektív különbözőségek figyelembevétele, esetleg annak 

kimondása, hogy a bírósági végrehajtás a gazdálkodó szervezet tevékenységének teljes 

meghiúsulását nem vonhatja maga után. Ezt a célt szolgálhatná pl. a végrehajtási eljárás során 

követelt összeg és a gazdálkodó szervezet könyv szerinti vagyonának meghatározott 

                                                           
 283 Csőke Andrea im. 86. o.  
 284 Az 1982-ben megszületett Konkursordnung  
 285 Bíró Enikő: Az osztrák felszámolási és csődeljárás rövid vázlata a magyar szabályozás tükrében, 

Magyar Jog 1998/7. 424.o.  
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arányához kötni annak eldöntését, hogy a hitelező felszámolási vagy végrehajtás során 

érvényesítheti igényét.  

Amíg a kétféle eljárás e „profil-tisztítása” nem valósul meg, addig a Cstv. szigorú, 

garanciális szabályainak egy része meg kellene, hogy jelenjék a Vht-ben. Ezt indokolhatja a 

felszámolókkal és a végrehajtókkal szemben támasztott igen eltérő szakmai, anyagi 

követelmények között feszülő ellentét is. A felszámolók névjegyzékéről szóló 167/1993. (XI. 

30.) Korm. rendelet értelmében a felszámolók névjegyzékébe – nyilvános pályázat alapján – 

felvehető az a korlátolt felelősségű társaság, illetve az a kizárólag névre szóló részvényekkel 

rendelkező részvénytársaság, amely legalább 50 millió forint jegyzett tőkével rendelkezik, 

vagy a felszámolói tevékenységéből eredő esetleges kártérítési kötelezettségek fedezetére 

legalább 50 millió forint értékben biztosítási vagy bankgarancia szerződést köt, vagy ezen 

feltételeknek akként tesz eleget, hogy a pályázó gazdasági társaság jegyzett tőkéjének és az 

általa kötött biztosítási vagy bankgarancia szerződés értékének együttes összege legalább 50 

millió forint, oly módon, hogy a jegyzett tőke ebben az esetben nem lehet kevesebb 10 millió 

forintnál. Ezen túlmenően a névjegyzékbe való felvételnek – többek között – az is feltétele, 

hogy a gazdasági társaság legalább kettő-kettő büntetlen előéletű közgazdászt, jogi 

szakvizsgát tett jogászt, valamint könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező könyvvizsgálót 

foglalkoztasson, akik közül legalább egy-egy főnek a társasággal munkaviszonyban kell 

állnia. [hivatkozott Korm. rendelet 2.§ (1)-(3) bek.] Ezzel szemben végrehajtóként jelenleg 

zömmel középiskolai végzettséggel286 és 2 millió forintos felelősségbiztosítással bíró 

személyek dolgoznak. 

 

Átgondolást igényelhetnek továbbá a Vht. hatályba lépését követően a gyakorlatban 

felmerült, megoldásra váró kérdések a felszámolási eljárás, illetve a végrehajtási eljárás 

találkozása kapcsán.  

 

A Cstv. 38.§ (1) bekezdése ugyanis akként rendelkezik, hogy az adós ellen a 

felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő – a felszámolás körébe tartozó vagyonnal 

kapcsolatos – végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak) 

haladéktalanul meg kell szüntetni, a lefoglalt vagyontárgyakat és a befolyt, de még ki nem 
                                                           

 286 A Vhn. rendelkezései szigorították az önálló bírósági végrehajtóvá való kinevezés feltételeit: a 
korábbi feltételeken túl választójoghoz, a 24. életév betöltéséhez, 2 éves végrehajtó-helyettesi gyakorlathoz, 
valamint felsőfokú iskolai végzettséghez köti [Vht. 233. § (1) bekezdés]. Ugyanakkor a Vhn. e feltételek 
alkalmazásához meglehetősen hosszú türelmi időt szab: a végrehajtó-helyettesi gyakorlat meglétét csak 2003. 
április 1-től, míg a felsőfokú végzettséget csak 2006. szeptember 1-től követeli meg. S természetesen az addig 
állásba lépett végrehajtókat e követelmények már nem érinti. 
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fizetett pénzeszközöket a kijelölt felszámolónak kell átadni. Az adós ingatlanán fennálló 

végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik. 

E rendelkezés – mellyel egyező rendelkezéseket találunk a klasszikus csődjogok 

mindegyikében és az uniós országok gyakorlatában – azt a célt szolgálja, hogy egy eljárás 

keretében lehessen összevonni az adós valamennyi hitelezőjével kapcsolatos vagyoni 

kérdéseket, és a felszámoló is reális képet alakíthasson ki az adós helyzetéről.287 

Sokszor azonban a végrehajtást foganatosító bíróság, melynek a megszüntetésről 

haladéktalanul kellene intézkednie, csak jóval később szerez tudomást a felszámolási eljárás 

kezdő időpontjáról, azaz a felszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedéséről. 

Gyakorlatban a végrehajtási eljárások megszüntetésére akkor kerül sor, amikor valamilyen 

végrehajtási cselekmény (pl. foglalás megkísérlése) kapcsán a végrehajtó tudomására jut a 

felszámolás ténye, vagy éppen a végrehajtást kérő jelenti ezt be. Az igazi problémát az jelenti, 

ha még ennél is később, a foglalást és értékesítést követően derül fény a felszámolási 

eljárásra, mivel ez esetben a tudomásszerzés és a felszámolási eljárás kezdő időpontja között a 

végrehajtást kérők részére történt kifizetések visszaszerzése komoly problémát jelenthet. 

 

A Vhn. nem oldotta meg a végrehajtók egyik legsúlyosabb problémáját – a 

végrehajtási eljárás és a felszámolási eljárás találkozásából fakadó alapvető elszámolási vita 

kérdését – sem. A vita tárgyát a végrehajtó és a felszámoló között gyakran az képezi, hogy 

mely összeget kell átadni a felszámolónak. A felszámolók a törvényi rendelkezést 

nyilvánvalóan akként értelmezik, hogy minden addig befolyt összeget át kell számukra adni. 

Ezzel szemben a végrehajtók (figyelemmel arra, hogy a felszámolási eljárás során 

követelésük az egyéb követelések közé kerül besorolásra, és kielégítése szinte reménytelen) a 

„befolyt, de még ki nem fizetett” kitételt akként értelmezik, hogy a befolyt összegből 

jogosultak előbb önmagukat kifizetni, majd a maradékot átutalni a felszámolónak. 

Méltányolható érveik szerint sok esetben a végrehajtók „számolják fel” a cégeket, melyért 

őket megillető díjazást viszont nem kapják meg. Kétségbe vonják továbbá, hogy közöttük és 

az adós között olyan jogviszony jött volna létre, mely hitelezői minőséget alapozna meg. A 

bírói gyakorlat azonban jelenleg „felszámoló-párti”: A Fővárosi Bíróság 47.Pkfv. 

27.509/1998/3.sz. határozatában kimondta, hogy a végrehajtó a befolyt pénzösszegből az őt 

megillető díjat nem jogosult visszatartani, azt teljes egészében  a felszámolónak kell átadnia. 

                                                           
 287 Tóth Mihály – Török Gábor: Csődjog, Gazdasági törvények kommentárjai, Szerk: Dr. Sárközy 

Tamás, HVGORAC Bp. 2001. 230.o. 
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 Gyakran hasonló vita támad a végrehajtó és a végrehajtást kérő között is. A 

felszámolási eljárás megindulása miatt a gyors kielégítés reményét elvesztő végrehajtást kérő 

sokszor azon az alapon tagadja meg a költségek, munkadíj megfizetését, hogy azt a végrehajtó 

a felszámolási eljárás során követelje az adóstól.288 Bár a végrehajtást kérőt a felszámolási 

eljárás során kedvező kielégítési rangsor illeti meg [Cstv. 57.§ (1) bek. b) pontja]289, de 

figyelemmel a komoly felszámolási költségekre ez nem feltétlenül jelent számára valós 

kielégítési esélyt. Ennek az anomáliának egyértelmű végrehajtó-párti feloldását hozta a 

Vhdsz.290 2001-es módosítása, mely a végrehajtást kérővel előlegként befizetteti a teljes 

munkadíjat, valamint a költségátalány 50%-ának megfelelő összeget [Vhdsz. 17.§ (1) bek. a) 

pontja].  

 

                                                           
 288 A bírói gyakorlat ez esetben a végrehajtást kérő fizetési kötelezettsége mellet foglalt állást. 
 289 A végrehajtási joggal biztosított követelésnél a kedvezőbb besorolás feltétele, hogy a végrehajtási 

jogot a felszámolás kezdő időpontjáig - a felszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedése napjáig - 
bejegyezték [BH 2001. 441.]. Ugyanakkor nem ad a hitelezői igénynek privilegizált besorolására lehetőséget 
sem a gazdálkodó szervezetnek az ingatlan-nyilvántartásba széljegyként feltüntetett végrehajtási joga [BH 2000. 
122. I.], sem a végrehajtási eljárásban kötött – a bankhitelt biztosító zálogjogra alapított – egyezség, amely a 
felszámolási eljárással érintett adós és az egyik hitelezője között jött létre [BH 1999. 31. III.].  

 290 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtói díjszabásról  
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2.8 A VÉGREHAJTÁS EREDMÉNYESSÉGÉNEK (SIKERESSÉGÉNEK) ELVE 

 

 Kiindulópontként vita tárgyát képezhetné, hogy a címben megfogalmazott elv 

mennyiben tekinthető a bírósági végrehajtás sui generis alapelvének. Hiszen mint ahogy 

mindenfajta tudatos magatartásban benne rejlik a megcélzott eredmény akarása, akként nincs 

olyan bírósági, közigazgatási eljárás sem, ahol az eredményesség, a hatékonyság 

követelménye ne merülne fel.291 El kell fogadnunk ugyanakkor Gáspárdy professzor azon 

érvelését, miszerint „ez a mozzanat társadalmi szintű értékként jelenik meg a bírósági 

végrehajtásban, ahol végül is a közhitelesen megállapított jogszerű állapottal szembeforduló 

adós ellenében kell érvényt szerezni a jogszerű állapot kívánalmának”.292 

Ha a végrehajtási jogszabályok láncolatát áttekintjük, csak a régi Vht. 2.§-a volt az, 

amely a végrehajtási eljárás határidőben, gyorsan és hatékonyan való lefolytatását az alapvető 

rendelkezések között fogalmazta meg.293 De ennek ellenére az elmúlt évtizedekben nem volt a 

végrehajtási jognak olyan novelláris módosítása, mely a végrehajtási eljárás meggyorsítását, 

egyszerűbbé tételét, egyes mozzanatainak eredményesebbé tételét ne fogalmazta volna meg 

célként. 

 

 Ennek ellenére közismert tény, hogy a bírósági végrehajtás az 1990-es évek elejétől 

gyakorlatilag nem töltötte be a feladatát. A végrehajtási ügyek száma növekedett, a 

végrehajtás eredményessége csökkent. 1991-ben már összesen mintegy 350.000 végrehajtási 

ügy indult, 1993-ban pedig 400.000, ebből több mint 200.000 került a bírósági 

végrehajtókhoz. Az eredményesen befejezett végrehajtási ügyek száma viszont nemcsak a 

bíróság által kibocsátott közvetlen letiltás esetén, hanem elsősorban a bírósági végrehajtók 

eljárásában is egyre inkább csökkent: a legutóbbi időszakban már csak az ügyek mintegy 40 

%-ában (!) sikerült behajtani a követeléseket.294 

                                                           
291 Így az eredményesség elve a századfordulót követően, a Taylor-féle nagyüzemi adminisztrációs 

irányzat velejárójaként megjelent a kontinentális közigazgatási jogban is. „Jelentése: a lex minimi érvényre 
juttatása a közigazgatásban, vagyis a legkisebb anyagi ráfordítással a legnagyobb eredmény elérése.” (Fehér 
Zoltán-Németh Gyula- Pécsváradi János im. 65.o.)  

292 Cserba – Gáspárdy – Kormos im. 18.o. 
293 A hatályos Vht-ben az eredményesség követelménye az 5.§ (3) bekezdésében áttételesen, a 

rendőrhatósági intézkedések igénybe vehetőségével kapcsolatosan fogalmazódik meg.  
294 Az új Vht-t előkészítő munkabizottság 80.104/1992. IM. IX. számú javaslata a bírósági végrehajtás 

szervezetének korszerűsítésére 1992. szeptember 30. 2.o. 
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 Olyan vélemények láttak napvilágot295, hogy a hatástalanság az elmúlt rendszer azon 

sajátos elveiből következett, mely alapján a magánvégrehajtói apparátust megszüntették, 

túlzottan érvényesült az adósvédelem, míg a hitelezőt mint kizsákmányolót elítélték, valamint, 

hogy bérlő, lakó utcára nem kerülhet. 

 Az új Vht. – a fenti hibákat kiküszöbölő rendelkezéseinek – megszületésétől mindenki 

azt várta – miként korábban az 1979-es régi Vht. megszületésekor is –, hogy a végrehajtások 

eredményessége látványosan javulni fog. E várakozások azonban alig-alig teljesültek: „az 

1995. évben foganatosított végrehajtásoknak alig egyharmada volt eredményes, s sikertelen 

behajtás miatt 1996 elején csaknem százezer ügyet szüneteltettek”.296  

 

2.8.1 A végrehajtás eredménytelenségének lehetséges okai 
 

Ha az olyan gyakran feltett „Miért beteg a végrehajtás?” kérdésre keressük a választ, 

akkor az okok széles körét találjuk. 

 

 A bírósági végrehajtók alapvetően az adósok, a végrehajtást kérők, illetve a 

bíróságok magatartásában, tevékenységében keresik az eredménytelenség okát.297 

 A végrehajtók számára a legkönnyebb a „felelőtlen adósok” csoportja elleni 

végrehajtás során eredményességet elérni. Ez az adósi kör az adósságát ismeri és elismeri, és 

sokszor fizetőképes is, de egyszerűen nem foglalkozik az ellene induló végrehajtási eljárással, 

és gyakran csak az első kényszercselekmény (foglalás, lakásfelnyitás stb.) után rendezi 

tartozását. 

 Sok végrehajtó szerint az eredménytelenség szorosan összefügg a társadalmi-

gazdasági rendszer változásaival. Széles népréteg vált a rendszerváltás időszakában 

munkanélkülivé és került ezért nehéz anyagi helyzetbe. Ebből a körből kerülnek ki a 

közüzemi-, OTP-tartozásaikat fizetni mind kevésbé tudó adósok. Mivel ezeknek az 

embereknek napi megélhetési gondjaik vannak, számottevő vagyonnal ugyanakkor nem 

rendelkeznek, a velük szemben folytatott végrehajtás gyakran eredménytelen. Már az 

adósvédelem kapcsán is feltettük a kérdést: érdemes-e még nehezebb helyzetbe hozni őket? 

A végrehajtók számára problémát okozó adósok másik nagy csoportjába azok az 

adósok tartoznak, akik szándékosan, sokszor a büntetőjog határát érintve vagy azt átlépve 

több tíz- vagy akár százmilliós összegű tartozásokat halmoznak fel, így okozva adósi 

                                                           
295 Bálint Ákos György im. 24.o. 
296 Vida Sándor: Bírósági végrehajtás eszmei javakra im. 389.o.  
297 Gáll Attila: A bírósági végrehajtás elmélete és gyakorlata, Szakdolgozat 2001. 9-11.o. 
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minőségüket. Ezen adósok zöme gazdasági társaság, amely mögött vagy nincs is tagi 

felelősség, vagy a tag vagyonnal nem rendelkezik, így eleve reménytelen az ellenük vezetett 

végrehajtás. Ezen adósokat a legtöbb esetben komoly ügyvédi (jogászi) háttér segíti, akik 

vagy már a végrehajtási eljárás megindulása előtt segítenek elvonni a cégek vagyonát, vagy – 

sikeresen navigálva megbízójukat a jogi útvesztőkben – addig húzzák-halasztják a 

végrehajtási eljárást, amíg minden értékes vagyontárgyat sikerül „kimenteni” a cégből. 

 E vagyonkimentés egyik igen gyakori esete, amikor az ingatlanokat fiktív módon 

jelzálogjoggal terhelik meg: idegen személy vagy kifejezetten erre a célra alapított gazdasági 

társaság javára jegyeztetnek be fiktív szerződések alapján jelzálogjogot az ingatlan-

nyilvántartásba. Ha a jelzálogjog bankot illetett meg, akkor többszörös engedményezés 

folytán kerül gyakran az adós környezetébe tartozó személy/cég kezébe a jelzálogjog feletti 

rendelkezési jogosultság. A szerződések megtámadására a Ptk. ugyan nyújtana elvi 

lehetőséget, de bizonyítási nehézségek miatt ez nem kecsegtet sok eredménnyel. 

 Hasonló vagyonmentési trükk az ingatlanon alapított haszonélvezeti jog felhasználása. 

A Vht. a korábbinál jobban védi a haszonélvező érdekeit, mivel elhagyta azt a rendelkezést, 

amely lehetővé tette a haszonélvezeti jog megszüntetését, ha a haszonélvezeti joggal terhelt 

ingatlant az ingatlant terhelő adótartozás behajtása végett árverezték el. Az ingatlanon 

fennmaradó haszonélvezet nyilvánvalóan quasi forgalomképtelenné teszi az adott ingatlant, 

hiszen távlati befektetési szándékkal csak igen kevesen vásárolnak ingatlant. 

  S végül meg kell említenünk, hogy az adósok egy el nem hanyagolható köre „tűnik el” 

a végrehajtási eljárás előtt vagy alatt. Felkutatásuk pedig – a központi nyilvántartások már 

említett hiányosságai miatt – alig vezet eredményre. 

  

 A végrehajtást kérő akkor járul hozzá a végrehajtás eredménytelenségéhez, amikor az 

adósra vonatkozó adatokat a törvényi kötelezettsége ellenére nem szolgáltatja, illetve 

végrehajtási költségeket nem előlegezi meg. Ez az ügyek 20-30%-a. Bár ilyen esetben 

érdemben meg sem indult a végrehajtási eljárás, de a jelenlegi statisztikai szabályok szerint ez 

is mint eredménytelenül lezárult ügy kerül be a statisztikába. S a végrehajtási eljárás 

lelassulását okozhatja a nem megfelelően kitöltött végrehajtható okirat is (pl. ha a végrehajtást 

kérő nem jelöli meg az adós vagyonának fellelhetőségét). 

 

 A végrehajtást foganatosító bíróság szintén lassíthatja az eljárást, amennyiben 

határozatát lassan hozza meg. A gyakorlat azt mutatja, hogy még az egyszerűbb 

engedményezési szerződés alapján bekövetkezett jogutódlást megállapító végzés meghozatala 
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is több hónapot vesz igénybe, de egy komolyabb igényper jogerős lezárása akár évekig is 

eltarthat. Viszonylag gyorsan megszületnek a határozatok az egyszerűbb végrehajtási 

kifogások tárgyában, de egy felosztási terv jóváhagyása – a Vhn-t megelőző időben – több 

hónapig is eltarthatott. Ez pedig a behajtott összeg kifizetésének késlelteti, amely további 

végrehajtási kifogás alapjául szolgálhat a késedelmi kamat nehézkes kifizetésére tekintettel. 

 

 Vida István véleménye szerint a drága, lassú, hosszadalmas és eredménytelen 

végrehajtás oka elsősorban az, hogy a Vht. rendelkezései – talán épp azok túlbonyolított volta 

miatt – nem mentek át a gyakorlatba. Ennek okát nagyrészt a bírósági végrehajtói szervezet 

nem kellő kiépülésben, a – magas és fokozatosan (bár nem kiugróan) növekvő végrehajtási 

ügyekhez, és a 11/1994. (IX.8.) IM rendelethez képes – csekély végrehajtói létszámban 

látja.298 Ugyanakkor kifogásolja, hogy „a végrehajtó válogat az ügyek között, kiválasztja 

azokat, amelyekben nagy az ügyérték, amelyekben várhatóan könnyen érhető el eredmény, 

ezekben eljár, míg a többi ügy elintézetlen marad”.299 

 

2.8.2 Eredményesség mint a gyorsaság, hatékonyság és egyszerűség eredője 

  

 A fent említett indokok mindegyike nyilvánvalóan hozzájárul a bírósági végrehajtás 

eredménytelenségéhez, de a fő oknak talán épp az eljárás egyre bonyolultabbá tételét 

tarthatjuk. Vizsgáljuk meg, hogy ezen gátló körülmények kirekesztése esetén, melyek azok a 

jogszabályi rendelkezések, amelyek alapvetően befolyásolhatják a végrehajtás 

eredményességét. Álláspontom szerint az eredményesség (sikeresség) a bírósági végrehajtás 

gyorsaságának (határidőben történő voltának), hatékonyságának és egyszerűségének eredője. 

 

A hatékonysággal összefüggésben sokat beszéltünk már az igényérvényesítést 

megkönnyítő eljárási szabályokról (pl. végrehajtási záradék igénybevételi lehetőségéről), és 

különböző végrehajtási módokról (pl közvetlen bírósági letiltásról/felhívásról, végrehajtói 

azonnali beszedési megbízásról). E fejezetben elsősorban a lefoglalt vagyontárgyak optimális 

értékesítése és az ezt segítő rendelkezések tehetők reflektorfénybe. 

                                                           
298 Itt kell megjegyezni, hogy a bírósági végrehajtás szervezetének részletszabályairól szóló 11/1994. 

(IX.8.) IM rendelet még 300 főben határozta meg az önálló bírósági végrehajtói állások számát. Mivel ennek a 
létszámnak a feltöltése az elmúlt 6-7 évben sem sikerült, a fenti IM rendeletet felváltó 16/2001. (X.26.) IM 
rendelet a tényekhez igazította a szabályt, mikor az önálló bírósági végrehajtói állások számát 228 főben 
határozta meg.  

299 Vida István: A végrehajtási törvény módosításának főbb kérdései, Jogi Tájékoztató Füzetek (1999.) 
2.o. 
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 Az ingó árverés sikerességével az elmúlt évszázadban szinte sosem voltak a 

jogalkalmazók elégedettek, s a sikertelenséget sokszor az árverés helyszínével hozták 

összefüggésbe. Az ős-Vht. még a foglalás helyét (általában az adós lakóhelyét) jelölte meg az 

árverés helyszíneként. Mivel e helyszín sok esetben nem volt alkalmas az árverés 

lebonyolításához, és mind az adósnak, mind családjának sok kellemetlenséget jelentett, a 

későbbiekben akként módosították a korábbi szabályokat, hogy az ingóárverést az árverési 

csarnokokban kellett megtartani. E szabályozás azonban nem volt hosszú életű, a Vhtvr-ben 

már nincs nyoma. A régi Vht. szerinti – alig-alig érvényesülő – árverés (a bíróság épületében, 

a jegyző által kijelölt helyiségben, az adós lakásában) azonban szintén nem volt túl 

eredményes, mert „a potenciális vevők – nem olvasván az árverési hirdetményeket – nem 

értesültek az árverés helyéről és idejéről, illetve egy faluban például kellemetlen dolog a 

szomszéd ingóságaira árverezni”.300 Az új Vht. alkotói az árverési csarnokok rendszerének 

kiépítésétől újra az ingó árverés sikerességének emelkedését remélte, illetve reméli. 

 A gyakorlat ugyanakkor azt mutatja, hogy mivel árverési csarnokok kizárólag a 

nagyvárosokban létesültek, illetve fognak létesülni, az ingóságoknak a távolabbi helyekről az 

árverési csarnokba szállítása olyan magas költségekkel jár, mely ennek a végrehajtási módnak 

rentábilitását teljesen tönkre teszi, tehát széles körben való alkalmazhatósága igencsak 

kérdéses. Ráadásul pont a nagyvárosokban a nagyobb népesség miatti személytelenség eddig 

is szolgálta a résztvevők árverezési kedvét. 

 Az árverési csarnok kapcsán is említettük, hogy az árverés sikere nagymértékben függ 

attól, hogy kellő időben és körben szereznek-e tudomást az árverésről a potenciális vevők. 

Ellentétben azzal a korábban gyakran hangsúlyozott véleménnyel, hogy a kifüggesztésnek 

gyakorlati eredménye nem szokott lenni301, napjainkban mind sűrűbben látjuk a bíróságok 

folyosóin az árverési hirdetményeket böngészők csoportját. Ennek ellenére az árverések 

sikerességének növekedését jól segítheti a Vhn. azon rendelkezése, mellyel az árverési 

hirdetmény kivonatának a végrehajtói kamara hivatalos lapjában való közzétételét is előírja. 

Bár vannak, akik szerint ezen lap olvasottsága szintén nem garantált. 

 Megoldás lehetne egy internetes kapcsolaton keresztül is, bárki által elérhető központi 

adatbank létrehozása, ahol az értékesítésre váró vagyontárgyak jellemzőinek, az értékesítés 

módjának, idejének közzététele megvalósulhat. A nyilvánosságot pedig az tehetné teljessé, 

hogy a számítógépes rendszeren a befolyt vételár is közölhető lenne. 

                                                           
300 Vida István - Balogh Olga im. 308.o. 
301 Hegyháti István - Vida István - Mátéffy József - Záhony László im. 213.o. 
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A Vhn-nek az ingatlan-végrehajtás szabályai között leginkább hitelező-barátnak tartott 

újítása az ingatlan beköltözhető értéken való árverezésének főszabállyá tétele volt. Mint már 

az adósvédelem kapcsán kifejtettem, e szabály több komoly jogi és szociális problémát is 

felvet. E körben csupán azon érvre térnék ki, mely e jogszabályi módosítást indokolta: ez 

pedig nem volt más, mint hogy az átlagemberek között az ingatlan-árverések iránti érdeklődés 

– többek között – azért csökkent, mivel az árverési vevő birtokba kerülése sok esetben 

komoly nehézségekbe ütközött, és ez elriasztotta a potenciális vevőket. Sokáig tisztázatlan 

volt, hogy az ingatlanban bennmaradó adós és az árverési vevő között milyen – atipikus 

használati avagy bérleti – jogviszony jön-e létre. A Bács-Kiskun Megyei Bíróság BH 

1998/586. szám alatt közzétett döntésében arra az álláspontra helyezkedett, hogy a közös 

tulajdon megszüntetésekor a lakott értékben történő árverési értékesítés után visszamaradó 

volt tulajdonostárs (bérlő) jogállásával azonos annak a bentlakó kötelezettnek a jogállása, 

akinek az ingatlanát a lakott állapotnak megfelelő árverési vételáron szerzi meg az árverési 

vevő. Tehát a felek között a Vht. alapján bérleti szerződés jött létre, amelyből a bérleti díjban 

történő megállapodás mint lényeges elem hiányzik302, ez azonban szükség esetén bírósági 

megállapítással pótolható. Az ingatlan kiürítése iránti per cserelakás felajánlása nélküli csak 

azt követően kérhető, ha az adós a magatartásával az Lt. 24. §-a (1) bekezdésének a)-d) 

pontjaiban foglalt felmondási okok valamelyikét megvalósítja, és az ingatlan tulajdonosa 

felmondási jogát a megfelelő alaki és eljárási szabályok betartása mellett gyakorolta. 

Ugyanilyen tényállás alapján a Legfelsőbb Bíróság hasonló döntést hozott, indokolásában azt 

is kifejtve, hogy a kiürítésre irányuló igény az előzményeket tekintve joggal való visszaélés 

(Pfv.I.22.259/1998/5.)303 

Nyilvánvaló, hogy a hosszadalmas és költséges bírósági procedúra ellen két megoldás 

kínálkozott. Az árverési vevők vagy beköltözhető értéken vették meg az ingatlant, mert így a 

kiköltözést megtagadó lakóval szemben kedvezőbbek voltak a perindítási esélyek, vagy a 

büntetőjog határát súroló eszközöket vettek igénybe az adósok lakásból való „kiutálása” 

céljából. A végrehajtói kamara készített is egy állásfoglalást304, mely alapján a 

lakásingatlanok kikiáltási árát minden esetben a beköltözhető érték alapul vételével határozták 

meg a végrehajtók. Az esetleges lakottság értékcsökkentő hatását pedig a konkrétumok 

figyelembe vételével az árverési vevők, tehát a piaci tényezők határozták meg a végleges 

                                                           
302 Véleményem szerint a döntés abból a szempontból aggályos, hogy ezen esetben nemcsak a bérleti 

díjban való megállapodás hiányzik, de valójában a Ptk. 205.§ (1) bek. szerinti szerződéses akarat is. 
303 Tímár Sándor: Ingatlanvégrehajtás kérdőjelekkel, MJ 1999/6. 345.o. 
304 Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara 18/1999. számú választmányi határozata (1999. szeptember 2.)  
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árverési ár kialakítása során.305 Ez a módszer valóban segítette azt, hogy az ingatlanok ne 

eleve a beköltözhető ingatlan értékénél 40-50%-kal kevesebb kikiáltási árról induljanak, de 

véleményem szerint a fentebb említett kérdést nem oldotta meg. Hisz önmagában a 

beköltözhető értéken való értékesítés nem kötelezte az adóst az ingatlan elhagyására. Emellett 

érthetően az adós szemszögéből nem mindegy, hogy lakhatása a továbbiakban is biztosított-e, 

vagy csupán a lakott és beköltözhető ár közötti különbségével csökken tovább tartozása. A 

Vhn. a fenti anomáliát – gordiuszi csomóként átvágva azt – egyértelműen feloldotta. 

 Az ingatlan-végrehajtás kapcsán szintén az eredményességet veszélyeztető gond volt, 

hogy a Vht. 154.§ (1) bekezdésének rendelkezését az árverési vevők akként értelmezték, hogy 

„kulcsrakész” átadást értettek alatta, különösen, ha beköltözhető forgalmi értéken vásároltak. 

A végrehajtók ezzel szemben a gyakorlatban csupán intézkedtek a tulajdonjog ingatlan-

nyilvántartásban való átírásáról, kimentek az árverési vevővel a helyszínre és jelképesen 

átadták az ingatlant. A tényleges birtokba adás, az esetleges kilakoltatás nem tartozott 

hatáskörükbe. Fokozza a jogbiztonságot és mindenképpen a magasabb értéken való árverést 

segíti, hogy a Vht. 154/A.§ a jövőben lehetőséget biztosít a bennmaradó adóssal szemben 

kényszerítő eszköz alkalmazására. 

 

 Szintén az ingatlan-árverés körüli anomáliák megszüntetése végett került sor a Vhn. 

által a nyilvános pályázat jogintézményének a bírósági végrehajtás területén való 

meghonosítására. Bevezetésének oka kimondva, kimondatlanul a lakásmaffia306, illetve az 

árverésen való megjelenés kényelmetlenségének, kellemetlenségeinek kivédése volt. 

Ugyanakkor több általam megkérdezett végrehajtó idegenkedik tőle, nem egy közülük úgy 

nyilatkozott, hogy a nyilvános pályázat idegen test a végrehajtási jogban. 

 Alkalmazásának több vitatható pontja van. Nehézkessé teszi alkalmazását, hogy csak a 

végrehajtást kérő(k) kérelme alapján kerülhet sor rá, valamint, hogy az ajánlatot ügyvéd által 

ellenjegyzett okiratba kell foglalni. [Vht. 156/C.§ (2) bek.] Kérdéses a jogintézmény 

bevezetését indokló célok megvalósulása is: egyrészt ha egy potenciális árverési vevő a 

lakásmaffia által elriasztható az ingatlan árverés helyszínéről, minden bizonnyal ez 

kivitelezhető a végrehajtó irodája előtt is az oda pályázatot eljutatni óhajtóknál. S mivel a 
                                                           

305 Gaál Sándor im. 30.o. 
306 „Egy budai kerületekben dolgozó végrehajtó szerint az árveréseket egy harminc-negyven emberből 

álló kaszt uralja, amelybe kívülről nem lehet bekerülni. Néha megjelenik egy-két gyanútlan érdeklődő, az 
értesítéseket ugyanis kötelező kifüggeszteni az illetékes bíróság és önkormányzat hirdetőtábláján, ám hamarosan 
rájönnek: itt nem rúgnak labdába. A kaszt már az árverésnél pár nappal korábban kitűzött megtekintésen felméri 
az ingatlant és – az íratlan, ám annál szigorúbb szabályoknak megfelelően – megállapodik a győztes 
személyében. A többiek csak segítenek neki, majd a következő árverésen a szerepek felcserélődnek.” (Drávucz 
Péter: Ház az autópálya mellett, www.jm.bme.hu)  
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pályázatok felbontásánál célszerű jelen lenni, innentől az árverésen „szemérmességből” távol 

maradók körében ez az értékesítési forma sem lesz kedveltebb. A legkedvezőbb árverési ár 

elérését pedig gátolhatja az a rendelkezés, miszerint csak azok tehetnek újabb, magasabb 

szóbeli ajánlatot, akik a legmagasabb azonos összegű ajánlatot tették. [Vht. 156/F.§ (3) bek.] 

Véleményem szerint nem indokolt a többi résztvevő kizárása sem, mert lehet, hogy 

valamelyik pályázó magasabb ajánlatot tenne, amivel ő lehetne az árverési vevő. Ugyanakkor 

ezzel még jobban közelítenénk a kiváltani szándékozott árverés szabályaihoz. De ha 

elfogadjuk a jelenlegi szabályokat, mint gyors megoldással kecsegtető módszert, akkor is azt 

kell mondanunk, hogy annak valószínűsége, hogy fillérre azonos ajánlatok érkeznek a 

végrehajtóhoz, minimális. Épp ezért célszerű lett volna a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdéséhez 

hasonlóan azonos értékűnek tekinteni a vételár vonatkozásában a legfeljebb 10%-kal eltérő 

pályázatokat. Szintén nem indokolható a vételár megfizetésére vonatkozó, az árveréstől 

különböző határidő meghatározása sem. Míg ugyanis az árverés esetén a Vht. 149.§ (1) 

bekezdése 15 napos fizetési határidőt ír elő, addig a nyilvános pályázat esetében ez a Vht. 

156.§ (5) bekezdése szerint 30 napra bővült. 

Álláspontom szerint e szabályozás nem tekinthető túl sikerültnek. Túlbonyolított, 

agyonszabályozott, megnöveli a végrehajtók tévedésének lehetőségét, és jogorvoslati 

dömpinggel fenyegeti a bíróságokat. Holott a végrehajtók – egyelőre még – nem jogászok, 

tehát a túl bonyolult jogi szabályozás jelentősen lassítja, akár meg is béníthatja az eljárást. 

 

„Az alanyi magánjog és a perjog kapcsolatának egyik modern vonása a 

végrehajthatóság siettetése, azaz a végrehajthatóságnak az ítélet jogerejétől való elkülönítése, 

leválasztása, előbbre hozatala. A perszám tendenciaszerű növekedése és az a tény, hogy a 

perek bonyolultabbá válnak, mind a biztosítási, mind a kielégítési végrehajtás lehetőségének a 

jelenleginél szélesebb körű, a jelenleginél merészebb törvényhozói megteremtése igényét veti 

fel.”307 

 A fentiek szerint megfogalmazódó „siettetés” a kielégítési végrehajtásban mint a 

gyorsaság követelménye csapódik le. Mint említettem a régi Vht. 2.§-a még az általános elvek 

között rögzítette a végrehajtási eljárás határidőben, gyorsan való lefolytatását. Bár a Vht. 

ilyen követelményt már nem deklarál, de gyakorlatilag ezt a célt kívánja szolgálni, hogy az 

egyes eljárási cselekmények elvégzésére határidőket állapít meg, melyek a gyorsaság elvének 

érvényre juttatása szempontjából garanciális jellegűek. A végrehajtási eljárás gyorsasága azon 

                                                           
307 Gáspárdy László: Széljegyzetek egy akadémiai székfoglalóhoz in. Emlékkönyv Nizsalovszky Endre 

születésének 100. évfordulójára, Különlenyomat Bp. 1994. 88.o. 
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is múlik, hogy e határidőket az eljárás résztvevői (leginkább a végrehajtó) mennyiben tartják 

be, illetve a gyakorlatban mennyire próbálják lerövidíteni. Talán túl merész a megállapítás, de 

véleményem szerint a határidők megtartását a Vht. jobbára az eljárásban résztvevők 

belátására bízza, elmulasztásuk esetén komoly jogkövetkezményeket nem állapít meg. 

Mondhatjuk, hogy míg a felekre irányadó határidők jogi garanciái megfelelően kiépítettek, a 

közreműködő szervekre vonatkozó határidők megtartásának garanciái még alig alakultak ki 

eljárásjogunkban. 

 Másrészt kérdés, hogy nem lenne-e célszerűbb és hatékonyabb a Vht. 152 db határidő 

megállapítása helyett az „ésszerű időn belüli befejezés” igényét hangsúlyozni. Úgy vélem ez 

az eljárásjogi alapelv itt talán még inkább hangsúlyosabb, mint a peres eljárásokban. 

 Ide kívánkozik a megjegyzés: a meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló 

végrehajtási lapon, valamint a végrehajtási záradékon az önkéntes teljesítésre való felhívás 

mind a mai napig szerepel. Az önkéntes teljesítésre való felhívás jogintézményét Hámori 

Vilmos a meghatározott cselekmény végrehajtásának elrendelése esetén is indokolatlannak 

tartotta, mondván, hogy amennyiben a bírósági határozatban foglalt teljesítési határidő 

eredménytelenül telt el, illúzió az önkéntes jogkövetés a végrehajtó felszólítását követően. Ez 

az intézkedés csak a végrehajtás elhúzódáshoz vezet.308 

 

Talán első olvasásra megkérdőjelezhető az egyszerűséget alapkövetelménnyé tenni. 

Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a bírósági végrehajtás kellő ütemezése (ha úgy tetszik 

gyorsasága) csak és kizárólag az egyszerűség módszerével érhető el. S mivel a végrehajtók 

nem képzett jogászok, s többnyire a felek sem járnak el a végrehajtási eljárás során jogi 

képviselővel, fontos, hogy mindnyájan könnyen eligazodjanak, eredményesen tudják 

munkájukat végezni, illetve saját érdekeiket képviselni. 

 

2.8.3 A végrehajtási költség és az eredményesség összefüggései 

 
Dolgozatom jó néhány fejezetében történt említés a költségtényezőről, mint több 

végrehajtási alapelvet komolyan befolyásoló tényezőről. Nézzük, mennyiben van hatása 

magára a végrehajtás eredményes lebonyolítására!  

A Vht. hatályba lépésekor többen vélték úgy, hogy a végrehajtás gyorsaságát és 

hatékonyságát segítik a korábbihoz képest lényegesen súlyosabb pénzügyi feltételek, melyek 

„a végrehajtást kérőt arra intik, hogy a behajthatósággal kecsegtető követeléseit érvényesítse, 

                                                           
308 Kiss Daisy: Vita a bírósági végrehajtás jelenésről és jövőjéről, MJ 1986/5. 473.o. 
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míg az adóst arra szorítják, hogy önkéntes teljesítéssel, jogkövető magatartással működjék 

közre az eljárás sikere érdekében”.309 Ugyanakkor a későbbiekben mind többen adtak hangot 

azon véleményüknek, hogy a végrehajtási költségek – korábban már bemutatott – drasztikus 

emelkedése több negatív következménnyel járt. Egyrészt gyakran a végrehajtási eljárás 

szüneteléséhez vezet, mivel a végrehajtást kérők – maguk mögött tudva a költséges és 

hosszadalmas peres eljárást – csalódottan veszik tudomásul, hogy ahhoz, hogy a bírósági 

határozatban foglaltaknak érvényt szerezhessenek, újabb költségek megelőlegezésére szólítják 

fel. Ennél komolyabb kifogásaik akkor fogalmazódnak meg, ha a végrehajtás – a komoly 

összegek előlegezése ellenére – eredménytelenül zárul. Másrészt komoly aggály a költségek 

ilyen elburjánzásával szemben, hogy sok esetben teljesen felemészti a végrehajtás során 

befolyt összeget, és végül, komolyan leterheli a bíróságot (pl. a díjjegyzékkel szemben 

benyújtott végrehajtási kifogások kapcsán). A megnövekedett végrehajtási költségek és a 

felek különböző költségkedvezményekben való részesülése miatt az államnak jelentős 

összegeket kell megelőlegeznie a végrehajtási eljárásban. 

Ezen a téren a Vhn. sem hozott megnyugtató változást. Érdekes megfigyelnünk, hogy 

a Vht. módosítása kapcsán a legtöbb vitát épp a végrehajtási eljárás költségeire vonatkozó 

szabályok okozták. Többen kifogásolták, hogy a Vhn. túlzottan költségszemléletű, mivel az 

eddig is magasnak mondható végrehajtói költségek mellett a végrehajtási költségek feltétlen 

megtérülési szemlélete tűnik ki a Vhn. több rendelkezéséből.310 Voltak, aki azt kifogásolták, 

hogy a Vht. és a kapcsolódó jogszabályok a végrehajtók számára aránytalan jövedelmet 

biztosítanak, mikor a végrehajtó jóval több jövedelemhez jut egy esetleg, viszonylag egyszerű 

végrehajtási eljárási során, mint az eljárás peres szakaszában hónapokig, évekig dolgozó 

egyetemi végzettségű, felkészült szakemberek.311  

A végrehajtás kérő szembesülése a rá váró költségekkel a költségelőlegezésre való 

felhívás során történik. Fontos ekörben, hogy a munkadíj, költségátalány és behajtási jutalék 

már ekkor tételesen felsorolásra és kimutatásra kerüljön. Ha a végrehajtást kérő ugyanis már 

ezt a felhívást végrehajtási kifogással támadja meg, a végrehajtási eljárás elhúzódása 

elkerülhetetlen. 

Itt kell megemlíteni, hogy évekig okozott gondot a végrehajtói költségek előlegezése a 

költségmentes eljárások terén. Ezen eljárások igen lassan intéződtek, holott a végrehajtást 

kérők egy része talán itt van a legkiszolgáltatottabb helyzetben a követelés behajtása 

                                                           
309 Cserba – Gáspárdy – Kormos im. 46.o. 
310 Boda Ilona (FKGP) 158. ülésnap 83. felszólalás  
311 Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) 171. ülésnap 93. felszólalás 



 158 

tekintetében. A bíróságoknak nincs elég pénzük arra, hogy megelőlegezzék a végrehajtói 

költségeket, ami nélkül a végrehajtók – eddig – nem dolgoztak. Bár felvetődött annak 

lehetősége, hogy ezek az ügyek (valamennyi költségmentes ügy vagy csak a tárgyi 

költségmentes ügyek, vagy ezen belül egy meghatározott ügyek csoportja, mint például 

gyermektartásdíj) kerüljenek megyei bírósági végrehajtó hatáskörébe312, a Vhn. végül amellett 

foglalt állást, hogy a gyermektartásdíj iránti ügyekben a végrehajtók előleg nélküli eljárási 

kötelezettségét írta elő. [Vht. 34.§ (6) bek.] 

Utalva a végrehajtási költségek kapcsán korábban is kifejtett kritikai észrevételeimre, 

véleményem szerint a végrehajtói költségek egyszerűbb és hatékonyabb újraszabályozása a 

bírósági végrehajtásról szóló jogszabályok korszerűsítésének egyik legfontosabb része, hiszen 

a jelenleginél ösztönzőbb, érték- és munkaarányos díjazás eredményesebbé és gyorsabbá 

tenné a végrehajtási eljárást, míg a jelenlegi tendencia szerint emelkedő végrehajtási 

költségek már olyan erővel nehezítik meg a jogos igények érvényesítését, hogy bármilyen jó 

törvény lassan eljuttatja a végrehajtást kérőt oda, hogy más eszközt kíséreljen meg 

felhasználni. 

 

                                                           
312 Vitányi István FIDESZ 158. ülésnap, 79. felszólalás 
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III. A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓI APPARÁTUS RÖVID TÖRTÉNETE  

 

A bírósági végrehajtás alapelveinek, így különösen a hatékonyság, eredményesség 

alapelveinek vizsgálata alapján egyértelmű, hogy ezen alapelvek hatályosulása nem kizárólag 

a tételes jogi szabályok „milyenségén” múlik. Nem hagyható figyelmen kívül azon apparátus, 

amely e szabályok alkalmazásával nagymértékben hozzájárul a végrehajtási jogszabályok 

érvényesülésének eredményességéhez vagy eredménytelenségéhez. Épp ezért nem tanulság 

nélküli a bírósági végrehajtók történetének rövid áttekintése sem. 

 

A második világháborút követően a magyar jogrendszer egésze – így ezen belül a 

bírósági végrehajtás is – gyökeres, ideológiai alapú változáson ment keresztül. 

 

1945 és 1950 között a bírósági határozatokon alapuló követelések legnagyobb része is 

adók módjára, államigazgatási szervek által került behajtásra. A bírósági végrehajtás útján 

maradó, kezdetben drasztikusan csökkenő számú követelés behajtása általában közvetlen 

bírósági letiltással történt313. Az ekkor még „magánvégrehajtókként” dolgozó bírósági 

végrehajtók hatáskörében maradó ingó- és ingatlan-végrehajtásra az igen nagy számú 

korlátozó rendelkezés folytán alig került sor. (Pl. 1952-ben összesen 305 ingóárverést tűztek 

ki.) Ennek megfelelően a bírósági végrehajtók száma 80-ra csökkent (Budapesten 19, vidéken 

61).314 

 

Az 1950-es években kezdődött a végrehajtás első, háborút követő válsága. Ekkor az 

államigazgatási apparátust annyira lekötötte a szűkebb értelemben vett adóbehajtás, hogy az 

adók módjára behajtható, de nem köztartozás jellegű behajtásokra (melyek száma 1953-ban 

már fél millió) energiájuk már nem maradt. 

 

A Polgári Perrendtartás megalkotását követően indult meg a végrehajtás kodifikációja 

és született meg az 1955. évi 21. tvr., mely jogszabály egyik legfőbb újdonsága az új 

végrehajtói szervezet létrehozása volt. 

                                                           
313 Novák István is akként vélekedett, hogy mivel a társadalom egyre nagyobb rétege alkalmazott, így a 

szolgálati járandóságok bírósági kiküldött nélküli lefoglalása egyre jelentősebbé válik, míg az ingóvégrehajtás 
alig-alig számbavehető kis területre zsugorodott össze, és ma már csak mintegy biztosítékul alkalmazott, 
szekunder végrehajtási mód. (Novák István: Néhány szó a 4250/1949. MT. r. alkalmazásáról, JK 1951/1. 49.o.) 

314 Vida István: A bírósági végrehajtás im. 106.o. 
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A Magyar Népköztársaság bírósági szervezetéről szóló 1954. évi II. törvény 60. §-a 

szerint a bírósági határozatok végrehajtásáról az elsőfokon eljárt bíróság köteles gondoskodni. 

Ennek megfelelően a Vhtvr. 17. §-a egyrészt rögzíti, hogy a végrehajtás a járásbíróságok és a 

megyei bíróságok mellett működő végrehajtók hatáskörébe tartozik, másrészt deklarálja, hogy 

a végrehajtó állami alkalmazott. 

A Magyar Népköztársaság bírósági szervezetéről szóló 1954. évi II. törvény 61.§ (2) 

bekezdése még akként rendelkezett, miszerint a bírósági végrehajtókat az 

igazságügyminiszter nevezi ki. A Vhtvr.  – mint ugyanolyan szintű, de későbbi jogszabály – 

17. § (3) bekezdésével azonban a végrehajtók kinevezésének hatáskörét a megyei (fővárosi) 

bíróság elnökére ruházta.  

A Vhtvr. rendelkezésének megfelelően a Minisztertanács által szervezett végrehajtói 

állásokra minden megyei, illetve járásbírósághoz egy-egy végrehajtót neveztek ki, érvényre 

juttatva azt az elvet, hogy minden első fokon eljáró bíróság – kivéve a Pp. 23/A. §-a 

értelmében elsőfokon eljáró Legfelsőbb Bíróságot – határozatát nemcsak meghozza, hanem 

azt végre is hajtja és a végrehajtást ellenőrzi. A bírósági végrehajtás eredményesebbé tétele 

érdekében a 2/1956. (V. 27.) IM. r. a fővárosban Bírósági Végrehajtói Iroda felállítását, a 

megyei bíróságok székhelyén pedig az ott működő bírósági végrehajtók, valamint a Pest 

megyei bírósági és a pestvidéki járásbírósági végrehajtók feladatainak a bírósági gazdasági 

hivatalok keretében való ellátását rendelte.315 

A Vhtvr. 18. §-a értelmében végrehajtóvá azt lehet kinevezni, aki magyar állampolgár, 

teljesen cselekvőképes és büntetlen előéletű. Ugyanakkor e hármas törvényi előfeltételen 

kívül – figyelemmel a végrehajtókra háruló feladatok fontosságára – a végrehajtónak „a 

végrehajtói munka politikai kihatásaira is tekintettel csak azok nevezhetők ki, akik munkájuk 

során a szocialista törvényesség megszilárdulását elő tudják segíteni. Ugyanígy 

elengedhetetlen kellék a feltétlen megbízhatóság, továbbá a megfelelő szakismeretek.”316 

Az igazságügyminiszter a megyei bíróságok elnökei által 1955-ben kinevezett 

végrehajtókat – a Vhtvr. 18. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve – az 

1442/G/26-1955. III/2. sz. rendeletével szakvizsga letételére kötelezte.317 Már ekkor felmerült 

                                                           
315 Itt kell megjegyezni, hogy alig egy év múlva már vidéken is megszerveződtek a végrehajtói irodák, 

mivel a bírósági végrehajtói irodákról szóló 8/1957. (VIII. 15.) IM. sz. rendelet értelmében a megyei bíróságok 
székhelyén működő bírósági végrehajtók, valamint a Pest megyei bírósági és a pestvidéki járásbírósági 
végrehajtók a megyei bíróságok keretében szervezett Megyei Bírósági Végrehajtói Irodákban folytatják 
tevékenységüket. 

316 Hegyháti István - Vida István - Mátéffy József - Záhony László im. 83.o. 
317 A későbbiekben a végrehajtók szakvizsga letételi kötelezettségét a 107/1961. (IX.6.) IM számú 

utasítás szabályozta. Ugyanakkor majd csak az 1979. évi 18. sz. tvr. lesz az, amely – a korábbi szabályozás óta 
bekövetkezett fejlődéssel, a megnövekedett követelményekkel összhangban – először deklarálta ilyen magas 
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a végrehajtói segéd intézménye bevezetésének szükségessége. Sokan vélték úgy, hogy a 

végrehajtói kar szakmai, minőségi összetételét erőteljesen előmozdítaná, ha a már vizsgázott 

végrehajtók mellett, az oda kinevezett segédek megfelelő elméleti és gyakorlati képzésben 

részesülhetnének, mielőtt szakvizsgát tennének, és végrehajtói kinevezéshez jutnának. 

Érdekesség kedvéért megemlíthetjük, hogy a bírósági végrehajtók prémiumának 

szabályozása tárgyában kiadott 130/1955 (I.K.22.) IM. utasításról már 1957-ben az a 

vélemény alakult ki, hogy a gyakorlati célnak nem felel meg, mivel a rendelkezések szűknek 

bizonyultak és nem voltak alkalmasak ösztönző hatás kifejtésére.318 

 

Mindezen jogszabályok alapján a bírósági végrehajtók munkaviszonyban álló, 

igazságügyi alkalmazottakká váltak, akik rendszeres munkabérben részesültek. A bíróságok 

mellé 185 végrehajtót neveztek ki. Sokáig problémát okozott azonban a végrehajtók kis száma 

mellett, hogy végrehajtóvá főleg olyan, jogilag nem képzett, de politikailag megbízható 

embereket neveztek ki, akik állami vállalatoknál/szerveknél már korábban ügyviteli 

gyakorlatot szereztek. A korábban végrehajtóként működők közül csak kevesen maradtak 

végrehajtók, az újonnan kinevezettek pedig a szakmai ismereteket és a gyakorlatot csak 

fokozatosan sajátították el.319 Így kezdődött meg az addigra jelentősen felduzzadt hátralékos 

ügyek lassú, nehézkes feldolgozása. 

 

Bár 1955-től a 90-es évek elejéig a bírósági végrehajtás szabályozása több jelentős 

változáson is átesett, mindez a végrehajtói apparátus gyakorlati működését nemigen érintette. 

A jogalkotók úgy vélték, hogy 1961-re „kiépült a végrehajtók legcélszerűbb szervezeti 

formája”. S mivel értékelésük szerint a végrehajtói szervezet felépítése a gyakorlatban bevált, 

így azon érdemben változtatni nem kívántak. Ugyanakkor arra figyelemmel, hogy a szervezeti 

formák esetleges változása alkalmával ne kelljen a Vhtvr. rendelkezéseit is módosítani, az 

1961. évi 9.sz. tvr. az igazságügyminisztert hatalmazta fel a végrehajtói szervezetre vonatkozó 

szabályok megállapítására.320 Ami a végrehajtói szervezetet illeti, hosszú évtizedekre szólóan 

az utolsó módosítás etéren az volt, hogy az 1961. évi 9.sz. tvr. új módon szabályozta a 

végrehajtó helyettesítését, amikor kimondta, hogy a megyei (fővárosi) bíróság elnöke a 

                                                                                                                                                                                     
szintű jogszabályban, hogy a végrehajtó szakvizsgát köteles tenni, illetve, hogy a vezető végrehajtóknak, a 
budapesti és megyei bírósági végrehajtói irodák vezetőinek kinevezéséhez jogi egyetemi végzettség is szükséges, 
s e követelmények alól csak kivételesen adható felmentés. [régi Vht. 112. § (3) bekezdés] 

318 Hegyháti István - Vida István - Mátéffy József - Záhony László im. 87.o. 
319 Vida István: A bírósági végrehajtás im. 115.o. 
320 Indokolás a bírósági végrehajtás szabályainak módosításáról szóló 1961. évi 9. számú törvényerejű 

rendelet javaslatához  
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végrehajtó feladatának ellátásával a megye (főváros) bármely bíróságának arra alkalmas 

dolgozóját megbízhatja, kivéve a bírót és a közjegyzőt, akinek munkakörével ez nem volna 

összeegyeztethető. Ezt a lehetőséget a végrehajtó-hiány kiküszöbölésére sok helyen 

kihasználták, figyelmen kívül hagyva a végrehajtási eljárás garanciális szabályait, főleg a 

végrehajtóvá való kinevezés szigorú feltételeit és a végrehajtói szakvizsga követelményét.321 

 

A bírósági végrehajtás az 1990-es évek elejétől gyakorlatilag nem töltötte be a 

feladatát, a legutóbbi időszakban már csak az ügyek mintegy 40 %-ában (!) sikerült behajtani 

a követeléseket.322 

Mind az elméleti, mind a gyakorlati szakemberek között általános volt az a vélekedés, 

hogy a szabályozás inkoherenciája kétirányú volt: nemcsak a bírósági végrehajtás eljárási 

szabályai avultak el, hanem a végrehajtás szervezete is a személyi és tárgyi feltételek 

hiányával küzdött. Hisz a végrehajtás eredménytelenségének oka – az elavult, nehezen 

alkalmazható eljárási szabályok mellett – nagyrészt a bírósági végrehajtói szervezetben és 

munkájában volt keresendő.323 

 

Tömören fogalmazva azt mondhatjuk: az 1990-es évek elején hazánkban kevés volt a 

végrehajtó, nagyrészük szakmailag felkészületlen, és anyagilag sem voltak kellően 

ösztönözve. 

Nézzük miben is álltak e gondok! 

Figyelemmel arra – a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 41.§-ában is 

megfogalmazott elvre – miszerint a határozatok végrehajtásáról a bíróság gondoskodik, a 

bírósági végrehajtók 1955 óta a bíróságoknál munkaviszonyban álló bírósági alkalmazottak 

voltak. 1992-ben a végrehajtók engedélyezett létszámából (250 főből) csak 176 álláshely volt 

betöltve324, tehát a végrehajtói állások egynegyede tartósan üres. Ráadásul ezen apparátusban 

meglehetősen nagy volt a fluktuáció, a végrehajtók mintegy harmadrésze folyamatosan 

cserélődött. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a tapasztalt végrehajtók mellett sokan voltak 

olyanok, akiknek a szakmai felkészültsége nem volt megfelelő. 

Ennek a nagy pályaelhagyásnak a fő oka az volt, hogy a végrehajtók anyagi 

megbecsülése nem volt megoldva. A munkabérből és prémiumból elérhető havi együttes 
                                                           

321A bírósági végrehajtás szabályainak magyarázata, Szerkesztette: Szigligeti Viktor, im. 113.o.  
322 Az új Vht-t előkészítő munkabizottság 80.104/1992. IM. IX. számú javaslata a bírósági végrehajtás 

szervezetének korszerűsítésére 1992. szeptember 30. 2.o. 
323 Mezey Katalin: Gondolatok az új bírósági végrehajtási törvényről, ÜL 1994/3. 3.o.  
324 Az új Vht-t előkészítő munkabizottság 80.104/1992. IM. IX. számú javaslata a bírósági végrehajtás 

szervezetének korszerűsítésére 1992. szeptember 30. 3.o. 
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bruttó jövedelem átlagosan mintegy 20.000-40.000.- Ft között mozgott. A végrehajtói 

prémiumot – mellyel a végrehajtói érdekeltséget növelni lehetett – az jellemezte, hogy évről 

évre változott, mégpedig a végrehajtók terhére. 

Pedig a bírósági végrehajtási prémiumról szóló 13/1988. (IX.29.) IM. rendelet 

látszólag kedvező rendelkezéseket tartalmazott, mivel a végrehajtói prémium összegét pl. 

pénzkövetelés behajtása esetén és a vagyonelkobzás végrehajtása során a behajtott összeg 1%-

ában, míg a privilegizált követelések (pl. az állam által előlegezett, illetőleg a magánszemélyt 

megillető gyermektartásdíj) fejében behajtott összeg 2%-ában határozta meg. Ugyanakkor e 

rendelet 8. § (2) bekezdése értelmében az Igazságügyi Minisztérium költségvetésében a 

prémium éves előirányzatának tervezésénél részben az előző évi előirányzatnak a mindenkori 

bérfejlesztési százalékkal emelt összegét, részben pedig a tényleges felhasználáshoz 

szükséges mértékig a költségátalányt kellett figyelembe venni. Tehát ezen – az első olvasásra 

előnyösnek tűnő – rendelkezések nem jelentettek mást, mint hogy függetlenül az eredményes 

végrehajtás alapján – az infláció és más gazdasági okok miatt egyre növekvő mértékben – 

befolyó összeg nagyságától, évente előre meghatározták az országosan juttatható prémium 

teljes összegét, melynél több semmiképpen sem volt felosztható a végrehajtók között. Erős 

korlátozást jelentett a fent említett IM. rendelet 3. § (7) bekezdésének az a rendelkezése is, 

mely szerint "az egy ügyben – ideértve az egyesített ügyeket is – felszámítható prémium 

összege a 3.000.- Ft-ot nem haladhat meg". 

Mindez pedig gyakran oda vezetett, hogy a végrehajtók munkájuk során a könnyebb 

ellenállás irányába haladva az elvárt minimális tevékenységet a könnyebb, egyszerűbb 

ügyekben végezték el, s a nagyobb, több munkát és fáradságot igénylő, nehezebb ügyekre már 

nem fordítottak gondot. Hisz az állandó munkabért és a korlátozott prémiumot így is 

megkapták.325 

Érdekes megjegyezni, hogy az ügyek görgetését, a hátralék felhalmozódását már maga 

a 13/1998. (IX.29.) IM rendelet is tudomásul vette, szinte tényként kezelte, mikor kimondta, 

hogy a végrehajtó prémiumát akkor kell 50%-kal csökkenteni, ha a tárgyhónap végén 

folyamatban maradt ügyeinek száma a 2,5 hónapi ügyérkezést önhibájából meghaladja. 

Mint láttuk, az anyagi megbecsülés hiánya egyenesen vezetett a szakmai színvonal 

romlásához is. Ugyanakkor ennek volt egy másik aspektusa is. A bírósági végrehajtói 

szakvizsgáról rendelkező 107/1961. (IK. 6.) IM utasítás akként rendelkezett, hogy a bírósági 

végrehajtó a kinevezéstől számított 6 hónapon belül volt köteles végrehajtói szakvizsgára 

                                                           
325 Az új Vht-t előkészítő munkabizottság 80.104/1992. IM. IX. számú javaslata a bírósági végrehajtás 

szervezetének korszerűsítésére 1992. szeptember 30. 7.o. 
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jelentkezni. Ez a határidő az igazságügy-miniszter által indokolt esetben további 6 hónappal 

meghosszabbítható volt. A jelentkezés után történt a vizsga időpontjának kijelölése. 

Amennyiben a vizsgázó felkészültségét nem találták megfelelőnek, a megismétel vizsgára 

leghamarabb 6 hónap elteltével lehetett jelentkezni. S csupán azt a végrehajtót nem lehetett 

tovább e munkakörben foglalkoztatni, aki a megismételt vizsgát sem tette le sikeresen. Rövid 

fejszámolás után is látható, hogy ezen szabályozás lehetővé tette, hogy egy végrehajtó akár 

egy évnél is tovább dolgozzon e minőségben gyakorlatilag képzettség és különösebb 

rátermettség nélkül. 

 

A nyolcvanas évek végére a bírósági végrehajtás már-már katasztrófálisan 

reménytelen helyzete kettős következménnyel járt: 

1. Megjelentek és egyre szaporodtak azok a „kétajtós” legényekkel dolgoztató behajtó 

csoportok, amelyek minden hatósági közreműködés és külön eljárási „faksznik” nélkül, 

munkájukért gyakran a hivatalos végrehajtási költségek 20-50-szeresét elkérve, jogellenes 

eszközöket is felhasználva kísérelték meg – a legtöbb esetben nem is eredménytelenül – 

behajtani megbízójuk követelését.326 

2. Ennél kedvezőbb változás volt, hogy a jogirodalomban, majd a jogalkotás berkein belül is 

megszületett a változtatás igénye.  

     Mind több szakember vélte ugyanis úgy, hogy változatlan feltételek és 

körülmények között a jövő sem kecsegtet a helyzet javulásával. Összevetve ugyanis hazánk 

viszonyait a hazánkénál kevesebb lakosú, de kiegyensúlyozottabb gazdasági viszonyok között 

élő Ausztriáéval, megállapítható volt, hogy – tekintettel arra, hogy ott évente 1 millió bírósági 

végrehajtási ügy van – várhatóan 5-10 éven belül nálunk is ilyen számú végrehajtási üggyel 

kell majd számolni. Egyértelművé vált, hogy az ily módon megnövekvő végrehajtási 

ügyszámot csak egy jóval nagyobb létszámú végrehajtói apparátus tudja eredményesen 

befejezni.327 Növelni kellett tehát a bírósági végrehajtók számát, mégpedig úgy, hogy az új 

végrehajtási törvény hatálybalépésével egyidejűleg, de legalábbis az ezt követő 1-2 éven 

belül, mintegy 500 bírósági végrehajtó legyen. Ilyen mértékű létszámfejlesztés a bíróságoknál 

munkaviszonyban álló végrehajtókkal azonban nem volt megoldható, hisz az 

igazságszolgáltatás költségvetési kerete erre nem nyújtott elégséges fedezetet. 

 

                                                           
326 Mezey Katalin im. 3.o. 
327 Vida István: A bírósági végrehajtás helyzete, a módosítás várható irányai (VI. Jogász 

Vándorgyűlésen elhangzott előadás, 1994. Sopron) 
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A megoldást – az új, a megváltozott viszonyokhoz igazodó eljárási szabályok 

megalkotásán túl – az új elvi alapokon álló végrehajtói apparátus kiépítése jelentette. 

Többévi előkészítő munka eredményeként született meg – figyelembe véve a 

megelőző évek új jogszabályait, az Alkotmánybíróság határozatait, a LB állásfoglalásait, a 

korábbi magyar jogfejlődés tapasztalatait és végül, de nem utolsó sorban a nyugati 

jogrendszereknek a bírósági végrehajtás terén kialakított módszereit – a bírósági 

végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, mely a bírósági végrehajtás számos területén – 

különösen a végrehajtói apparátus szervezeti felépítése terén – gyökeres változást hozott. 

A Vht. a bírósági végrehajtás szervezetének korszerűsítése érdekében 

a.) a bírósági végrehajtás általános szervezeti formájaként létrehozta (illetve 

„újjáélesztette”) az önálló bírósági végrehajtó intézményét, 

b.) lehetővé tette egy viszonylag kisebb létszámú, továbbra is szolgálati viszonyban 

álló végrehajtói apparátus (az ún. megyei bírósági végrehajtók) fennmaradását, elsősorban az 

igazságügyi követelések behajtása céljából, 

 c.) létrehozta a bíróságoknál a végrehajtási ügyintézői munkakört, tehermentesítve 

ezzel a bírákat a végrehajtás elrendelésével és foganatosításával kapcsolatos egyszerű, de 

nagy számban előforduló eljárási cselekményektől. 

 Ezen rendelkezések körül a Vht. kétségtelenül legünnepeltebb szabálya az volt, hogy 

a törvény visszaállította az önálló bírósági végrehajtó intézményét, azaz "privatizálta" a 

bírósági végrehajtást. A jogalkotót részben a XIX. századi magyar szabályozás, részben a 

külföldi tapasztalatok elemzése vezette arra, hogy merev szervezeti formák helyett, egy, az 

elvégzendő végrehajtási cselekmények jellegéhez is igazodó szervezeti formát (formákat) 

alakítson ki. 

A törvény alapján a végrehajtói feladatok zömét un. önálló jogállású végrehajtók, 

köznapi megnevezéssel "magánvégrehajtók" látják el. A munkaviszonyban nem álló, önálló 

jogállású végrehajtó intézményének visszaállítását a következő érvekkel támasztották alá: 

 1. A végrehajtó tevékenységében a jogi, szakmai tudáson kívül nagyobb szerepet 

kaphat a végrehajtás eredményessége szempontjából nem elhanyagolható operativitás, 

végrehajtói találékonyság. 

2. A korábbinál jobban érvényesülhet a végrehajtók anyagi ösztönzése. A 

végrehajtónak saját érdeke is, hogy ne bürokratikus hivatalnokként viszonyuljon a behajtandó 

követeléshez, hisz a munkadíjának összege arányosan nő a behajtott összeg nagyságával.  

Az érdekesség kedvéért megemlíthetjük, hogy a fenti premizálás-eredményesség 

probléma nem csupán Magyarországra jellemző, hanem pl. Angliában is gondot okoz. 
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Angliában a pénzkövetelés végrehajtásának ingóvégrehajtás útján történő behajtása a High 

Court előtti eljárában a writ of fieri facias, míg a county court előtti eljárásban a warrant of 

execution elnevezésű végrehajtható okirat kibocsátása útján történhet. A legfontosabb 

különbség e két bíróság előtt folyó eljárásban, hogy a végrehajtó személye különböző. A 

bíróság által kibocsátott (lepecsételt) writ of fi fa-val a végrehajtást kérő a foglalás helye 

szerint illetékes sheriffhez fordulhat, aki a végrehajtás lebonyolítása céljából under-sheriffet 

alkalmaz, aki hivatala, apparátusa útján gondoskodik a végrehajtásról. (Megjegyzendő, hogy a 

writ of fi fa mindig a sheriffnek és nem az alkalmazottjának (sheriff's officer-nek) 

kézbesítendő, mert a megfelelő végrehajtásért való felelősség sem az övé.328) Ezzel szemben a 

warrant of execution (melyet az illeték lerovása után az N 323 számú formanyomtatványon 

bocsát ki a bíróság) végrehajtásáról a bírósági végrehajtó (bailiff) gondoskodik, aki bírósági 

hivatalnok. (A Ditress for Rent Rules 1983. értelmében a bailiff közalkalmazott, általános 

felhatalmazása, mely alapján Anglia és Wales területén eljárhat, a bíróságtól származik, azt a 

bíróság irodájában ki is kell függeszteni. Ez a felhatalmazás egy évre szól (februártól 

februárig). A kiválasztás szempontja csupán az, hogy megfelelő legyen a feladat ellátására 

(„fit and proper”) és kizáró ok, ha adósság-felvásárlással foglalkozik.) Tehát a High Court 

által elrendelt végrehajtás egy magánvállalkozás kezében van, addig a county court által 

elrendelt végrehajtást közhivatalnok végzi. Alapvető különbség tehát, hogy a sheriff 

anyagilag is érdekelt a végrehajtás sikerében, hisz jutaléka a behajtott adósság összegéhez 

igazodik, addig a bailiff fizetését a county courttól kapja, ez tehát nem teszi eredmény-

orientálttá. Tekintettel arra, hogy a sheriff végrehajtási hatékonysága – a fentiek alapján –

sokkal nagyobb, mint a bailiffé, a párhuzamos hatáskör esetén a többség a High Court-hoz 

fordul. Teszik ezt azért is, mert a High Court által elrendelt végrehajtás során nincs szükség az 

adós előzetes értesítésére (még arra sem, hogy az adós az alaphatározatot megkapja), tehát a 

sheriff megjelenése rajtaütésszerű és így sokkal hatékonyabb lehet. Addig a county court által 

elrendelt végrehajtás során az adóst előzetesen értesítik, kinek így lehetősége van egyrészt a 

vagyontárgyak elrejtésére, másrészt a végrehajtás valamilyen módon történő megakasztására. 

 

Magyarországon az új Vht-val tehát mintegy „rehabilitálták” azt a felépítési és 

működési szisztémát, amely 1871-től 1955-ig többé-kevésbé329 hatékonyan működött a 

                                                           
328 lásd. Triminger v. Keene ügy (1882) in White Book im. 738.o.  
329 A teljes igazság kedvéért azonban a fentiekhez hozzá kell tenni, hogy még a végrehajtási eljárásról 

szóló 1881. évi LX. törvény előkészítése során is sokan úgy vélték, hogy „viszonyaink és a rendelkezésre álló 
közegek szakképzettségét figyelembe véve” nem célszerű a végrehajtási eljárás foganatosítását a végrehajtókra 
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magyar jogéletben. (Bár ugyanakkor valószínűsíthetjük, hogy a végrehajtói tevékenység jogi 

feltételeinek meghatározásánál a közjegyzői törvény330 is mintául szolgált, hisz annak nem 

egy jogintézménye (szervezeti és működései jogelve) visszaköszön a Vht-ben.) 

 

Nézzük hát, hogyan néztek ki a bírósági végrehajtókra vonatkozó régi, de csöppet sem 

elavult szabályok! 

A bírósági végrehajtókról szóló 1871. évi LI. törvénycikk331 a jelenleg hatályos 

szabályozáshoz nagyon hasonló rendelkezéseket tartalmazott. Eszerint bírósági végrehajtónak 

azt lehetett kinevezni, aki [2.§]: 

− magyar állampolgár, 

− 24. életévét betöltötte, 

− feddhetetlen jellemű, 

− vagyona felett rendelkezési joggal bír, 

− a törvényben előírt vizsgát jó sikerrel letette332. 

További feltétel még, hogy kinevezését követően a végrehajtó a kinevezési 

okmányban kijelölt helyen köteles állandóan lakni. [11. §] 

A bírósági végrehajtókat a járásbíróságok (kivételesen az első folyamodású 

törvényszék) mellé az igazságügy-miniszter nevezte ki. A kinevezést követő 30 napon belül 

azon törvényszék elnöke előtt, melynek területére kinevezték hivatalos esküt kellett tennie, 

majd a hivatalát azonnal el kellett foglalnia. A bírósági végrehajtó hivatalos pecsétét, valamint 

hitelesített könyvét az eskü letételét követően – az árának megtérítése mellett – a törvényszék 

elnökétől kapta. 

Fontos kizáró körülményt fogalmazott meg a törvény 5.§-a, mely szerint „a bírósági 

végrehajtó nem lehet oly hivatalban vagy szolgálatban, s nem vihet oly üzletet vagy 

foglalkozást, mely által hivatalbeli kötelességének pontos és hű teljesítésében 

akadályoztatnék”. 
                                                                                                                                                                                     
bízni. Ezért a törvény továbbra is „bírósági kiküldöttekről” rendelkezett, bár ez a kiküldött egyre gyakrabban a 
végrehajtó lett. (571.sz. iromány Törvényjavaslat a végrehajtási eljárásról Bp. 1878. április 30. 74.o.) 

330 A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (melyet azóta az 1999. évi XLIV. törvénnyel 
módosítottak).  

331 Az 1871. évi LI. törvénycikk 1871. december 16-án nyert szentesítést, majd 1871. december 20-án 
hirdettek ki a képviselőházban, míg december 21-án a Főrendiházban,   

332 A fent említett vizsga - amelyik bármely elsőfokú királyi törvényszék előtt letehető volt, írásbeli és 
szóbeli részből állt. A szóbeli vizsgán a bírósági végrehajtók hatáskörére és eljárására vonatkozó törvények, 
utasítások ismeretéből kellett számot adni, míg az írásbeli vizsgán az illető fogalmazási képességét bírálták el, 
figyelemmel a bírósági végrehajtó szolgálatához tartozó számviteli és írásbeli teendőkre. A vizsgáló bizottság az 
elnökön kívül két ítélőbíróból állt. A vizsga alapján a jelölt képesítési bizonyítványt kapott. Már ekkor is 
felmentést kapott a vizsga letétele alól, aki a bírói hatalomról szóló 1869. évi IV. tc. 6. és 7.§-aiban 
meghatározott képességgel bírt.  
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A bírósági végrehajtó nem járhatott el olyan ügyben, „amelynél maga, neje, jegyese, 

gyámoltja, gondnokoltja vagy olyan személy van érdekelve, aki vele fel- vagy lemenő ágban, 

vagy másodízig oldalrokonságban, vagy első ízig sógorságban áll”. [17.§] Ilyen kizárási okról 

a végrehajtó 24 órán belül köteles volt a bíróságot értesíteni. 

Lényeges eltérés az akkori és a mai bírósági végrehajtók hatásköre között, hogy akkor 

nem csupán a végrehajtás, hanem a kézbesítés is a végrehajtó feladatai közé tartozott. 

Bírósági végrehajtó útján a törvényben meghatározott esetekben vagy az érdekelt fél 

kívánatára és költségére lehet kézbesíteni. (lásd. Pp. 151.§, valamint 42.300/1914. IM.r.) 

A végrehajtás költségeit sohasem állapította meg maga a végrehajtó, hanem 

jegyzőkönyvében felszámította azokat és megállapítás végett a bíróságnak bejelentette. A 

bírósági végrehajtó a végrehajtási cselekményt csak abban az esetben volt köteles teljesíteni, 

ha a cselekmény foganatosításáért járó díjait és költségeit a végrehajtató megelőlegezte. Ez 

alól csupán a következők jelentettek kivételt: 

1.  árverés foganatosítása, 

2.  külföldi megkeresés alapján foganatosítandó olyan végrehajtási cselekmény, 

mely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján költségek előlegezése nélkül 

foganatosítandó, 

3.  szegénységi jogon folytatott végrehajtás cselekményeinek a teljesítése. 

(Az utóbbi két esetben a végrehajtó napidíját és utazási költségét az államkincstár 

előlegezte meg.) 

A végrehajtási cselekmény után a bírósági végrehajtó 48 órán belül jelentést volt 

köteles beadni a bírósághoz, melynél alkalmazva volt, valamint az átvett pénzeket vagy egyéb 

értékeket is be kellett adnia a bírósághoz, ha azokat a félnek vagy megbízottjának nem lehetett 

azonnal kézbesíteni. Ellenkező esetben 100 forintig terjedő bírsággal is marasztalhatták, 

ismétlés esetén pedig hivatalát vesztette. [14.§] 

A végrehajtók felett a közvetlen felügyeleti jogot a törvényszék székhelyén 

alkalmazott bírósági végrehajtók felett a törvényszék elnöke, a járásokban a járásbíró 

gyakorolta. Ez a felügyeleti jogkör kiterjedt a végrehajtók hivatalos eljárásának ellenőrzésére, 

jegyzőkönyveik, hivatalos irataik megvizsgálására, a megbízások pontos és szabályszerű 

elintézésének, a netáni késedelem okainak vizsgálatára. A végrehajtók legalább negyedévente 

átestek ilyen ellenőrzésen, melynek eredményéről a járásbírák a törvényszék elnökének 

jelentést kellett hogy tegyenek. 

A bírósági végrehajtók – felelősség szempontjából – a bírói felelősségről szóló 

törvény hatálya alá tartoztak. A bírósági végrehajtókkal szemben fegyelmi bíróságként azon 
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elsőfokú törvényszék fegyelmi bírósága járt el, melynek területén a végrehajtó alkalmazva 

volt. A fegyelmi úton kiszabható pénzbüntetés 300 forintig terjedhetett. 

 

Visszakanyarodva a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényre annak 

XVI. fejezete új alapokon szabályozta a bírósági végrehajtás szervezetét.  

Eszerint az önálló bírósági végrehajtót a megyei bíróság elnöke333 nevezi ki 

határozatlan időre, meghatározott székhelyre és meghatározott helyi bíróságra. Ugyanarra a 

székhelyre, illetőleg ugyanazon helyi bíróságra több végrehajtót is ki lehet nevezni. A törvény 

– számítva az esetleges, és később valóban bekövetkező létszám-hiányra – az 

igazságügyminisztert felhatalmazta, hogy a be nem töltött végrehajtói állások illetékességi 

területére kiterjessze a máshová kinevezett végrehajtó illetékességét. [Vht. 232.§] 

A törvény részletesen rendelkezett a végrehajtóvá válás feltételeiről [Vht. 233-234.§]. 

Mivel jogrendszerünk messzemenően érvényre juttatja a kisebbségek jogait, olyan végrehajtói 

székhely esetén, ahol nagyobb számban élnek nemzeti kisebbséghez tartozók, előnyben kell 

részesíteni azt a pályázót, aki ismeri a nemzetiség nyelvét. Garanciális jellege mellett ez a 

rendelkezés elősegíti a végrehajtás eredményességét is. A végrehajtó a kinevezését követően, 

de a hivatalba lépését megelőzően köteles lett a megyei bíróság elnökének bemutatni 

bélyegzője lenyomatát és bejelenteni irodája címét, mely a törvény hatályba lépését követően 

csak kivételesen található bírósági épületben. [Vht. 237.§] Ha a megyei bíróság elnöke 

meggyőződött a végrehajtó felelősségbiztosításának megkötéséről, ha jóváhagyta a végrehajtó 

bélyegzőjét, és megállapította az irodájának alkalmasságát, a végrehajtónak a kinevezését 

követő 1 hónapon belül a megyei bíróság elnöke előtt kellett esküt tennie. [Vht. 238.§] Ezzel 

hivatalba lépett, és megkezdhette a végrehajtói tevékenységét. 

A törvény a végrehajtói szolgálat megszűnésének eseteit lényegében a kinevezési 

feltételekkel összhangban, azok hiányára alapozva állapította meg. [Vht. 239.§] 

 

A törvény megszületése után szinte mindenki úgy vélte, hogy a törvény hatályba 

lépését követően – részben a végrehajtás szabályainak gyökeres megváltoztatása, részben az 

önálló bírósági végrehajtó jogintézményének ismételt bevezetése nyomán – csupán néhány 

évnek kell eltelnie, és a végrehajtás terén az 1990-es évek elejére kialakult áldatlan állapotok 

feledésbe merülhetnek. 

                                                           
333 Már itt fontos kiemelni, hogy a Vht-nak a végrehajtók kinevezésével, felügyeletével kapcsolatos itt 

idézett szabályait a 2000. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Vhn.) 2001. szeptember 1-i hatállyal 
nagymértékben módosította. 
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A bírósági végrehajtásról szóló törvény hatályba lépésétől nyolc év telt el. 

Hatálybalépését követően a törvény még sokáig nem tudta beváltani a gyakorlat által hozzá 

fűzött reményeket. 

A törvény megalkotásának egyik legnyomósabb oka – mint azt már említettük – épp 

az volt, hogy a végrehajtás eredményessége rohamosan csökkent, az 1993-ban indult közel 

400.000 végrehajtási ügynek már csak az egyharmadában sikerült a követelést behajtani. 

Az önálló bírósági végrehajtók 1995-ben 20 milliárd forintnyi pénzkövetelésből 2,4 

milliárdot334 hajtottak be. És a statisztika az indulás nehézségeinek múltával sem mutatott 

szebb képet: 

Pénzkövetelés összege az   A behajtott követelés 

érkezett ügyekben:    összege: 

1996.  34.162.000.000.-Ft      7.034.000.000.-Ft 

1997.  45.530.000.000.-Ft    10.655.000.000.-Ft 

1998.  46.251.000.000.-Ft    17.724.000.000.-Ft 

1999.I.f.év 25.225.000.000.-Ft      7.989.000.000.-Ft335 

Mindezek alapján többen megkérdőjelezték a "magánvégrehajtók" munkájának 

eredményességét, sőt a bírósági végrehajtás teljes összeomlásának veszélyéről beszéltek.336 

 

A kérdés tehát magától érthetődően adódik: vajon mi lehet az oka, hogy a törvény és 

nyomán a gyakorlat a várakozások alatt teljesített? 

 

1993-ban még az volt a minisztériumi vélemény, hogy az akkori 235 fős, még a 

bíróságoknál munkaviszonyban álló végrehajtó nem képes megbirkózni a rájuk szakadó 

jelentős számú végrehajtási üggyel. A törvény előkészítése során az elképzelés az volt, hogy a 

"privatizált" végrehajtók száma a következő 5 évben 500 főre emelkedik majd 337, és pl. csak 

Budapesten kb. száz fog működni szemben a korábbi 25-27-tel. Ezzel szemben a bírósági 

végrehajtás szervezetének részletszabályairól szóló igazságügy-miniszteri rendelet338 már 

                                                           
334 Bánfai Tamara: Mindent lehet, csak motozni tilos, Népszabadság 1997. augusztus 7. száma 7.o. 
335A bírósági végrehajtás adatai (IM Kodifikációs Elemző és Statisztikai Főosztály 43.046/1999.IM). 

Hasonló átfogó statisztika ezt követően az IM-ben nem született, s a OIT Hivatala által a bírósági ügyforgalom 
adatairól kiadott éves kiadványokban pedig csupán az érkezett és befejezett ügyek száma kerül feltüntetésre a 
végrehajtók tevékenysége kapcsán. 
 336 Itt kell ugyanakkor megjegyeznünk, hogy olyan, végrehajtói körökből származó álláspont is ismert, 
miszerint az önálló bírósági végrehajtók ma már közel 75%-os sikerarányt tudhatnak maguknak. Zoltán Levente, 
a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnökségi titkára ennek okát a jövedelmek és az általános életszínvonal 
emelkedésében, a kedvezőbb kamatozású hitelfelvételi lehetőségekben látja.   

337 Vida István: A bírósági végrehajtás helyzete, a módosítás várható irányai im. 
338 11/1994. (IX.8.) IM. rendelet a bírósági végrehajtás szervezetéről  
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csak 300 főben határozta meg az önálló bírósági végrehajtói állások számát. Napjainkig pedig 

még ez a 300 hely sem került betöltésre: 1997 augusztusában még csaknem 100 álláshely várt 

"gazdára", és ez az arány napjainkig is alig javult. 2001-ben 220 végrehajtó dolgozik 

hazánkban. Budapesten pedig jelenleg sincs 32 végrehajtónál több.339 A jogalkotó a 

jogszabállyal nem adektáv tényekre figyelemmel, furcsa megoldást választott: nem a 

végrehajtó pályát kísérelte meg vonzóbbá tenni, hanem a 16/2001. (X.26.) IM rendelettel 228 

főben határozta meg az önálló bírósági végrehajtói állások számát. 

Már az is meglepő, hogy bár a magánvégrehajtók intézményének visszaállítását a 

végrehajtók 90%-át tömörítő Bírósági Végrehajtók Országos Egyesülete is támogatta, miután 

1992-ben az Igazságügyi Minisztérium körlevélben fordult az ország végrehajtóihoz (mintegy 

megszondázva őket terveikről) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a végrehajtóknak csak 

minimális töredéke, 4 fő nyilatkozott úgy, hogy amennyiben módja lenne rá, önálló jogállású 

végrehajtóként kívánná tevékenységét folytatni. 

S a gyakorlatot áttekintve azt tapasztaljuk, hogy mindennemű munkanélküliség 

ellenére a magánvégrehajtói álláshelyek jelentős része a mai napig betöltetlen (pl. Heves  

megyében pl. sokáig csupán egyetlen magánvégrehajtó birkózott több mint 6.000 végrehajtási 

üggyel!). Ha az érdektelenség okát keressük, talán a végrehajtói iroda beindításához 

szükséges jelentős vagyoni befektetésre,340 vagy a végrehajtói munka csekély társadalmi 

presztízsére kell gondolnunk. Ugyanakkor a magánvégrehajtói állások meghirdetésének 

sikertelensége maga után vonja a végrehajtási ügyeknek az egyes végrehajtók kezén történő 

felhalmozódását, torlódását, és így a végrehajtás időtartamának elhúzódását. 

A végrehajtás terén mutatkozó munkaerőhiányt sokan sokféleképpen indokolják. A 

közvélemény szerint a végrehajtói állások elsősorban a hozzájuk tapadó társadalmi előítéletek 

miatt nem vonzóak. A minisztérium tisztviselők szerint a betöltetlen álláshelyek a 

szakemberhiánynak tudhatók be, hiszen a végrehajtók csak egyéves gyakorlat után tehették le 

a végrehajtói szakvizsgát, és csak ezután voltak kinevezhetők végrehajtóvá. Ugyanakkor a 

Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara véleménye szerint – egy-két megyét (pl. Borsod-Abaúj-

Zemplén megyét) leszámítva – nincs is szükség a létszám teljes betöltésére, ne adj isten 

                                                           
339 2001. szeptemberi adatok  
340 A magyar végrehajtók megirigyelhetik a francia végrehajtók lehetőségeit: Franciaországban a 

végrehajtói iroda megnyitásának nem kis költségeit az állam kedvezményes feltételű banki hitel formájában is 
támogatja. Eszerint az irodaalapításhoz a költségek 40%-a, de maximum 1.2 millió frank erejéig, 12 és fél évre 
4,4%-os kamatozású hitel vehető igénybe, melynek törlesztését csak 6 hónapos fizetési haladékot követően kell 
megkezdeni. E lehetőség igénybevételére a végrehajtói kamarán keresztül van mód, akik a hitelkérelmet – a 
jelölt anyagi helyzetének felmérését követően – véleményezik.(www.jeunes.huissiers.asso.fr.) 
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felduzzasztására.341 Ez utóbbi vélemény szerint a végrehajtói pálya vonzása azért is nagyon 

különböző megyénként, mert az egyes országrészek eltérő gazdasági, vagyoni helyzete 

alapvetően befolyásolja úgy a végrehajtási ügyek számát, mint az adósok fizetőképességét, és 

így a költség és jutalék-orientált végrehajtói munka sikerességét is. Több megyében a 

végrehajtói munka nem kecsegtet akkora jövedelemmel, ami az igen komoly beruházás (iroda 

és irodatechnika felszerelése, alkalmazottak foglalkoztatása) gyors megtérülését ígérné.342 

Összehasonlítva az elmúlt néhány év statisztikai adatait, érdekes megfigyelni, hogy az 

elmúlt négy évben csupán 10 fővel emelkedett az önálló bírósági végrehajtók száma. Ezalatt 

az idő alatt 17 végrehajtó vált meg a pályától, míg helyükbe 27 új érkezett. Különösen 

szembeötlő a fluktuáció Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében, ahol 6 végrehajtó távozott, illetve 

6 új végrehajtó került kinevezésre. Sátoraljaújhelyen például valamennyi betöltött végrehajtói 

poszton személyváltozás következett be!343 

 

Sokan – különösen a végrehajtókkal szinte napi kapcsolatban álló ügyvédek – 

vélekednek úgy, hogy a gyorsabb és egyúttal hatékonyabb végrehajtás alapfeltétele a 

végrehajtók alaposabb felkészültsége, jogi jártassága lenne, lehetne. Gáspár Miklósnak, aki 

1994-ben a Budapesti Bírósági Végrehajtó Iroda vezetője volt, már akkor, közvetlenül az új 

Vht. elfogadása után is az volt a véleménye, hogy a későbbiekben a törvénynek a végrehajtók 

képzésével, kiválasztásával és működésével kapcsolatos szabályait kell majd szigorítani, 

illetve magasabb szintre emelni.344 

A Vht. eredeti345 szabályozása értelmében önálló bírósági végrehajtóvá az volt 

kinevezhető, aki 

- magyar állampolgár, 

- a 22. évét betöltötte, 

- büntetlen előéletű, 

- középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

                                                           
341 Bánfai Tamara im7.o.  
342 Császti Ferenc véleménye szerint a végrehajtók mindegyikének évente mintegy ezer új ügyre lenne 

szüksége ahhoz, hogy meg tudjon élni. Mivel sok megyében már jelenleg sincs meg ez az ügyszám, az esetleges 
létszámduzzasztás könnyen oda vezethet, hogy a végrehajtók ügyfeleik sorsára jutva fizetésképtelenné válnak… 
(Bánfai Tamara im. 7.o.) 

343 Ennek oka elsősorban az volt, hogy nagyon sokáig nem sikerült a sátoraljaújhelyi végrehajtói 
álláshelyekre kiírt pályázatokat betölteni. Pl. a Vht. hatálybalépését követően csak 1995. augusztus 1-én (!) 
sikerült egy miskolci illetőségű végrehajtót megbízni 1 évre, ideiglenesen a sátoraljaújhelyi feladatok ellátására. 
S ez a végrehajtó további három hónapig érdemben nem tudott munkát végezni megfelelő irodahelyiség, illetve 
adminisztrátor hiányában. Tehát tulajdonképpen csaknem másfél év telt el a Vht. hatálybalépést követően, mely 
időszak alatt csak rohamosan halmozódott a végrehajtási ügyek száma, bárminemű érdemi intézkedés nélkül… 

344 Gáspár Miklós előadása a VI. Jogász Vándorgyűlésen, 1994-ben, Sopronban  
345 Értsd: a Vhn. előtti szabályozás értelmében  
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- egyéves végrehajtási szakmai gyakorlatot szerzett, 

- a végrehajtói szakvizsgát letette. 

További feltétel volt még az 1 millió forint értékű felelősségbiztosítás, valamint az 

alkalmas iroda megléte. 

Láthatjuk, hogy a korábbi szabályozáshoz képest – mely a végrehajtóvá való 

kinevezés feltételévé a magyar állampolgárságot, a nagykorúságot és a büntetlen előéletet 

tette, és esetleg csak a kinevezést követő 1 év múlva követelte meg a végrehajtói szakvizsga 

letételét – az új Vht. szigorúbb gyakorlati, szakmai feltételeket szabott. Mégsem lehettünk 

teljesen elégedettek. 

Jelen tanulmány szerzője csak osztani tudja Gáspár Miklósnak a fentebb említett 

nézetét. Ha az Európához való csatlakozás eszméjének jegyében nyugat-európai példákat 

idézünk, látható, hogy a magyar végrehajtók meglehetősen alulképzettek.  

Franciaországban például a végrehajtóvá válás feltétele már 1996 előtt is az volt, hogy 

a jelöltnek el kellett végeznie a jogi egyetem első három évét, és "licence en droit"-t kellett 

szereznie. Érdekes, hogy már ekkor csaknem a jelöltek 80%-a nem érte be ezzel a 

színvonallal, hanem a jogi karon eltöltött négyévnyi tanulás után, jogi diplomával ("maitrise 

en droit" birtokában) jelentkezett végrehajtónak. Így vált lehetővé, hogy a gyakorlatot a 

jogszabályi változások is követhessék. 1996. január elsejétől immár hivatalosan is szigorodtak 

a végrehajtóvá válás követelményei. Immár csak jogi diplomával vághatnak neki a jelöltek e 

nem könnyű pályának. S mi több, a statisztikák szerint a francia végrehajtóknak csaknem 

40%-a (!) elvégzi az egyetemi tanulmányoknak a mi doktorandusz képzésünkhöz hasonló ún. 

harmadik ciklusát is, és nem egy közülük már doktorátust is szerzett. 

Csak ha kelet felé megyünk, találunk a magyar végrehajtóknál még kevésbé 

képzetteket. Az Orosz Föderációban 1997. december 31-én lépet hatályba az 1997. július 21-i 

118. sz. új szövetségi bírósági végrehajtói törvény, melynek 3. cikkelye 20 éves életkort, és 

általános vagy középfokú iskolai végzettséget ír elő a végrehajtók számára, s csak a 

felsőbírósági végrehajtóknál követelmény a magasabb jogi végzettség.346 

Magyarországon a képzési idő növelése ellen ható vélemény szerint ezen esetben még 

tovább csökkenne azok száma, akik a végrehajtói pályát választanák. Ezt a nézetet nem tudom 

teljes mértékben osztani. 1995 előtt csak a végrehajtói irodák vezetőitől követelte meg a 

jogszabály a jogi végzettséget. Ugyanakkor hazánkban manapság egyre nyilvánvalóbb a 

jogász-túlképzés. Egyre több jogi kar nyitja meg kapuit a hallgatók előtt, és pl. a pécsi Janus 

Pannonius Tudományegyetemen, valamint a Miskolci Egyetemen már a főiskolai szintű, ún. 
                                                           

346 Grub, Stefan – Turbanova, Svetlana im. 51.o. 
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jogtechnikus-képzés is beindult.347 Mindennek eredményeképpen egyre több, jó 

felkészültségű fiatal hagyja el az egyetemeket. Az egyre nyilvánvalóbb elhelyezkedési 

nehézségek miatt előbb-utóbb valószínűleg egyre többen barátkoznak meg a gondolattal, hogy 

a közigazgatásban (pl. földhivatalokban) és esetleg a bírósági végrehajtás terén 

helyezkedjenek el. Érdekes adalék, hogy 2001-ben csupán három végrehajtó dolgozik jogi 

diplomával a zsebében. Pedig több szakember, így Gáspárdy László is úgy véli, hogy a 

„végrehajtási jog – szolgálati szerepe és a „frontvonala” mögött húzódó anyagi és eljárási 

jogok sokfélesége miatt – a jogrendszernek talán leginkább környezetfüggő területe. 

Heteronom (azaz más normákra utaló) szabályainak sokasága folytán a végrehajtási jog 

egyfajta „jogászi jog”, amely különösen igényli az elmélyült szaktudást és a körültekintő 

látásmódot.”348 Jelen dolgozat szerzője is úgy véli, hogy a végrehajtók alapos jogi 

felkészültség nélkül nem tudják pl. felvenni a küzdelmet a sok esetben igen jól felkészült jogi 

képviselő által segített, a vagyonát ügyes jogi trükkökkel eltüntetni szándékozó adós-réteggel. 

Mivel jelen dolgozat szerzője szinte hallani véli a kételkedők hangját – miszerint ezen 

„elit” adósréteg elhanyagolható számú, ezen trükkökre való felkészülésnél jelentősebb napi 

problémákkal kell a végrehajtóknak megküzdeniük –, le kell szögezni: ezen túlmenően 

végrehajtók képzettségének növelése azért is nélkülözhetetlen, mert a törvény – éppen a 

hatékonyság biztosítása érdekében – több olyan feladatot is ró a végrehajtókra, melyek 

nincsenek összhangban jelenlegi felkészültségükkel. Így a számukra biztosított jog csupán 

elvi lehetőség marad, pedig a végrehajtást kérők joggal várnák el a végrehajtótól, hogy 

minden rendelkezésére álló eszközzel igyekezzék az adóst tartozása rendezésére bírni. 

Nézzünk néhányat e – véleményem szerint – jórészt kiaknázatlan jogosítványokból! 

A Vht. 43. szakasz (1) bekezdés c.) pontja értelmében a végrehajtás során a végrehajtó 

megtekintheti és átvizsgálhatja az adós gazdasági tevékenységével kapcsolatos iratait. Ennek 

alapvető közgazdasági (számviteli és könyvelési) ismeret nélkül sem értelme, sem haszna 

nem lehet. Holott a jogkereső közönség általános vélekedése, hogy sok adós ügyes könyvelési 

                                                           
347 A főiskolai szintű jogászképzés, azaz az igazságügyi ügyintéző („jogtechnikus”) képzés egyrészt a 

pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának kaposvári kihelyezett tagozatán 
folyik. E főiskolát végzett igazságügyi ügyintézők egyrészt a bíróságokon és az ügyészségeken elhelyezkedve 
tehermentesíthetik a bírákat és ügyészeket, másrészt foglalkoztathatók lennének (lesznek) az ingatlan-
nyilvántartásban, a közjegyzői, ügyvédi és végrehajtói irodákban is. (Kengyel Miklós: Kell-e nekünk 
jogtechnikus?, MJ 1997/5. 273.o.) Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az önálló hatáskörű bírósági 
tisztségviselő hatáskörébe tartozó teendők egy nagy részét jelenleg a jogi végzettségű bírósági fogalmazók, 
illetve a már szakvizsgázott bírósági titkárok végzik. (Bertalanné Dr. Korek Ilona: Az önálló hatáskörű bírósági 
tisztségviselő, MJ 1992/1. 30.o.) 

2002. februárjában pedig – a sikeres akkreditációs eljárás eredményeként – az oktatási miniszter a 
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának is engedélyezte a – két éves felsőfokú szakképesítést nyújtó 
– jogi asszisztens képzés beindítását, illetve a főiskolai szintű igazságügyi ügyintéző szak beindítását is. 

348 Cserba – Gáspárdy – Kormos im. 21.o. 
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trükkökkel rejti el, vonja ki a végrehajtás alól vagyonát, jövedelmét. (Ez a probléma az adó- 

és társadalombiztosítási végrehajtás esetén még szembeötlőbb, s talán ezért is alakult ki ezen 

végrehajtásoknak önálló apparátusa.349) 

A Vht. 131.§ (1) bekezdése értelmében a névre szóló, tagsági jogról szóló vagy 

egyébként korlátozottan forgalomba hozható értékpapír értékesítése céljából a végrehajtó 

befektetési szolgáltatót bíz meg azzal, hogy az értékpapírt zárgondnokként kezelje, és a belőle 

származó jövedelmet utalja át a végrehajtói letéti számlára. A Vht. 198.§ b) pontja pedig az 

ingatlan zárgondnokának kötelezettségévé teszi, hogy gazdálkodásáról és az ingatlan 

jövedelméről a végrehajtónak elszámoljon. E rendelkezésekkel kapcsolatban felmerülő kérdés 

csupán az, hogy az elszámoláshoz szükséges bizonylatok helyességét képes-e a végrehajtó 

ellenőrizni. 

A Vht. 97. szakasz (1) bekezdése a végrehajtó feladatává teszi, hogy a foglaláskor 

becsléssel állapítsa meg a lefoglalt ingóság értékét. Ehhez azonban alapvető, becsüsi 

képzettség, széleskörű tapasztalat szükséges. Korábban, amikor egyrészt a végrehajtók még a 

bíróság alkalmazottjaként tevékenykedtek, másrészt a bizományosi értékesítéssel foglalkozó 

cégek állami vállalatokként működtek, a gyakorlat megszerzése és frissen tartása egyaránt 

szervezettebben, a Bizományi Vállalatok becsüsei mellett eltöltött "kiküldetések" útján 

megoldható volt.350 Most ez a nem lebecsülendő feladat a Végrehajtói Kamara által szervezett 

tanfolyamokra, továbbképzésekre hárul majd. 

Azt mondhatjuk, hogy a végrehajtás során az esetek legnagyobb százalékában a 

végrehajtók tipikusan műszaki cikkeket (TV, hifi-berendezés) foglalnak le. Ugyanakkor a 

potenciális adósok vagyontárgyai között egyre nagyobb számban megjelenhetnek speciális 

vagyontárgyak, melyek értékének megbecsülése komoly kihívás a középfokú végzettséggel 

bíró végrehajtónak: 

- Pl. a Vht-nek az üzletrészek, értékpapírok értékesítésére vonatkozó szabályai 

hiányosak, hiszen csak utalnak arra, hogy ezek becsértékét is a végrehajtónak kell(ene) 

megállapítania, de ehhez semmiféle eligazítást, támpontot nem adnak. Azt mondhatjuk, hogy 

az értékpapír-végrehajtás speciális szakértelmet kíván, hiszen sokszor az is nehezen 

                                                           
349 Itt kell megjegyeznünk, hogy ismert olyan vélemény, hogy a jelenlegi végrehajtói apparátus, mely 

egyrészt kettéoszlik adóvégrehajtásra, illetve bírósági végrehajtásra, valamint a bírósági végrehajtáson belüli 
többféle végrehajtói státusz létrehozása miatt dezintegrált. (Gáspár Miklós előadása a VI. Jogász 
Vándorgyűlésen, 1994-ben, Sopronban) 

350 A cél elérése érdekében született meg először a 13/1956. (KÉ.4.) BkM. szám alatt kiadott együttes 
utasítás, mely lehetőséget nyújtott arra, hogy a végrehajtók a becslés gyakorlatát a Bizományi Áruház Vállalat 
keretén belül sajátítsák el, és megszerezzék – kellő ellenőrzés és vezetés mellett – a szükséges ismereteket és a 
kellő gyakorlatot. Valamint ezen utasítás 10.§-a kimondta, hogy a kereskedelmi szervek a végrehajtók 
felkérésére kötelesek az egyes tárgyak becslésénél alkalmazott irányelveket és irányárakat tájékoztatásul közölni. 
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eldönthető, egy részvény, kötvény, vagy egyéb értékpapír névértéken értékesíthető-e, vagy 

már elértéktelenedett, esetleg sokkal többet ér.351 

- Hogy egy másik példát is említsünk: avatott szem és szakértelem kell(ene), hogy a 

végrehajtónak feltűnjék a könyvespolcon árválkodó apró csecsebecsének is nézhető, de 

valójában esetleg az adós legértékesebb ingóságát jelentő műtárgy. 

- Vagy gondoljunk arra, hogy milyen probléma elé állíthatja végrehajtónkat, ha az 

adós  festményeket gyűjt. 

Tény, hogy a fent említett esetekben a törvény lehetőséget ad – a fél kérelmére –

szakértő-becsüs igénybevételére, de csak jelentős (és megspórolhatónak látszó) anyagi áldozat 

és időveszteség árán. A fentieken túl ebben a körben különös nehézséget okozhat, ha a 

végrehajtás alá vonható vagyonban üzemi ingatlanok, gépek, készletek találhatóak. E 

vagyontárgyak értékesítéséhez szükséges részletes műszaki-gazdasági stb. információkat 

tartalmazó dokumentáció elkészítése. Kérdéses, hogy erre irányuló kérelem híján 

beszerezhető-e és kinek a költségére e szakvélemény. Márpedig kétségtelen tény, hogy a 

becsérték pontos, reális megállapítása mind a végrehajtást kérőnek, mind az adósnak, és – 

áttételesen – magának a végrehajtónak is alapvető érdeke.352 

(Az érdekesség kedvéért említsük itt meg, hogy – mint az a Népszabadság egyik 

cikkében is megjelent – 1999 nyarán „meglepő hirdetés volt olvasható több helyütt: Horthy 

örökségből származó nagyméretű íróasztal 400 ezer, vitrines antik szekrény 800 ezer, faragott 

lábú, kerek dohányzóasztalt 100 ezer forintért árverez Kecskeméten Galsi Péter bírósági 

végrehajtó.” A hozzáértő régiségkereskedők kifogásolhatónak tartották, hogy a végrehajtó az 

eredetre tett utalással kívánta az árverezendő ingóságok értékét felverni, holott nem állt 

rendelkezésére a származást igazoló dokumentum, csak az adós állítása.)353 

A Vht. 102. szakasza a muzeális vagy történeti értékű tárgy, könyv, valamint a 

levéltári anyag lefoglalásának különleges szabályairól szól. Ahhoz, hogy e szabályozás 

mögött megbúvó össztársadalmi érdek megvalósulhasson, tehát, hogy a potenciális árverési 

vevők között szakintézmények (múzeumok, könyvtárak, levéltárak) is jelentkezhessenek, a 

végrehajtónak fel kellene tudnia ismerni e tárgyak speciális jellegét. 

Mindezek mellett megdöbbentő, hogy az önálló bírósági végrehajtók képzése 

mennyire megoldatlan. Azt kell látnunk, hogy a végrehajtók képzését nagyrészt az „Élet” 

                                                           
351 Kemény kalap és jó modor – A végrehajtó mint vállalkozó – beszélgetés Dr. Gáspár Miklóssal, 

Ügyvéd című lap bemutatkozó példánya 18.o. 
352 Ezt bizonyítja, hogy a bíróságokhoz érkező végrehajtási kifogások jelentős része a becsértéket 

kifogásolja.  
353 Horváth Teréz: Bútorok a Horthy-hagyatékból?, Népszabadság 1999. 06. 12. 20.o. 
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végzi. Ezzel kapcsolatos kételkedő kérdéseimre Császti Ferenc, a Magyar Bírósági 

Végrehajtói Kamara ügyvezető alelnöke  a következőket válaszolta: 

A bírósági végrehajtójelölt az egy éves szakmai gyakorlata során a tapasztalt 

végrehajtótól tanulhatja meg, lesheti el a szakma fogásait. Császti nézete szerint más a 

hivatalos tárgyszakértői vélemény, és más a valóság, azaz a végrehajtónak azt kell tudnia, 

hogy a gyakorlatban mit, mennyiért, milyen körnek lehet értékesíteni. Ezt pedig máshol, mint 

a gyakorlatban nem tanulhatja meg. 

A Vht. az önálló bírósági végrehajtói szervezet utánpótlásáról az önálló bírósági 

végrehajtójelölt intézményének bevezetésével kívánt gondoskodni, bár a kinevezéssel 

kapcsolatos követelményeket itt sem emelte túlzottan magasra. Az eredeti, a Vht-ben 

megjelenő elképzelés, illetve szabályozás szerint végrehajtójelöltet a megyei bíróság elnöke 

nevezi ki egy meghatározott végrehajtóhoz, ennek a végrehajtónak a kérelmére és a Magyar 

Bírósági Végrehajtói Kamara egyetértésével.354 Végrehajtójelöltté az a büntetlen előéletű 

magyar állampolgár nevezhető ki, aki a 18. évét betöltötte, és középiskolát végzett. A 

végrehajtójelölt a meghatározott végrehajtóval355 áll munkaviszonyban. 

Császti véleménye szerint a végrehajtó a gazdasági életről, a könyvelésről való 

ismereteit azáltal tökéletesíti, hogy mivel maga is vállalkozó, magának is meg kell birkóznia a 

könyvelés, adóbevallás stb. rejtelmeivel. 

Úgy vélem, hogy bár a fentieknek van valóságalapja, semmiképpen sem fogadható el a 

probléma megoldásaként. A végrehajtók szakmai felkészültségét ugyan alapvetően növelheti 

az önképzés, de ezen kívül nem hanyagolható el a szervezett szakmai képzés jelentősége sem. 

Ennek egyik módja, hogy maga a végrehajtói érdekvédelmi szervezet, a Kamara szervez, tart, 

illetve kezdeményez különböző tanfolyamokat, szakmai összejöveteleket. Annál is inkább, 

mivel ez a Kamarának szervezeti és működési szabályzata 3.§-ának e.) pontjában is 

megfogalmazott feladata. 

                                                           
354 Itt kell megjegyeznünk, hogy a végrehajtójelölteket – a Vhn. 2001. szeptember 1. napjával hatályba 

lépő rendelkezései értelmében – a jövőben nem a megyei bíróság elnöke nevezi ki. A végrehajtójelöltté válás 
feltétele ezentúl a jelöltnek a kamara által, a végrehajtójelölti nyilvántartásba történő felvétele és a kamara 
elnöke előtti eskü letétele. [Vht. 241. § (1) bekezdés] S fontos, hogy ezzel egyidejűleg a végrehajtójelölt 
eljárására vonatkozó alapvető szabályok is rögzítésre kerültek: azaz a jövében a végrehajtójelölt a végrehajtó 
felelősségére, irányítása alapján és utasításai szerint közreműködik a végrehajtási eljárásban, de végrehajtási 
cselekményt önállóan a végrehajtó nevében sem foganatosíthat. A végrehajtójelölt ügyviteli jellegű 
tevékenységet végez, így különösen jegyzőkönyvet készíthet, és a végrehajtásban közreműködő szerveknél 
tájékozódás céljából eljárhat. [Vht. 241. § (4) bekezdés]  

355 A Vhn. értelmében a végrehajtói irodák megjelenésével (2002 januárjától) a végrehajtójelöltek a 
végrehajtói irodával is állhatnak munkaviszonyban. A végrehajtói iroda által alkalmazott végrehajtó-helyettes és 
végrehajtójelölt munkaszerződésében meg kell határozni, hogy a végrehajtó-helyettes, illetve a végrehajtójelölt 
melyik végrehajtó mellett teljesít szolgálatot, felette ez a végrehajtó gyakorolja a munkáltatói jogokat. [Vht. 
254/E. § (3) bekezdés] 
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Fontos lenne a jogkérdésekben való alaposabb jártasság a végrehajtási eljárás során a 

végrehajtó, az adós és a végrehajtást kérő között esetlegesen felmerülő jogviták miatt is, 

pontosabban szólva a végrehajtók alaposabb felkészültsége esetén vélhetően kevesebb 

végrehajtási kifogásra kerülne sor a végrehajtók törvénysértő cselekményei vagy mulasztásai 

miatt.  A bíróságokhoz benyújtott végrehajtási kifogások tényállásait áttekintve azt láthatjuk, 

hogy a végrehajtást kérők igen gyakran panaszolják fel a végrehajtói mulasztásokat. (Ekörben 

a végrehajtást kérők által leggyakrabban felpanaszolt mulasztás a végrehajtó késlekedése. 

Igaz ugyan, hogy a Vht. épp az eredményesség előmozdítása érdekében szoros határidőket 

állapított meg az egyes végrehajtási cselekmények foganatosítására (pl. 84.§, 115-116.§, 138-

139.§), ezek betartása azonban még napjainkban sem problémamentes.356) A végrehajtási 

kifogás kapcsán igen zavaró, hogy a Vht. 217. §-a a végrehajtási kifogás alapjául a végrehajtó 

törvénysértő intézkedését, illetőleg mulasztását jelöli meg, míg a határidejéül a végrehajtó 

intézkedésétől számított 15 napot határozza meg. Komoly jogértelmezési vitáknak adhat 

alapot, hogy vajon végrehajtói mulasztás (azaz az új Vht. által lerövidített, épp ezért gyakran 

betarthatatlan határidők elmulasztása) esetén e 15 napos határidőt miképpen kell számítani. 

Ezen túlmenően a gyakorlat azt mutatja, hogy sem a felek, sem az őket képviselő ügyvédek 

nem szívesen vállalják fel e mulasztások esetén a végrehajtó elleni fegyelmi eljárás 

kezdeményezésének ódiumát. Sok ügyvéd véli ugyanis úgy, hogy hosszútávon a 

végrehajtókkal kialakított jó kapcsolat több eredménnyel kecsegtet, mint egy „hirtelen 

felindulásból” indított fegyelmi eljárás. Ennek oka pedig az, hogy a végrehajtók nem érkezési 

sorrendben járnak el a végrehajtási ügyekben357, s a "válogatás", "rangsorolás" szempontja 

esetenként a jogi képviselővel való jó- vagy rosszviszony lehet.358 

 

A végrehajtók szerepének taglalásakor érdekes néhány szót ejteni a végrehajtók 

nemek szerinti megoszlásáról. Míg Franciaországban a mintegy 3300 végrehajtóból több 

mint 500 a nő (azaz csaknem 16%-uk), Magyarországon csupán 12 nő359 dolgozik önálló 

bírósági végrehajtóként (azaz a végrehajtók 5%-a). S hogy e pálya csak első ránézésre idegen 

a gyengébb nemtől, az is bizonyítja, hogy a követelésbehajtással legálisan foglalkozó 

                                                           
356 A sajtóban nyilvánosságot kapott ügyek többségében valamely végrehajtói késlekedés és az ezzel 

okozott sérelmek kerülnek reflektorfénybe. (Lásd. Mit ér ma a jogerős bírósági határozat? Heves Megyei Hírlap 
1997. 02. 01-i száma, Hejőkeresztúri tulajdonvita kiköltöztetéssel Népszabadság 1998. 08. 08-i száma) 

357 Ezt kifogásolta Vida István is A végrehajtási törvény módosításának főbb kérdései című cikkében 
im. 2.o. 
 358 A fenti anomáliát – legalább a szabályozás szintjén – megoldani látszik a VÜSZ 23. § (1) bekezdése, 
mely előírja, hogy a végrehajtó az egyes végrehajtási cselekményeket az ügyek érkezésének sorrendjében köteles 
teljesíteni. Ennek ellenőrzése azonban gyakorlatilag megoldhatatlan.  

359 2001-es adat. 
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cégeknél (pl. Creditreform-Interinfo Kft., Agenda Kft., Intercredit Kft.) dolgozó behajtók 

többsége nő.360 E cégek meggyőződése szerint a nőknek jobb a rábeszélő-, és persze a 

kudarctűrő képessége is. Talán ezért dicsekedhetnek e cégek 50, nemritkán 90%-os 

"sikeraránnyal"?361 

 

Léteznek nézetek melyek szerint eredményesebbé válhatna a végrehajtás, ha a 

nagyobb településeken nem a jelenlegi szignáláshoz hasonló ügyelosztási módszer útján 

kerülnének a végrehajtókhoz az ügyek, hanem ebben is egyfajta piacgazdasági szemlélet 

érvényesülhetne, azaz a végrehajtást kérő ügyfél szabadon választhatna végrehajtót. A 

"szabad végrehajtó-választás" elvével szembehelyezkedők alapvető érve, hogy ez a rendszer 

átláthatatlanságot, kuszaságot eredményezne, megnövelné a végrehajtást kérőnek a 

végrehajtással kapcsolatos teendőit, csökkentené a bírósági kontroll lehetőségét. Ugyanakkor 

e nézet – külföldi példákra is hivatkozó – képviselői szerint így még inkább erősödne a 

végrehajtóknak a végrehajtásban való érdekeltsége, hiszen mint ahogy egy jó ügyvédnek, úgy 

egy jó, eredményes végrehajtónak is komoly híre, respektje támadna, míg a kevésbé 

eredményesek, rátermettek idővel lassan elhagynák a pályát. E nézet vallói szerint ily módon 

statisztikailag is jelentősen javulna a végrehajtás eredményessége, hiszen az eleve 

reménytelennek, behajthatatlannak ítélt követelések esetében a végrehajtó el sem vállalná az 

ügyet, s nem kellene idejét és energiáját hiábavaló, de jelenleg kötelező adminisztratív 

munkára fecsérelnie.362 

Más vélemények szerint már ma is létezik egyfajta szűrő, mely a behajthatatlan 

követeléseket "várólistára" tereli: ez pedig az, hogy 1995-től a végrehajtás megnövekedett 

költségeit (1% végrehajtási illeték, és az ügy értékének 3%-ig terjedő végrehajtói előleg) a 

végrehajtást kérőnek kell megelőlegeznie. A megindult végrehajtási eljárások mintegy 30-

40%-ban a végrehajtást kérő nem előlegezi meg a végrehajtó költségeit, így a végrehajtás 

szünetel.363 Ezen ügyekben a végrehajtást kérő – látva az adós fizetésképtelenségét, illetve a 

végrehajtással való fenyegetés hiábavalóságát – valószínűleg nem kívánja költségeit még 

tovább növelni. 
                                                           

360 Petrás István egy nagy tartozásbehajtó vállalkozás vezetője „nem foglalkoztatott szőrös arcú 
behajtólegényeket, csakis fiatal, nyiszlett, de kedves, energikus lányokat. Mindenkit felhívtak, megkérdezték, 
tud-e a tartozásról. Elismeri? Fizet? Elsőre mindig kiderült, hogy nincs pénz. Mégis mennyi van? Pár ezer 
forint… Jó lesz. Azonnal indult a kislány, és elhozta a pár ezer forintot. Másnap megint telefonáltak, és aztán így 
tovább, minden nap. Rengeteg pénz szedtek össze.” (Nagy N. Péter: A pénzbehajtás költészete – Népszabadság 
1997.07.12-i száma 32.o.) 

361 Makara Klára: Követelésbehajtó cégek - Kesztyűs kezek, HVG 1994. augusztus 13. 794. szám 102.o. 
362 Több nyugat-európai országban a végrehajtóknak megadatott a végrehajtási ügyek között való 

választás lehetősége, azaz az eleve behajthatatlan ügyekben való közreműködést visszautasíthatják.  
363 Bánfai Tamara im. 7.o. 
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Itt kell említést tennünk arról a sajnálatos, de valószínűleg a jobbító reformtörekvések 

esetén megkerülhetetlen tényről, hogy a magánvégrehajtói apparátus megszervezésével a 

végrehajtás költségei jelentősen megnövekedtek, hisz a végrehajtók munkadíja, 

társadalombiztosítási, felelősségbiztosítási díja, irodai költségei éppúgy a feleket terheli, mint 

magának a végrehajtásnak a készkiadásai. Mint fentebb említettem, sok esetben a végrehajtást 

kérő nem hajlandó vagy nem képes megelőlegezni ezeket a jelentős költségeket, különösen, 

ha a végrehajtás sikere eleve bizonytalan. Bár ez áthidalható a költségmentesség 

intézményének alkalmazásával, ugyanakkor ez a megoldás az államra róna mind nagyobb 

terheket. S látva a jelenlegi szabályozást, miszerint a személyes költségmentességhez milyen 

alacsony jövedelemhatárt kíván meg a jogalkotó, azt kell mondanunk, hogy igen széles 

körben nem tudnak e kedvezményhez hozzájutni az emberek.  Másrészt pedig az egyébként is 

nehéz anyagi körülmények között élő, kis jövedelmű adósok helyzete is elnehezül, hisz a 

mind nagyobb végrehajtási költségeket végsősorban nekik kell viselniük. 

 

Figyelemmel a fentiekre, a végrehajtási törvény hatálybalépése óta eltelt időszak 

tapasztalatai indokolttá tették a törvény átfogó felülvizsgálatát. A 2000. évi CXXXVI. 

törvény nemcsak az eljárási rendelkezések módosítását, hanem a végrehajtási 

szervezetrendszer reformját is eredményezte.364 

A Vhn. talán legüdvözlendőbb újdosága, hogy több módon próbálja meg a végrehajtói 

kar szakmai színvonalát emelni.  

Érdekes megemlíteni, hogy a Vhn. tervezete365 még nem fogalmazott bátran: 

megtartotta volna a 22 éves korhatárt, a középfokú iskolai végzettséget, illetve az egy éves 

végrehajtó-helyettesei gyakorlatot. Ezen rendelkezések aggályos volta már a Vhn. parlamenti 

vitája során felmerült.366 A 22 évben megszabott alsó végrehajtói korhatár nem volt 

kellőképpen átgondolt, hiszen figyelemmel a végrehajtók által betöltött nagy jelentőségű 

feladatokra, mindenképpen szükségessé vált a főiskolai végzettség, esetlegesen a magasabb 

szintű egyetemi jogi végzettség megkövetelése, mert a megfelelő képesítés hiánya miatt a 

végrehajtó nem is válhat az igazságügyi szervezet részévé. 

Végül a Vhn. elfogadott rendelkezései szigorították az önálló bírósági végrehajtóvá 

való kinevezés feltételeit: a korábbi feltételeken túl választójoghoz, a 24. életév betöltéséhez, 

2 éves végrehajtó-helyettesi gyakorlathoz, valamint felsőfokú iskolai végzettséghez köti [Vht. 

                                                           
 364 A Vhn. 795 helyen módosította a Vht-t, amelyből az ötödik rész módosított bekezdéseinek, 
pontjainak száma 331.   

365 T/2934. számú törvényjavaslat 
366 Dr. Boda Ilona FKGP képviselő felszólalása 158. ülésnap  



 181 

233. § (1) bekezdés], illetve – mint negatív feltételeket – részletesen szabályozza a kizáró 

okokat.367 Ugyanakkor a Vhn. e feltételek alkalmazásához meglehetősen hosszú türelmi időt 

szab: a végrehajtó-helyettesi gyakorlat meglétét csak 2003. április 1-től, míg a felsőfokú 

végzettséget csak 2006. szeptember 1-től követeli meg.368 S természetesen az addig állásba 

lépett végrehajtókat e követelmények már nem érintik. 

A fokozott képzési követelményeknek megfelelően a Vhn. – a végrehajtójelölt mellé –

bevezette az önálló bírósági végrehajtó-helyettes intézményét, mely körülbelül a bírósági, 

ügyészségi titkárok státuszával állítható párhuzamba. A végrehajtó-helyettes a nagyobb 

szaktudást és gyakorlati tapasztalatot igénylő cselekmények (árverés, nyilvános pályázat, 

meghatározott cselekmény végrehajtása) kivételével önállóan foganatosíthat eljárási 

cselekményeket, de csak a végrehajtó felelősségére. [Vht. 240/C. § (1) bekezdés]369 

A szakmai színvonal emelésének másik fontos eszköze, hogy a Vhn. bővíti a 

végrehajtói kamara jogosítványait, melyek közül kiemelendő a végrehajtói állások 

pályáztatása során meglevő meghallgatási, véleményezési jogköre, a hatékonyabbá váló 

ellenőrzési jogok, a továbbképzésben való aktív részvétel, valamint fegyelmi eljárások, illetve 

törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezésének joga370. 

                                                           
367 A Vhn-nel módosított 233. § (2) bekezdése értelmében nem nevezhető ki végrehajtóvá az, 

a) akivel szemben szándékos bűncselekmény miatt szabadságvesztést vagy közérdekű munkát, gondatlan 
bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki, vagy akinek a büntetőeljárás során a 
kényszergyógykezelését rendelték el, és a bűnügyi nyilvántartásban szerepel, 

b) aki a jogi képesítéshez kötött foglalkozástól vagy a végrehajtói foglalkozástól eltiltás mellékbüntetés 
hatálya alatt áll, 

c) akit a végrehajtói fegyelmi bíróság jogerős határozattal hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel sújtott, a 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 évig, 

d) aki egészségi állapota miatt vagy más okból a szolgálat ellátására alkalmatlan, vagy 
e) aki életmódja vagy magatartása miatt a végrehajtói szolgálat ellátásához szükséges közbizalomra 

érdemtelen. 
(3) A bűnügyi nyilvántartásnak a pályázóra vonatkozó teljes körű adatait az igazságügyminiszter szerzi be, és 

azokat a végrehajtó kinevezésekor mérlegeli. 
368 Természetesen a Vhn. figyelembe vette a végrehajtói álláshelyekre jogi szakvizsgával jelentkezők 

speciális helyzetét. Velük szemben a Vht. 233. § (4) bekezdése speciális kinevezési követelményeket fogalmaz 
meg. 

369 Végrehajtó-helyettesként az működhet, akit a kamara az önálló bírósági végrehajtó-helyettesek 
nyilvántartásába felvett, és a 238. § (2) bekezdése szerinti esküt letette. A kamara a nyilvántartásba való 
felvételét kérő személyt meghallgatja. [Vht. 240/D. §] Végrehajtó-helyettesként lehet nyilvántartásba venni azt, 
aki magyar állampolgár, büntetlen előéletű, a 18. évét betöltötte, választójoggal rendelkezik, középfokú iskolai 
végzettséggel rendelkezik, egyéves végrehajtó-jelölti gyakorlatot szerzett, a végrehajtói szakvizsgát letette, és 
önálló bírósági végrehajtóval vagy végrehajtói irodával végrehajtó-helyettesi munkakör betöltésére 
munkaszerződést kötött. [Vht. 240/E. § (1) bekezdés] Nem lehet végrehajtó-helyettesként nyilvántartásba venni 
azt, akivel szemben a 233. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok áll fenn. [Vht. 240/E. § (2) bekezdés] 
Amennyiben a jelölt jogi szakvizsgával rendelkezik, úgy az egyéves végrehajtói jelöltségtől és a végrehajtói 
szakvizsga letételétől el lehez tekinteni. [Vht. 240/E. § (3) bekezdés] A kamara a végrehajtó-helyettes 
nyilvántartásba vétele előtt beszerzi az igazságügyminiszternek a bűnügyi nyilvántartás vizsgálata alapján adott 
engedélyét. [Vht. 240/E. § (4) bekezdés] 

370 A Vht. módosított 250. § (2) bekezdése a)-tól p) pontig részletezi a kamara különös jogait és 
feladatait. Ezek közül – példálózó jelleggel – talán a legjelentősebbek: a kamara kiírja a végrehajtói pályázatot, 
és a kinevezési javaslatot felterjeszti az igazságügyminiszterhez, meghallgatja a végrehajtói állásra pályázó, és a 
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A Vhn. által bevezetett változások között meg kell említenünk, hogy a törvény 

orvosolni kívánja a végrehajtói tevékenységgel kapcsolatos fentebb említett „forráshiányt“, 

arra alapozva, hogy az új feladatok, a nyilvántartások vezetése stb. jelentős tőkebevonást 

igényelnek a végrehajtóktól. A Vhn. értelmében lehetőség nyílik a végrehajtói tevékenység 

társas formában, ún. végrehajtói iroda371 keretében történő végzésére, és ezáltal speciális 

garanciális szabályok érvényesülése mellett az iroda alapításához és működtetéséhez 

szükséges külső anyagi bázis bevonására. 

Végrehajtói irodát ugyanis önálló bírósági végrehajtók, más természetes személyek, 

sőt tőkebefektető társaságok alapíthatnak majd oly módon, hogy az irodában a szavazati jog 

többsége a végrehajtót illesse meg, és ő legyen az iroda vezető tisztségviselője. 

Ismert olyan vélemény, mely szerint a végrehajtói iroda bevezetése „koncepcionális 

félresiklás” és a végrehajtó irodák létesítésére vonatkozó korábbi szabályozás megfelelt az 

igazságszolgáltatáshoz fűzött társadalmi elvárásoknak, noha javítani lehet azon.372 Azt 

vizsgálva, hogy milyen jellegű vállalkozások vélhetnek üzleti lehetőséget abban, hogy tagi 

minőségben betársuljanak egy végrehajtói irodába, Fenyvessy Zoltán három vállalkozói 

csoportot jelölt meg: a magánnyomozó irodákat, a pénzbehajtással is foglalkozó őrző-védő 

cégeket, illetve egyéb tőkebefektetőket. Mindhárom esetben azon véleményének adott hangot, 

hogy nem indokolt e körök beengedése a bírósági végrehajtás területére.  

Jelen dolgozat szerzője nem ilyen mereven elutasító. Véleményem szerint a fenti 

tevékenységek közül pl. a magánnyomozói tevékenység az, ami indokoltan és – talán – 

                                                                                                                                                                                     
végrehajtó-helyettesi vagy végrehajtójelölti nyilvántartásba való felvételüket kérő személyeket, a végrehajtói 
szolgálat megszűnésével kapcsolatos körülményekről tájékoztatja az igazságügyminisztert, engedélyezi a 
végrehajtók közös irodájának létesítését és a végrehajtói iroda alapítását, ellenőrzi a végrehajtó hivatali 
helyiségét, felelősségbiztosítását, a biztosíték összegének befizetését, bélyegzőlenyomatát, a letéti és elszámolási 
számla megnyitásáról szóló szerződést, ellátja a végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és végrehajtójelöltek feletti 
szakmai felügyeletet, ennek keretében jogosult a végrehajtó működését, ügyvitelét és pénzkezelését ellenőrizni, a 
végrehajtó iratait és nyilvántartásait megvizsgálni, magatartását ellenőrizni, továbbá a végrehajtó által 
lefolytatott eljárási cselekményen részt venni, szervezi a végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és 
végrehajtójelöltek képzését és továbbképzését, fegyelmi eljárást kezdeményez, nyilvántartja a jogerős fegyelmi 
határozatokat.  

371 A félreértések elkerülése végett rögzítenünk kell, hogy a „végrehajtói iroda” fogalmát a Vht. eredeti 
szövege is ismerte, csak más tartalommal használta. A korábbi törvény végrehajtói irodájának a Vhn. által 
bevezetett a „végrehajtók közös irodája” felel meg. Ez gyakorlatilag nem jelent mást, mint a több végrehajtó 
által közösen használt irodahelyiség és annak fenntartásával járó költségek csökkentése (megosztása) céljából 
létrehozott laza társulást. E közös iroda létrehozásához a jövőben már nem a megyei bíróság elnökének, hanem a 
kamarának engedélye szükséges. [Vht. 242. § (2) bekezdés] (Itt kell megemlítenünk, hogy e „közösködés“ a 
könyvelési és elszámolási nehézségek miatt eddig sem volt általános.) 2001. január 1. napjától a végrehajtói 
iroda új cégformaként nyilvántartott jogi személy, melyre a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó 
törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni, ha a végrehajtásról szóló törvény másként nem rendelkezik. [Vht. 
254/A. § (2) bekezdés] 

372 lásd. Dr. Fenyvessy Zoltán MIÉP képviselő 2000. szeptember 25-i parlamenti hozzászólalása 
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aggálymentesen beilleszthető a bírósági végrehajtás rendszerébe. Ugyan a végrehajtónak joga 

és kötelessége az adósnak és vagyonának felkutatására a Vht-ben biztosított eszközök 

igénybevételével, de mint a gyakorlat is mutatja, ez nemegyszer eredménytelen. Ekörben a 

nyomozóiroda tehát segítséget nyújthat. Bár kétségtelenül felmerül a kérdés, hogy ha egy 

magánnyomozó iroda egy végrehajtó irodába betársul, és üzlettársként befolyásolja a bírósági 

végrehajtó tevékenységét, akkor tulajdonképpen a bírósági végrehajtó mögé bújva 

kiszélesítheti a nyomozati jogkörét. 

Ami a legális pénzbehajtó cégeket illeti, ezek „beszivárgása” a bírósági végrehajtásba 

szintén nem jelent fenyegető veszélyt, de hozhat magával újfajta, frissebb és eredményesebb 

szemléletet. Ugyanakkor épp e cégek eredményességét és leterheltségét tekintve, kicsi a 

valószínűsége e cégeknek a végrehajtás után való érdeklődésének. Ijesztő ugyanakkor arra a 

lehetőségre gondolni, hogy pl. azok az őrző-védő szolgálatok, amelyek több botrányba fulladt 

önbíráskodási ügyben feltűntek, és sok esetben köztudomásúan bűnöző körökhöz 

kapcsolódnak, elkezdenek érdeklődni – a feddhetetlenségi követelményeknek megfelelő 

strómanok útján – e „rokon” szakma iránt.373 

Ugyanakkor különösen a különböző vállalkozások ellen vezetett végrehajtás során – 

figyelemmel a Vht. által biztosított, komoly szakmai ismeret híján kiaknázatlan lehetőségekre 

– komoly segítséget nyújthat a végrehajtó számára, ha a végrehajtói irodának könyvvizsgáló 

társaság tagja is van. 

Kétségtelenül kérdés az is, hogy a jogszolgáltatói eljárások ezen szakasza 

tekinthetőek-e a tőkebefektetés terepének. A Vhn. ugyan számtalan részletszabályt határozott 

meg annak kivédése érdekében, hogy a bírósági végrehajtás mint állami jogalkalmazó, 

hatósági tevékenység területére, arra érdemtelenek is befurakodhassanak374, de jelen dolgozat 

                                                           
373 Frank Edit: Adós fizess! (www.cégnet.hu.) 
374 Nem lehet végrehajtói iroda tagja az a végrehajtó, akivel szemben a bírósági végrehajtói fegyelmi 

bíróság hivatalvesztés fegyelmi büntetést szabott ki. Ha az alapítási engedély megadása iránti eljárás 
időpontjában a végrehajtó ellen fegyelmi eljárás van folyamatban, az engedélyezési eljárást a fegyelmi vétség 
elbírálásáig fel kell függeszteni. [Vht. 254/B. § (2) bekezdés] 

A nem végrehajtó természetes személy tag akkor válhat a végrehajtói iroda tagjává, ha vele és közeli 
hozzátartozójával szemben végrehajtási eljárás nincs folyamatban, adó- és más köztartozása nincs, vele szemben 
a 233. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában foglalt kizáró ok nem áll fenn, az igazságügyminiszter a bűnügyi 
nyilvántartásnak a rá vonatkozó teljes körű adatait beszerezte, és ezek vizsgálata alapján a tagságához 
hozzájárult. [Vht. 254/B. § (3) bekezdés] 

Külföldi állampolgár akkor válhat a végrehajtói iroda tagjává, ha - a (3) bekezdésben foglalt feltételek 
fennállása esetén - az állampolgársága szerinti ország és Magyarország között a végrehajtói irodai tagság 
tekintetében viszonosság áll fenn. [Vht. 254/B. § (4) bekezdés] 

Gazdasági társaság akkor válhat a végrehajtói iroda tagjává, ha tagjai kizárólag természetes személyek, 
vagy alapítója, illetve tagja kizárólag könyvvizsgáló társaság, és az kifejezetten végrehajtói irodai tagság 
létrehozására alapította a gazdasági társaságot, vele, illetve tulajdonosával vagy természetes személy tagjával, 
továbbá a befolyása alatt működő más gazdasági társasággal szemben végrehajtási vagy felszámolási eljárás 
nincs folyamatban, adó- és más köztartozása nincs, nem szerepel a kamaránál az adós gazdálkodó szervezetekről 
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szerzője e tekintetben óvatosságra int. Talán az elmúlt, ügyészként ledolgozott évek 

tapasztalatai, illetve az így szerzett, nemhivatalos információk késztetnek arra, hogy 

aggodalmamat fejezzem ki: látva azt, hogy e tevékenységre épp a „kétes hírű“ vállalkozók 

„mozdulnak rá“, valamint azon töprengve, hogy – ha a kamara alelnökének véleménye szerint 

megélhetési nehézségei vannak több végrehajtónak – vajon hogyan válhat pusztán a 

szervezeti forma változásával hirtelen rentábilissá e tevékenység? S ugyanakkor köztudott, 

hogy az árverésektől kezdve a különböző iparjogvédelmi jogokra folytatott végrehajtásokig 

széles az a kör, ahol nagy haszonra lehet szert tenni apróbb szabálytalanságokkal vagy akár a 

szabályokat formálisan betartva is. Ezért is lesz fontos azon szakasz tartalommal történő 

megtöltése, miszerint „a végrehajtói iroda üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a 

végrehajtói tevékenység elősegítésére folytathat”. [Vht. 254/E. § (4) bekezdés] Bár az komoly 

kérdés, hogy e rendelkezést hogyan is értsük, mi minősül „a végrehajtói tevékenységet 

elősegítő üzletszerű gazdasági tevékenységnek“. 

Mindezek fényében kétségtelenül nélkülözhetetlen (talán némileg illuzórikus) az a 

szabályozás, miszerint a végrehajtói iroda vagy tagja a végrehajtó hatósági jogalkalmazó 

tevékenységére vonatkozóan utasítást nem adhat [Vht. 254/E. § (2) bekezdés], a végrehajtói 

iroda üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a végrehajtói tevékenység elősegítésére 

folytathat [Vht. 254/E. § (4) bekezdés], illetve a végrehajtói iroda tagjának végrehajtói 

minőségére tekintettel rendelkezésre álló adatok csak a végrehajtó hatáskörébe tartozó eljárás 

során, a végrehajtás céljára használhatók fel, az adatokhoz egyéb célból történő hozzáférés 

tilos [Vht. 254/E. § (5) bekezdés]. 

 

S végül, az előzőekhez képest kisebb jelentőségű, de a gyakorlatban sok nehézséget 

okozó hiányt pótolt a Vhn., amikor – a végrehajtási eljárás gördülékenységét is elősegítve –

lehetőséget biztosít a helyettes végrehajtó alkalmazására, ezzel mindenkorra megoldva a 

végrehajtó helyettesítését, legyen szó alkalmi vagy tartós távollétről. [Vht. 243-245. §] 

  

Hogy mindezen változások milyen tényleges előnyökkel, érezhető pozitív 

változásokkal járnak majd, nos mindez a jövő zenéje. 

 

Taglalva a bírósági végrehatói szervezet változásait, s ennek jelentőségét, nem 

mehetünk el szó nélkül amellett a tény mellett, hogy már az önálló bírósági végrehajtói 

                                                                                                                                                                                     
vezetett nyilvántartásban, természetes személy tagjával kapcsolatban az igazságügyminiszter a (3) bekezdés d) 
pontja szerinti hozzájárulást megadta. [Vht. 254/B. § (5) bekezdés]  
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státusz ismételt bevezetésekor felmerült, hogy e jogintézménynek – a költségvonzaton túl –

megvannak a maga árnyoldalai is, azaz a magánvégrehajtói rendszer bevezetése bizonyos 

veszélyeket, a hátrányos következmények lehetőségét is magában rejti: 

Fennáll a végrehajtói visszaélések növekedésének veszélye. Hisz az 1955 előtti 

magyar tapasztalatok is azt mutatták, hogy az önálló jogállású végrehajtók között viszonylag 

nagy számban, könnyebben fordultak elő visszaélések (pl. költségek felszámítása, az adóssal 

való összejátszás stb. terén), mint a munkaviszonyban álló végrehajtók esetén. Természetesen 

ilyen esetek nem ismeretlenek napjainkban sem.375  

Ahhoz ugyanakkor, hogy a bírósági végrehajtás esetleges negatív kísérőjelenségeit 

kiküszöbölhessük, fontos a Vht-nak a Vhn-nel tovább szigorított garanciális szabályainak 

ismerete és betartása, betartatása. A Vht. ugyanis meghúzza a végrehajtói tevékenység keretei. 

Ebben a körben fontos kiemelni a magától érthetődő kizárási376 és titoktartási szabályokon377 

túl az egyéb kereső tevékenység tilalmát, illetve a végrehajtói munka tisztaságát, 

„pártatlanságát” biztosítani hivatott összeférhetetlenségi szabályokat. 

A Vht. eredeti 227. §-a értelmében a végrehajtó az oktatási, tudományos, irodalmi, 

művészeti és sporttevékenységen kívül más kereső foglalkozást nem folytathatott, illetve a 

végrehajtói tevékenységével összefüggésben nem vállalhatott kezességet vagy más olyan 

kötelezettséget, amelynek célja valamely követelés biztosítása. A Vhn. e szabályozást két 

irányban módosította: egyrészt lehetővé teszi, hogy a végrehajtók a jövőben műszaki alkotó 

munkát is végezhessenek [Vht. 227. § (1) bekezdés], másrészt pontosan és részletesen 

szabályozza a végrehajtóknak tiltott tevékenységek körét [Vht. 227. § (2)-(4) bekezdés]. 

                                                           
375 „Az egyik, feltárt eset szerint az említett végrehajtó visszaélt ügyfele kiszolgáltatott helyzetével. (…) 

Már elindult a végrehajtási eljárás, amikor D. Béla felajánlotta az adósnak, hogy a tartozás kifizetésére kölcsönt 
ad neki. A visszafizetésre épp az árverezésre kijelölt lakás volt a garancia, amelyre opciós jogot jegyzett be a 
végrehajtó, a „kölcsönt” pedig havi tíz, vagyis évi 120 százalékos kamatra folyósította. Miután az adós ezt a 
pénzt nem tudta kifizetni, a végrehajtó rátette a kezét a lakásra.” (Doros Judit: A végrehajtó kölcsöne, 
Népszabadság 2000. május 20-i szám 38.o.) 

Egy másik esetben annak ellenére került sor az adós ingatlanának – gyanús körülmények között történő 
– elárverezésére, hogy 80 000.-Ft-os tartozása végrehajtható lett volna nyugdíjából, vagyontárgyaiból. (Csalt a 
végrehajtó?, Hírnök 2000. június 10-i szám 6.o.) 

376 A végrehajtó nem járhat el abban az ügyben, amelyben - a Pp.-nek a bíró kizárására vonatkozó 
szabálya szerint - mint bíró sem járhatna el. [Vht. 226.§]  

377 A végrehajtót az eljárása során tudomására jutott adat és tény tekintetében titoktartási kötelezettség 
terheli; e kötelezettsége a végrehajtói működésének megszűnése után is fennmarad. Ez a rendelkezés irányadó a 
végrehajtói iroda tagjára és alkalmazottjára is. A végrehajtónak a titoktartási kötelezettség alóli felmentésére a 
bírósági dolgozókra vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. Az összeférhetetlenség és a titoktartás 
szabályai a végrehajtó-helyettesre és a végrehajtójelöltre, a kizárás szabályai a végrehajtó-helyettesre is 
irányadók. [Vht. 229.§] A végrehajtói iroda tagjának végrehajtói minőségére tekintettel rendelkezésre álló adatok 
csak a végrehajtó hatáskörébe tartozó eljárás során, a végrehajtás céljára használhatók fel, az adatokhoz egyéb 
célból történő hozzáférés tilos. [Vht. 254/E.§ (5) bekezdés] A végrehajtó az általa intézett végrehajtási ügyről a 
sajtó, a rádió és a televízió részére nem adhat tájékoztatást. Végrehajtási ügyről a sajtó, a rádió és a televízió 
részére a kamara elnöke vagy a kamara általa kijelölt tagja ad tájékoztatást. [Vht. 229/A.§] 
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Ennek értelmében a végrehajtó a végrehajtói irodában való részvételt kivéve nem végezhet 

sem személyes közreműködéssel, sem korlátlan anyagi felelősséggel járó vállalkozási 

tevékenységet, nem közvetíthet ingatlan és kölcsönügyletet, nem vállalhat a végrehajtói 

tevékenységgel összefüggésben kezességet vagy szerződést biztosító más kötelezettséget, nem 

létesíthet, illetve tarthat fenn munkaviszonyt, szolgálati viszonyt és munkavégzési 

kötelezettséggel járó egyéb jogviszonyt. Nem esik viszont e tilalom alá, ha az önálló bírósági 

végrehajtó a zálogjogosult megbízása alapján a zálogtárgy értékesítését végzi378, illetve a 

munkaviszony, szolgálati viszony és munkavégzési kötelezettséggel járó egyéb jogviszony 

létesítésének és a vállalkozás fenntartásának tilalma nem vonatkozik az állásából 

felfüggesztett végrehajtóra, végrehajtó-helyettesre és végrehajtójelöltre, és a szolgálatát 

szüneteltető végrehajtóra. 

Jelen dolgozat szerzője nem tartja kielégítőnek és teljes körűnek az 

összeférhetetlenség szabályozása, álláspontom szerint a zálogtárgy értékesítése 

összeférhetetlen a végrehajtói tisztséggel! 

A fenti szabályozás szükségességét – figyelemmel a jogszolgáltatás pártatlanságával 

kapcsolatban fokozódó elvárásokra, illetve az e tekintetben megfogalmazott vádakra – nem 

lehet kellőképpen hangsúlyozni! E szabályok értelmét tovább erősíti, ha hozzátesszük, hogy 

az azonos székhelyre kinevezett végrehajtók által létrehozható közös iroda kapcsán a Vht. 

242.§ (4) bekezdése azért kizárja az egyéb foglalkozást gyakorlókkal való irodaközösséget, 

mert a végrehajtói tevékenységnek az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó jellegével és 

önállóságával összeférhetetlen volna pl. az adótanácsadóval vagy ügyvéddel együtt fenntartott 

közös iroda. (Ugyanakkor mondhatni köztudomású, hogy a legtöbb végrehajtó szoros baráti, 

illetve munkakapcsolatot tart fenn egyes ügyvédekkel.) 

S épp a fentiek miatt fontos a Vht. 123.§ (2) bekezdésében megfogalmazottak 

kiemelése is, hiszen a végrehajtókkal kapcsolatban az egyik leggyakrabban megfogalmazott 

vád, hogy maguk is „beszálltak” az árveréseken áron alul értékesített ingatlanokkal 

kapcsolatos „bizniszbe”, illetve összejátszanak az árveréseken nagyértékű ingókhoz, illetve 

ingatlanokhoz olcsón és üzletszerűen hozzájutni szándékozókkal, illetve neppereikkel.379 A 

                                                           
378 A Ptk-nak – a 2000. évi CXXXVII. törvénnyel megállapított, 2001. szeptember 1. napjától hatályos 

– 257. § (3) bekezdése lehetővé teszi, hogy a felek – a legalacsonyabb eladási ár, illetve ennek számítási módja 
és a zálogjogosult kielégítési jogának megnyíltától számított határidő meghatározásával – írásban a kielégítési 
jog megnyílta előtt is megállapodjanak abban, hogy a jogosult a zálogtárgy értékesítésére záloghitel nyújtásával, 
illetve árverés szervezésével üzletszerűen vagy hivatalból foglalkozó személynek megbízást adhasson. A Ptk. 
257. §-a (3) bekezdésének alkalmazásában a felszámoló és az önálló bírósági végrehajtó árverés szervezésével 
hivatalból foglalkozó személynek minősül. [Ptké. 48.§ (4) bekezdés]  

379 Szinte mindenki ismer történeteket az árverésen megjelenő csoportok furcsa összetételére 
vonatkozóan. Ezen árverezők egy része csupán azért jár árverésre, hogy egy elszánt vevő „lekenyerezze” őket, 
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Vht. 123.§ (2) bekezdése értelmében az ügyben eljáró végrehajtó, a végrehajtó alkalmazottja, 

a végrehajtói iroda tagja és alkalmazottja, továbbá ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) 

pont) és élettársa, valamint a végrehajtást foganatosító bíróság állományába tartozó személy 

és az adós az árverésen sem személyesen, sem megbízottja vagy képviselője útján nem 

árverezhet, és az ingóságot árvereztetéssel közvetve sem szerezheti meg. Ez a törvényi 

rendelkezés ugyan a korábbiaknál tágabb személyi körre fogalmazza meg e szigorú 

tilalmakat, ugyanakkor azt kell mondjuk, hogy a kiskapu továbbra is nyitva: hiszen a törvény 

továbbra sem tiltja, hogy a végrehajtó, beosztottja vagy családtagja egy másik végrehajtó által 

meghirdetett árverésen megjelenjen, és ott tulajdont szerezzen.380 Ugyanakkor Hartinger 

István, a Végrehajtók Kamarájának Jász-Nagykun-Szolnok megyei képviselője véleménye 

szerint „noha a törvény nem tiltja, az etikus magatartás mégis az, ha egy végrehajtó vagy 

annak megbízottja távol tartja magát a többi végrehajtó árveréseitől”.381 Álláspontom szerint 

tovább lehetne szélesíteni a vagyonszerzésből kizártak körét pl. a végrehajtó 

alkalmazottjainak, hozzátartozóinak tulajdonában vagy többségi tulajdonában álló 

társaságokkal. Ellenvetésként azonban felvethető, hogy valójában a stómanok alkalmazásának 

lehetőségét megakadályozni nehéz. 

 

Ha arra keressük a választ, hogy milyen következményekkel kell számolniuk az 

esetleg „rossz útra” tévedt végrehajtóknak, a következő változatokat találjuk: 

1.  fegyelmi felelősségre vonás, 

2.  polgári per indítása a kártérítési felelősség megállapítása végett, 

3.  büntető feljelentés. 

 

Ami a végrehajtók fegyelmi felelősségét illeti, dióhéjban annyit rögzíthetünk, hogy a 

Vht. az önálló bírósági végrehajtók fegyelmi ügyeinek elbírálása céljából olyan, a magyar 

jogban korábban nem ismert szervet hozott létre, amely szem előtt tartja egyrészt a bírósági 

végrehajtók önálló jogállását, másrészt tevékenységüknek a bíróságokhoz mint az 

igazságszolgáltatás szerveihez való kapcsolódását, és végül figyelembe veszi az Országgyűlés 

                                                                                                                                                                                     
azaz 20-30.000.-Ft-ot ajánljon fel nekik azért, hogy a helyszínről licitálás nélkül távozzanak. Egy másik, nem 
elhanyagolható vevőkör pedig erőszakosan riasztja el a konkurenciát a helyszínről. S mindez gyakran a 
végrehajtók szeme előtt, de mindenképpen tudomásuk mellett zajlik. 

380 A Miskolci Városi Ügyészség B. 3705/1998. sz. ügyében a feljelentő adós azt sérelmezte, hogy az 
ingatlanát a kikiáltási ár feléért vásárolta meg egy APEH-végrehajtó, aki röviddel a vétel után a kikiáltási árnak 
megfelelő összegért adta azt tovább. Az ügyészség nyomozás megtagadásáról hozott határozatában azt 
rögzítette, hogy „pusztán az a tény, hogy a vevő a fenti vételáron jutott az ingatlanhoz, valamint az, hogy 
foglalkozására nézve más szervezetnél szintén végrehajtó, bűncselekmény alapos gyanúját nem alapozza meg.” 

381 Doros Judit im. 38.o.  
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által 1991-ben a közjegyzők fegyelmi ügyeinek elbírálására kialakított szervezeti megoldást 

is: a törvény kimondja, hogy az önálló bírósági végrehajtók fegyelmi ügyeit a bírósági 

végrehajtói fegyelmi bíróság bírálja el. [Vht. 270. § (1) bekezdés] A Vht. alapján e fegyelmi 

bíróságok elsőfokon még valamennyi megyei (fővárosi) bíróságon, másodfokon a Legfelsőbb 

Bíróságon működtek. A Vhn. azonban az elsőfokú fegyelmi bíróságokat „centralizálta”.382 

A törvény a fegyelmi bíróság összetételét úgy állapította meg, hogy – érvényre juttatva 

az ügyek elbírálásában a teljes pártatlanságot és a végrehajtói tevékenységgel kapcsolatos 

szakszerűséget egyaránt – abban bírák és végrehajtók egyaránt részt vegyenek. Ennek 

érdekében mind a megyei bíróság elnöke, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság elnöke, mind a 

kamara közgyűlése választ fegyelmi bírót. A fegyelmi bíróság elnökét és elnökhelyettesét 

maguk a tagok választják meg a bíróként működő tagok közül. Ugyanakkor meg kell 

említenünk, hogy a Vhn. hatályba lépését követően a fegyelmi bíróság összeállítása során a 

hangsúly a bíróságok által jelölt tagokról a kamara által kijelölt tagokra tevődött áll. 

A törvény a fegyelmi ügy tárgyilagos, elfogulatlan elbírálása és a fegyelmi bíróság 

tekintélyének megőrzése végett mind pozitív, mind negatív feltételekkel bástyázza körül a 

fegyelmi bíróvá, illetve vizsgálóbiztossá válás lehetőségét. Egyrészt fegyelmi bírónak és 

vizsgálóbiztosnak azt a végrehajtót lehet megválasztani, akinek legalább 5 éves végrehajtói 

gyakorlata van, feltéve hogy vele szemben nincs kizáró ok [275. § (1) bek. a) pont]. [Vht. 

271. § (2) bekezdés]  Másrészt rögzíti, hogy sem fegyelmi bíróként, sem vizsgálóbiztosként 

nem járhat el az, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, ennek jogerős 

befejezéséig; ha az eljárás során a fegyelmi bíróság tagjának vagy a vizsgálóbiztosnak a 

felelősségét megállapították, fegyelmi bírói, illetve vizsgálóbiztosi tisztsége megszűnik, akire 

nézve általánosan szabályozott kizárási ok áll fenn (érdekeltség, rokonság miatt), illetőleg akit 

esetleg tanúként kell majd meghallgatni, illetve aki az ügyben vizsgálóbiztos volt. [Vht. 275. 

§ (1) bekezdés] A fegyelmi eljárás alá vont végrehajtó érdekét garanciális szabályok is 

szolgálják: a képviselethez és iratbetekintéshez való jog, valamint a nyilvánosság kizártsága.  

 

A végrehajtó a végrehajtói működése körében, illetőleg az eljárása során okozott kár 

megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv szerint felel [Vht. 236. § (1) bekezdés]. Az esetleg 
                                                           

382 Elsőfokú fegyelmi bíróságként működik a Pest Megyei Bíróság mellett működő Bírósági Végrehajtói 
Fegyelmi Bíróság a Fővárosi, a Bács-Kiskun, a Fejér, a Heves, a Komárom-Esztergom, a Nógrád és a Pest 
Megyei Bíróság illetékességi területére kiterjedő jogkörrel, a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mellett 
működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság a Baranya, a Győr-Moson-Sopron, a Somogy, a Tolna, a Vas, a 
Veszprém és a Zala Megyei Bíróság illetékességi területére kiterjedő jogkörrel, és a Hajdú-Bihar Megyei 
Bíróság mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság a Békés, a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Csongrád, 
a Hajdú-Bihar, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság illetékességi területére 
kiterjedő jogkörrel. [Vht. 270.§ (2) bekezdés] 
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okozott károk megtérítésének fedezésére a végrehajtó 1994 és 2001 szeptembere között 

köteles volt legalább egymillió forint értékű felelősségbiztosítást kötni, és azt a végrehajtói 

működésének tartama alatt fenntartani. A Vhn. a végrehajtókat esetlegesen terhelő kártérítés 

kapcsán is több új, a végrehajtók és ügyfeleik érdekeit egyaránt szolgáló szabályt vezetett be. 

Egyrészt az elmúlt években bekövetkezett inflációra és az ügyértékek emelkedésére tekintettel 

a felelősségbiztosítás minimális összegét 2 millió forintra emelte fel, de egyúttal alternatívát is 

kínál a végrehajtóknak. Elkerülhető ugyanis a biztosítás fenntartása, ha a végrehajtó a 

kamaránál legalább kétmillió forint összegű biztosítékot letétbe helyez. [Vht. 236. § (2) 

bekezdés]383 Tehát a törvény választási lehetőséget nyújt a végrehajtónak, hogy mennyiben 

bízik magában, illetve abban, hogy számára elkerülhető lesz egy esetleges kártérítési 

helytállási kötelezettség, azaz érdemes-e a költséges felelősségbiztosítás384 fenntartása. 

Ügyfélbarát szabály, hogy a kamara a kár összegét a végrehajtót kártérítés fizetésére kötelező 

jogerős és végrehajtható bírósági határozat alapján 30 napon belül fizeti meg a károsultnak. 

[Vht. 236. § (3) bekezdés] 

Ugyanakkor meg kell vallani, hogy jelen sorok írója nemigen érti a Vht. 236. § (4) 

bekezdésében rögzített megszorítást. Eszerint ügyenként legfeljebb kétmillió forint összegű 

kártérítést lehet kifizetni a biztosíték összegéből, évente pedig legfeljebb hatmillió forint 

összegű kár megtérítésére használható fel a biztosíték összege. Bár nem túl valószínű, de ha a 

végrehajtó pl. 3 millió forintnyi biztosítékot helyez letétbe, és a vele szemben egy adott 

ügyben megítélt kártérítés összege pl. 2.5 millió forint, vajon mi indokolhatja, hogy a károsult 

ne jusson hozzá a teljes kártérítési összeghez. A késedelem mind a károsultnak, mind – 

figyelemmel a késedelmi kamat fizetési kötelezettségre – a végrehatónak hátrányos. S szintén 

nem egyértelmű mi történjen, ha a fizetendő kártérítés összege éves szinten meghaladja a 6 

millió forintot. 

                                                           
383 A kamara a biztosíték összegének befizetéséről igazolást állít ki, a biztosíték összegét pedig erre 

elkülönített számlán kezeli. A számla megterhelésére csak a kamara szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott személy adhat megbízást. Ha a biztosíték összegéből a kamara kifizetést teljesít, a kifizetett 
összegnek megfelelő összeget a végrehajtónak 30 napon belül be kell fizetnie a kamara számlájára. A végrehajtó 
szolgálatának megszűnését követő 30. napig a biztosíték fel nem használt összegét a végrehajtó részére vissza 
kell fizetni, kivéve, ha vele szemben kártérítés megfizetésére irányuló kamarai eljárás vagy per van folyamatban, 
ebben az esetben az eljárás befejezését követő 30 napon belül kell a biztosíték megmaradt összegét visszafizetni 
részére. [Vht. 236. § (5)-(6) bekezdés] 

384 A Providencia Biztosító Rt. ajánlata értelmében káreseményenként 2 millió forint (évente max. 10 
millió forint) összegű felelősségbiztosítás és 10%-os (min. 20.000.-Ft) önrész esetén a biztosítás éves díja 
60.000.-Ft. 50.000.-Ft-os önrésznél 54.000.-Ft, 100.000.-Ft-os önrésznél 48.600.-Ft a felelősségbiztosítás éves 
díja. 
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A gyakorlatot áttekintve azt láthatjuk, hogy az elmúlt öt évben máris több kártérítési 

per is indult önálló bírósági végrehajtók ellen385, és ezek a médiákban is jelentős 

„propagandát” kaptak.386 Sőt az ilyen perekkel kapcsolatos jogértelmezési vitában már a 

Legfelsőbb Bíróság is kénytelen volt állást foglalni: A BH 1998. 134. és 1998. 285. szám alatt 

közzétett eseti döntéseiben deklarálta, hogy az önálló bírósági végrehajtó tevékenységével 

vagy mulasztásával összefüggésben keletkezett kár megtérítése iránti per a megyei bíróság 

hatáskörébe tartozik.387 

 

A végrehajtóknak tevékenységük során különös gondot kell fordítaniuk bizonyos 

bűncselekmények – pl. magán-, illetve közokirat-hamisítás, vesztegetés, hivatali visszaélés – 

elkerülésére. A gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy leggyakrabban ilyen bűncselekmények 

vélt vagy valós elkövetése miatt születnek büntető feljelentések a végrehajtókkal szemben.  

A Miskolci Városi Ügyészségen 1994 és 2001 között összesen hat eljárás indult 

bírósági végrehajtó ellen e tevékenysége kapcsán hivatali visszaélés bűntette miatt. Ebből 

négy esetben éltek feljelentéssel az adósok, míg két esetben a végrehajtást kérő. Míg az 

előbbiek általában végrehajtást alá vont vagyonuk „átjátszásával”, eltulajdonításával vádolták 

a végrehajtót, addig a hitelezők minden esetben a végrehajtás késedelmeskedésében látták a 

bűncselekmény megvalósulását. Ami viszont meglepő: valamennyi ügy a nyomozás 

megtagadó határozattal zárult! Ennek kapcsán nem csupán az a megállapítás tehető, hogy a 

viszonylag kis számú feljelentés is teljességgel alaptalan volt. E dolgozat szerzőjének 

véleménye szerint sok esetben az vezetett a nyomozás megtagadásához, hogy a 

feltételezéseken túl nem sikerült az alapos gyanú szintjéig sem bizonyítani azt, hogy a 

végrehajtó egyenes szándékkal azért szegte meg kötelezettségét, hogy ezzel jogtalan előnyt 

vagy jogtalan hátrányt okozzon. Ugyanakkor a fenti esetek kapcsán is megállapítható egyfajta 

„ügyészi szolidaritás” (?) a végrehajtókkal szemben: még a végrehajtó nyilvánvalóan 

törvénysértő, a Vht-ben rögzített határidőket messze túllépő eljárása esetében is volt, hogy a 

határozat azt rögzítette, hogy a „végrehajtó az ügy intézése során megtette azokat az 

intézkedéseket, amelyekre lehetősége volt”.388 

                                                           
385 A BH 1994. 596. sz. eseti döntésben a végrehajtást kérő indított – sikerrel – pert az önálló bírósági 

végrehajtó ellen, mivel az elmulasztotta a Vht-ben meghatározott határidőn belül megkeresni a földhivatalt a 
végrehajtási jog bejegyzése iránt, s e mulasztást kihasználva az adós az ingatlant értékesítette, elvonva azt a 
végrehajtás elől. 

386 Hejőkeresztúri tulajdonvita kiköltöztetéssel, Népszabadság 1998. augusztus 8-i szám 8.o. 
387 A megyei bíróság hatáskörébe tartoznak azok a perek, amelyeket a közigazgatási jogkörben eljáró 

személyek által hivatalos eljárásukban okozott károk megtérítése iránt indítanak. [Pp. 23. § (1) bekezdés b) pont]  
388 Miskolci Városi Ügyészség B. 826/1999/2-I. sz. határozata  
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Összességében azt mondhatjuk, hogy bár a Vhn. parlamenti vitája során többen 

hangsúlyozták a végrehajtói tevékenységben rejlő korrupció lehetőségét, de ennek 

megakadályozására igazán üdvözítő megoldás kidolgozására nem került sor. 389 

 

Nyilvánvaló, hogy önmagában az a tény, hogy a végrehajtó végső soron hivatalát, 

egzisztenciáját teszi kockára, ha visszaél a ráruházott hatalommal, nem zárja ki a visszaélés 

lehetőségét. Ezen hátrányokat a végrehajtói tevékenység ellenőrzésének jó megszervezésével 

lehet és kell megelőzni.  

 A végrehajtási szervezet felügyeletét a Vht. 230. §-a úgy szabályozza, hogy az 

általános felügyeletet az igazságügyminiszter látja el. Ez a végrehajtók feletti egyes 

felügyeleti jellegű, illetve igazgatási feladatok ellátását, valamint a végrehajtói kamara feletti 

törvényességi felügyelet gyakorlását390 jelenti.  

A Vht. korábbi szabályozása különbséget tett átfogó, azaz a végrehajtó eljárásának 

törvényességét, szakszerűségét és hatékonyságát vizsgáló felügyeleti jogkör, és a konkrét és 

rendszeres ellenőrzés között. Az előbbit a megyei bíróság elnöke, míg az utóbbit a végrehajtó 

székhelye szerinti bíróság elnöke, illetőleg az általa kijelölt bíró vagy végrehajtási ügyintéző 

végezte. A Vhn. ezzel szemben akként rendelkezik, hogy az önálló bírósági végrehajtók 

ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának rendszeres ellenőrzése a kamara 

feladata. [Vht. 230.§ (3) bekezdés] A módosítás lényegesen bővíti a kamarák hatásköreit, és 

gyakorlatilag elveszi a megyei bíróságok elnökeinek ellenőrzési jogkörét az eljárások 

törvényességével kapcsolatban. A megyei bíróságok elnökei eszerint kizárólag fegyelmi 

eljárás lefolytatását kezdeményezhetik a kamaránál, de nincs ahhoz joguk, hogy egyes 

végrehajtók jogszabályellenes tevékenysége, mulasztása esetén intézkedjenek. E szabályok 

rendkívül nagyfokú önállóságot biztosítanak mind a végrehajtók, mind pedig a kamarák 

részére. E változtatás indoka az volt, hogy a bíróságok a végrehajtás során felmerülő 

jogorvoslatok elbírálása során észlelhetik azt, hogy a végrehajtó munkája nem megfelelő, és a 

végrehajtó székhelye szerinti megyei bíróság elnöke fegyelmi eljárást kezdeményezhet, illetve 

a végrehajtó tevékenységének kamarai vizsgálatát is kezdeményezheti. [Vht. 230.§ (2) 

bekezdés] E vélemény szerint tehát a jelenlegi szabályozással tulajdonképpen az ellenőrzés 

fokozódik, hiszen annak rendszerébe egy újabb szervezet, a kamara is bekapcsolódik. 
                                                           

389 Dr. Hankó Faragó Miklós SZDSZ-es képviselő felszólalása (171.ülésnap)  
390 Eszerint az igazságügy-miniszter jóváhagyja a kamarák szervezeti és működési szabályzatát, 

ellenőrzi a szervezeti és működési szabályzat, illetve a kamara által kiadott iránymutatás jogszabályba ütközését, 
ellenőrzi a kamarai határozat jogszabályba, illetve szervezeti és működési szabályzatba ütközését. Amennyiben a 
törvényességi eljárás lefolytatására okot lát, felhívja a kamarát a törvényellenes helyzet megszüntetésére, 
amennyiben a kamara e felhívásnak nem tesz eleget, végső soron bírósági eljárást indíthat ellene. 
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Ugyanakkor máris megfogalmazódtak aggodalmas vélemények, melyhez jelen dolgozat 

szerzője is csatlakozik. Hiszen az igazán jól működő végrehajtók mellett sokan vannak a 

végrehajtói testületben, akik többéves hátralékukat a mai napig sem tudták ledolgozni, és sok 

esetben jogszabálysértő gyakorlatot folytatnak. Ezekkel a végrehajtókkal szemben az új 

szabályok szerint csak az egyedi ügyekben igénybe vett jogorvoslatok alkalmazhatók, ami 

tartós jogszabálysértő gyakorlat esetén nem megfelelő eszköz. Tekintve, hogy a kamarák 

tagjai, vezetői a végrehajtók közül kerülnek ki, közöttük érdekközösség áll fenn. Ha a 

kamarák nem tudnak, vagy nem akarnak megfelelően élni megnövekedett jogköreikkel, nem 

lesz olyan eszköz a végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselők kezében, amivel a 

jogszerű működést kikényszeríthetnék. A megyei bíróságok elnökeinek eddigi felügyeleti 

jogköre nem korlátozta a végrehajtókat, és biztosított némi – az egyedi ügyeken túlmutató – 

ellenőrzést a tevékenységük felett. Kérdés továbbá, hogy a pillanatnyilag csekély apparátussal 

rendelkező kamarák fel tudnak-e készülni új feladataikra.391 Hiszen jelenleg a bíróságok 

vezetőinek bőven okoz tennivalót a hozzájuk érkező ún. igazgatási panasz (pl. amikor az 

ügyfél a végrehajtó stílusát, viselkedését, hangnemét, fellépését kifogásolja). Másrészt az sem 

teljesen tisztázott, hogy mi a bíróság teendője, ha egy végrehajtási kifogás elbírálása kapcsán 

olyan törvénysértő végrehajtói intézkedésre derül fény, amely nem olyan súlyú, hogy miatta a 

kifogás elbírálása kapcsán az adott végrehajtói cselekményt meg kellene semmisíteni. 

Korábban ugyanis ilyen esetekben is sor kerülhetett a végrehajtóval szemben felügyeleti 

intézkedés (pl. figyelmeztetés) megtételére. 

A felügyelet gyakorlásának eredményessége érdekében a törvény akként rendelkezik, 

hogy a kamara a végrehajtó működésének ellenőrzését a szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározott ellenőrzési terv szerint végzi, ennek keretében 3 évenként 

minden végrehajtó tevékenységének átfogó vizsgálatát el kell végezni. [Vht. 230.§ (4) 

bekezdés] E szabályozással elkerülhető, hogy a korábbi rendelkezés szerinti kétévente 

esedékes vizsgálattal feleslegesen leterheljék az ellenőrző apparátust, és a bírósági végrehajtás 

menetében felesleges fennakadásokat okozzanak. Ugyanakkor az ellenőrzés hatékonysága 

nem csökken, hiszen a kamara elnöke indokolt esetben írásbeli határozattal, az elrendelés 

okának feltüntetése mellett, bármikor elrendelheti a végrehajtó tevékenységének vizsgálatát. 

Szintén megoldást jelenthetne, ha az ügyésznek a Vht. által biztosított szerepe 

valóságos tartalommal töltődne meg. Hiszen a Vht. miniszteri indokolása is kimondta, hogy a 

Vht. által szabályozott ügyészi jogorvoslatoknak „a bírósági végrehajtásban a jövőben is nagy 

jelentőségük lesz az eljárás törvényességének biztosítása érdekében azokban az esetekben, 
                                                           

391 Frank Edit im. 
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amikor nem a bíróság, hanem a végrehajtási eljárásban közreműködő más szerv (végrehajtó, 

rendőrség, földhivatal stb.) tevékenysége sérti a jogszabályt. Ilyenkor az ügyész mindazokkal 

a jogorvoslatokkal élhet, amelyeket a törvény szerint a fél vagy más érdekelt terjeszthet elő.392 

Az ügyész is az alatt az idő alatt élhet jogorvoslattal, amely a fél vagy más érdekelt részére 

nyitva áll. Végrehajtási kifogást azonban az ügyész a végrehajtó törvénysértő intézkedésétől 

számított egy éven393 belül bármikor előterjeszthet, tehát akkor is, ha a szubjektív határidő az 

ügyészre vonatkozólag már lejárt.”  

Az ügyésznek egy konkrét ügyben való fellépését megalapozhatja a hozzá érkezett 

ilyen irányú, alapos kérelem, egy büntetőügyben teljesített feladatai körében való észlelés, 

spontán (pl. sajtóközlemény) útján való tudomásszerzés, valamint az iratbetekintés.394 

A fenti módon szabályozott végrehajtási kifogás előterjesztésének érdemi 

gyakorlásához tehát szükséges lenne, hogy a végrehajtási iratokba az ügyésznek szabad 

betekintése legyen. Korábban az ügyész az Ütv. rendelkezései395 alapján bármely büntető 

vagy polgári ügy iratait magához kérhette. Az Alkotmánybíróság 1/1994. (I. 7.) AB 

határozatával azonban e jogkört a büntetőügyekre korlátozta.396 A hatályos szabályozás pedig 

kizárólag a perben már résztvevő ügyész számára teszi lehetővé, hogy a per iratait, a per 

bármely szakaszában külön engedély nélkül is megtekinthesse, és – a titokvédelem alatt álló 

irat kivételével – azokról másolatot is készíthessen. [Pp. 119.§, Büsz 38.§] Az ügyész előzetes 

tájékozódása tehát sokszor az irodavezető jóindulatán múlik. Azon településeken, ahol a 

bíróság és az ügyészség között jó a személyes, emberi kapcsolat, e kérdés megoldott, ahol 

azonban ez nincs meg, a munka akadozik, vagy egyáltalán nem folyik.397 

                                                           
392 Itt kell megjegyezni, hogy a Vhn. újrafogalmazta, és egyben – elvileg – tovább erősítette az ügyész 

által előterjeszthető jogorvoslati lehetőséget, mikor kimondta, hogy az ügyész az általa előterjesztett végrehajtási 
kifogást elbíráló bírósági határozattal szemben önálló fellebbezési jogot gyakorolhat. [Vht. 223. § (2) bekezdés] 

393 E határidőt a Vhn. 6 hónapra szállította le a korábbi 1 évről.  
394 Veress László: Az ügyész szerepe a polgári peres eljárásban, MJ 1998/1. 39.o. 
395 Lásd. a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló - többször módosított - 1972. évi V. törvény 10. § 

(2) bekezdés c) pontját. 
396 Az Alkotmánybíróság e határozatával megállapította, hogy a polgári eljárásban az ügyész általános 

perindítási, fellépési, fellebbezési és a jogerős ítélet felülvizsgálatára irányuló általános indítványozási joga 
alkotmányellenes. Ezért az Alkotmánybíróság az e jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket 
megsemmisítette. 

397 Itt kell megjegyezni, hogy pl. 1995-ben, amikor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség 
munkatervi programjába felvette az önálló bírósági végrehajtók előtt folyó eljárások során tett intézkedések 
törvényességének vizsgálatát, a tervfeladat teljesítése végett a Miskolci Városi Ügyészség az iratok 
rendelkezésre bocsátása érdekében megkereste a B.-A.-Z. Megyei Végrehajtó Iroda vezetőjét, aki a megkeresést 
a Városi Bíróság Elnökének továbbította. A bíróság elnökhelyettese azt közölte az ügyészséggel, hogy az 
iratokat nem küldi meg, mert a vizsgálat lefolytatása nem tartozik az ügyészség feladatkörébe. Engedélyezte 
viszont a BÜSZ 38.§ (4) bek. alapján, hogy a megkeresésben felsorolt iratokat a vizsgálatot végző ügyész a 
polgári irodában megtekinthesse. Hasonló „akadályozásra” a megye többi városi bírósága esetében nem került 
sor. 
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S végül a Vht. nagy jelentőséget tulajdonít a végrehajtást kérőnek, illetve jogi 

képviselőjének a végrehajtási eljárásban való közreműködésének. Jelenlétük a foglalásnál, 

árverésnél csökkentheti a végrehajtó visszaélési lehetőségét. Fontos lenne tehát, hogy a 

végrehajtásban résztvevő ügyvédek, más jogi képviselők ne féltsék a végrehajtókkal való jó 

kapcsolatukat, az ügyük előresorolásának kedvezményéért ne hunyjanak szemet az esetleges 

negatív tapasztalataik felett.  

 

Összefoglalásképpen álljon itt egy idézet: „Kell lennie egy olyan – kellő létszámmal és 

szakértelemmel rendelkező, megfelelően érdekeltté tett – szervezetnek, amely a gazdasági élet 

változásainak megfelelő, szellemében és eszközrendszerében is modern végrehajtási jogot 

alkalmazva biztosítja a hatásos jogérvényesítést.398  

Ismertek olyan álláspontok, melyek generálisan vitatják a bírósági végrehajtás, mint a 

jogszerű állapot helyreállítását, biztosítását szolgáló állami kényszer alkalmazásának 

magánkézbe adását.399 Függetlenül attól, hogy e véleménnyel egyetérthetünk-e vagy sem, 

valószínűleg az idő kerekét visszaforgatni már nem lehet, tehát az önálló bírósági végrehajtók 

létét tényként kell elfogadnunk. Ugyanakkor komolyan vitathatónak tartom, hogy az önálló 

bírósági végrehajtóknak az állampolgárok előtti tekintélyét is szolgáló bíróságokhoz való 

kötődését minden lehetséges területen felszámolták, a bíróságok ellenőrző, felügyeleti 

tevékenységét gyakorlatilag megszüntették. A jelenlegi viszonyok között a végrehajtói 

kamara kiterjedt jogkörét időelőttinek, a közhatalom gyakorlásának ilyen önmaga általi 

ellenőrzöttségét pedig veszélyesnek tartom. 

Ily módon nehezen lesz elkerülhető az, hogy ahhoz hasonló panasz kerüljön 

megfogalmazásra, mint a törvényszéki végrehajtók intézményét Magyarországon először 

bevezető 1871. évi LI. t. cz. kapcsán: „nem volt vége a panaszoknak, amelyek az 

intézményben nyugvó törvényhozói ideának, sajnos, nagyon is „emberi” hordozói és 

megtestesítői ellen fölhangzottak… az intézmény jogosan-e vagy jogtalanul valósággal 

országos csapás számba ment a jogkereső közönség szemében…Renyheség, tudatlanság, a 

zugírászathoz való hajlandóság, a költségek felsrófolása, ezek azok a főrubrikák, amelyek alá 

a végrehajtók ellen az igazságügyi ministeriumhoz és a fegyelmi hatóságokhoz beérkező 

panaszok registrálhatók, amelyekkel azonban még súlyosabbak is társultak.”400

                                                           
398 Mezey Katalin: Gondolatok az új bírósági végrehajtási törvényről, ÜL 1994/3. 4.o. 
399 Imregh Gézának, a B.-A.-Z. Megyei Bíróság nyugalmazott elnökhelyettesének álláspontja. 
400 Vida István: A bírósági végrehajtás im.83. oldalán idézi Emmer Kornél Beszédei és dolgozatai II. 

kötet 396-397.oldalait, Bp. 1911. 
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IV. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS, SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓN 

BELÜL 

 

 „A polgári eljárásjog szabályainak egységesítése, de legalább közelítése 

nyilvánvalónak tűnik a nemzetközi közösség, különösen a regionális közösség, mint pl. az EU 

vagy a Mercosur401 számára, lévén ez a piac megfelelő működésének lényeges eleme egy 

olyan korban, amelyet joggal neveznek a globalizáció korának. Elég a kereskedelmi 

cserekapcsolatok intenzitására, a pénzpiac világméretűvé válására, ezek szeszélyes 

mivoltának globális visszhangjára és ezen műveletek jogi szabályozása és az ebből eredő 

jogvédelem közötti szoros összefüggésre gondolni. Könnyű belátni, hogy valamilyen 

jogharmonizáció a büntető- és a polgári eljárásjog esetében is szükségszerű.” 402 

Ma már szinte kideríthetetlen, hogy a „világ-igazságszolgáltatás”, a határok nélküli 

jogszolgáltatás eszméjét ki fogalmazta meg először, de azt leszögezhetjük, hogy több 

évtizedre visszatekintő múltja van. Kengyel Miklós szerint „állítólag Hans Sperl német 

jogtudós volt az első, aki már a húszas években felvetette az államok közötti egységes 

joghatósági rendszer ötletét.”403 Gáspárdy László pedig akként vélekedik, hogy azon 

gondolatot, hogy az Európai Közösségen belül a polgári eljárásjogot – mind jogi, mind 

gazdasági szempontok miatt - célszerű lenne egységesíteni, először 1972-ben Fragistas vetette 

fel.404 

 

Napjainkban már általánosnak tekinthető az a vélemény, miszerint a bírósági 

határozatok szabad „forgalma” az Unió klasszikus négy alapszabadsága (áruk, szolgáltatások, 

tőke, munkaerő szabad áramlása) mellett mintegy ötödik alapszabadságként jelenik meg. 

Ahhoz, hogy ez mára ilyen természetessé váljék, hosszú fejlődésnek kellett végbemennie. 

 

                                                           
401 A Mercosur Argentína, Brazília, Uruguay és Paraguay – 1991-ben aláírt Társulási Egyezménnyel 

létrehozott – kereskedelmi társulása, melynek tágabb célja a tagállamok makro- és mikrogazdasági politikáinak 
koordinálása, különös tekintettel az Európai Unió felé, figyelemmel arra, hogy a Mercosur legnagyobb 
kereskedelmi partnere az EU. 

402 Tarzia, Giuseppe: Polgári eljárásjog határok nélkül, MJ 2000/5. 293.o. 
403 Kengyel Miklós: Magyarország a Luganói Egyezmény kapujában, MJ 1999/6. 329.o. 
404 Gáspárdy László: Törekvések az Európai Közösségek tagállamai polgári eljárásjogának közelítésére, 

Sectio Juridica et Politica Miskolc, 1994. 34.o. 
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1. A BRÜSSZELI ÉS LUGANÓI EGYEZMÉNYEK405 

 

Az Európai Gazdasági Közösséget megalakító 1957. évi Római Szerződés 293.§ (4) 

bekezdése (korábban: 220.§ (4) bekezdése) kimondta, hogy a tagállamok kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy biztosítják az alaki előírások egyszerűsítését a bírósági határozatok és 

választottbírósági ítéletek kölcsönös elismerése és végrehajtása céljából. 

Ez a paragrafus képezte jogi alapját annak az 1959-ben megkezdődő előkészítő 

munkának, melyet a tagállamok képviselőiből álló és a német Arthur Bülow vezette szakértői 

Bizottság végzett, és melynek mintegy tíz évi munkáját követően az akkori tagállamok 

(Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország, Olaszország) 

külügyminiszterei 1968. szeptember 27-én Brüsszelben aláírhatták a Brüsszeli Egyezményt a 

polgári és kereskedelmi ügyekben irányadó bírósági joghatóságról és a bírósági 

határozatok végrehajtásáról406. Az Egyezmény az azt aláíró államok ratifikációs 

okmányának letétbe helyezését követő 3 hónap eltelte után, 1973. február 1-én lépett hatályba.  

A következő évtizedekben a tagállamok számának gyarapodásával egyre bővült az 

Egyezményt aláíró államok száma is. Csatlakozott az Egyezményhez 1978-ban Dánia, 

Írország, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság, 1982-ben Görögország, 1989-

ben Spanyolország, Portugália, 1996-ban Ausztria, Finnország és Svédország is. 

 

Mivel a Brüsszeli Egyezményhez – jellegéből adódóan – csak az Európai Unió 

tagállamai csatlakozhattak, 1988-ban – svájci kezdeményezésre – megszületett az Európai 

Gazdasági Közösség és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) tagjai között egy 

„párhuzamos” egyezmény, mely felépítését és tartalmát tekintve lényegében megegyezett a 

Brüsszeli Egyezménnyel. Ez volt az 1988. szeptember 16. napján aláírt Luganói Egyezmény, 

mely 1992. január 1. és 1996. szeptember 1. között, tagállamonként eltérő időpontban, a 

ratifikációs okmány letétbe helyezését követő harmadik hónap első napján lépett hatályba. 

A Luganói Egyezmény jelentősége – többek között – éppen abban állt, hogy a 

leegyszerűsített és felgyorsított végrehajtási eljárást egy kibővített európai térre terjesztette ki, 

azaz gyakorlatilag a Brüsszeli Egyezmény hatályát az EFTA tagállamaira (sőt mint mindjárt 

                                                           
405 Zárójelben meg kell említeni, hogy a címben szereplő nemzetközi egyezmények mellett létezik e 

témakörben még egy többoldalú nemzetközi egyezmény: a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet által 
kidolgozott 1971. évi egyezmény a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról. Ez az egyezmény szintén hatályba lépett ugyan, de egyrészt az aláíró államok kis száma miatt, 
másrészt „convention simple”-jellegénél fogva gyakorlati jelentősége szinte nincs. (Bán Tamás: Új távlatok a 
külföldi ítéletek elismerése és végrehajtása előtt, MJ 1993/6. 338.o.) 

406 lásd. Convention on jurisdiction and the enforcement of judgements in civil and commercial matters  
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látni fogjuk, azon túl) is kiterjesztette.407 Létrehozatala tehát a Brüsszeli Egyezmény sikerét, 

fontosságát, semmint kudarcát mutatja.408 

A Luganói Egyezmény 60. cikkének értelmében ugyanis az Egyezményhez szerződő 

félként csatlakozhatnak az EGK és EFTA jövőbeli tagállamai és – a c.) pont értelmében – 

azok az államok is, amelyek ugyan sem az Európai Közösségnek, sem az Európai 

Szabadkereskedelmi Társulásnak nem tagjai, de amelyek a 62. cikk (1) bekezdésének b.) 

pontja értelmében valamely szerződő államnak a letéteményes államhoz intézett kérelme 

alapján felhívást kapnak a csatlakozásra. A letéteményes állam viszont csak akkor hívja fel az 

érintett államot a csatlakozásra, ha az annak részéről az Egyezmény 63. cikke által megkívánt, 

az Egyezmény alkalmazásához szükséges közlések és nyilatkozatok átadás után a 

csatlakozásra való felhívásba valamennyi aláíró állam, valamint a 60. cikk a.) és b.) pontjában 

megjelölt szerződő állam beleegyezett.  

Ezt a lehetőséget használta ki Magyarország, amikor részben diplomáciai úton, 

részben a belső jog harmonizációjával megtette az első lépéseket a Luganói Egyezményhez 

való csatlakozásra.409 

A Finn Köztársaság kormánya 1996. november 18-án – az Osztrák Köztársaság 

kormányának támogatásával – kérelmet intézett a svájci Szövetségi Tanácshoz mint az 

Egyezmény letéteményeséhez, hogy Magyarország kapjon meghívást az Egyezményhez való 

csatlakozásra. Ezt a tényt a svájci Szövetségi Külügyminisztérium a svájci Magyar 

Nagykövetséggel 1996. november 29-én jegyzékben közölte. Ezt követően a magyar kormány 

megtette az Egyezmény 63. cikkében előírt közléseket és nyilatkozatokat, melyek tartalmát a 

2392/1997. (XII. 3.) Korm. határozat állapította meg.410 

A Luganói Egyezményhez való magyar csatlakozást sokan mint az Európai Unióhoz 

való közeledés egyik lényeges lépcsőfokát említik, mivel ennek révén „Magyarország – 

                                                           
407 Kengyel Miklós: Magyarország a Luganói Egyezmény kapujában im. 330.o. 
408 Bán Tamás: Új távlatok a külföldi ítéletek elismerése és végrehajtása előtt, MJ 1993/6. 337.o. 
409 Itt kell megjegyezni, hogy a Lengyel Köztársaság az Európai Uniós Térségben (az ún. espace 

judiciaire européen-ben) a közép- és kelet-európai államok körében éllovasként 2000. február 1-i hatállyal 
csatlakozott a Luganói Egyezményhez. 

410 A határozatban közlésként a kormány megjelölte az eljárásra jogosult bírósági fórumokat (első fokon 
a megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság, Budapesten a PKKB, másodfokon a megyei (fővárosi) 
bíróság), illetve igénybe vehető jogorvoslatot (felülvizsgálati kérelem). Ami a nyilatkozatokat illeti a 
Jegyzőkönyv IV. cikkéhez a Magyar Köztársaság kifogást emelt az ellen, hogy a bírósági és bíróságon kívüli 
iratokat a kiállításuk helye szerinti Állam bírósági tisztviselői közvetlenül küldjék meg a Magyar Köztársaságban 
működő bíróságoknak. A Jegyzőkönyv V. cikkéhez a Magyar Köztársaság azt a nyilatkozatot tette, miszerint a 
harmadik féllel szembeni szavatossági keresetre vagy beavatkozási keresetre vonatkozó joghatóságra a Magyar 
Köztársaságban nem lehet hivatkozni. Olyan személyek, akiknek lakóhelye valamely másik Szerződő Államban 
van, a Polgári Perrendtartásnak a perbehívásra vonatkozó rendelkezései (58-60. §) alapján idézhetők bíróság elé. 
De azokat a határozatokat, amelyeket valamely más Szerződő Államban a fenti joghatóságra figyelemmel 
hoztak, a Magyar Köztársaság elismeri és végrehajtja. 
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közvetett módon – részesévé válik az 1968. évi Brüsszeli Egyezmény által megteremtett 

egységes európai joghatósági és végrehajtási rendszernek.”411 

 

 Magyarországnak – az uniós csatlakozási céljain túl – szándéka és reális esélye van a 

Luganói Egyezményhez történő csatlakozásra, így figyelemmel jelen dolgozat témájára, e 

fejezet keretei között részletesebben ki kell térni a Luganói Egyezménynek a bírósági 

határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó rendelkezéseinek bemutatására. 

A Luganói Egyezmény a bírósági határozatok idegen államban történő érvényre 

juttatása esetében különbséget tesz a határozat elismerése és végrehajtása között. 

 Az Egyezmény 26. cikke értelmében az egyik szerződő államban hozott határozatot a 

többi szerződő állam külön eljárás nélkül elismeri. (Érdekes megemlíteni, hogy az elismerés 

szó sem a Brüsszeli, sem a Luganói Egyezmény címében nem szerepel.) Ez a rendelkezés 

azért tekinthető az egyezmény egyik legjelentősebb szabályának, mivel kétségtelen, hogy egy 

hosszadalmas és költséges exequatur-eljárás jelentősen megnehezítené az igényérvényesítést. 

Ugyanakkor ez az ipso iure elismerés nyilvánvalóan bizalmat feltételez a végrehajtandó 

határozatot meghozó állam igazságszolgáltatásával szemben, elismerve, hogy ezen országban 

a civilizált világban általánosan elismert és követett garanciális jellegű szabályokat, 

eljárásjogi alapelveket betartják.  

 A Luganói Egyezmény 25. cikkében – hasonlóan a Brüsszeli Egyezményhez – nagyon 

tágan határozza meg a bírósági határozat fogalmát, gyakorlatilag valamennyi bírósági 

határozat (ítélet, végzés, bírósági határozatba foglalt egyezség) ebbe a körbe tartozik 

függetlenül annak elnevezésétől. Kivételt képez ugyanakkor egyrészt a bíróság előtt kötött, de 

határozatba nem foglalt egyezség, mely az 51. cikk alapján a közokiratokra412 vonatkozó 

szabályok alapján nyilvánítható végrehajthatóvá, valamint – az Európai Közösségek 

Bíróságának 125/79. szám alatti Bernard Denilauer v. SNC Couchet Freres ügyben413 1980. 

                                                           
411 Kengyel Miklós: Magyarország a Luganói Egyezmény kapujában im. 329.o. 
412 Az EuB az Unibank A/S v. Flemming G. Christensen ügyben a közokirat fogalmát szűken 

értelmezte. Ebben az esetben 1990 és 1992 között Christensen úr a dán Unibankban összesen három 
tartozáselismerő nyilatkozatot írt alá. A gépelt okirat, melyet a bank egyik alkalmazottja mint tanú is aláírt, 
szövegezése értelmében épp azért került kiállításra, hogy – esetleges nemfizetés esetén – a dán jogszabályoknak 
megfelelően végrehajtható okiratként szolgáljon. A bank az időközben Németországba költözött adóssal 
szemben ott kezdeményezett végrehajtást. Az elsőfokú bíróság a végrehajtást el is rendelte ugyan, de az 
időközben Németországot is elhagyó Christensen úr fellebbezését követően a másodfokú bíróság a 
fellebbezésnek helyt adott. Az Unibank a Bundesgerichtshof-hoz fordult, amely az eljárás egyidejű 
felfüggesztése mellett az ügyet előzetes döntéshozatal végett felterjesztette a EuB-hoz. Az EuB C-260/97. számú 
határozata szerint mivel a fenti okiratot nem hatóság állította ki hatósági jogkörben eljárva, így az nem tekinthető 
közokiratnak és az 50. cikk alapján végrehajthatónak. 

413 Ebben az esetben a Couchet testvérek mint hitelezők kezdeményeztek adósuk, Denilauer ellen a 
francia Montbrisoni Tribunal de Grande Instance előtt ideiglenes intézkedést (référé eljárás keretében), melynek 
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május 21-én kelt határozatában kifejtett álláspontja szerint – az Egyezmény 24. cikke alapján 

hozott ideiglenes intézkedések, melyek el nem ismerhetőek.414 

 Annak ellenére, hogy az elismeréshez fűződő joghatások ipso iure beállnak, egyes 

esetekben elképzelhető, hogy valamely szerződő állam bírósága kifejezetten döntsön a 

határozat elismeréséről.415 

 Az Egyezmény 27. cikkében részletesen felsorolja az elismerés megtagadásának – a 

nemzetközi magánjogból már jól ismert – okait. Eszerint a határozatot nem lehet elismerni: 

− ha az elismerés annak az államnak a közrendjébe ütközne, amelyben az elismerést kérik, 

− ha az alperesnek, aki nem bocsátkozott az eljárásba, az eljárást megindító periratot vagy 

az ezzel egyenértékű okiratot nem szabályszerűen és nem olyan időben kézbesítették, 

hogy védekezni tudna,416 

− ha a határozat összeegyeztethetetlen egy olyan határozattal, amelyet ugyanazon felek 

között abban az államban hoztak, amelyben az elismerést kérik, 

− ha a határozatot hozó állam bírósága egy olyan előkérdésre vonatkozóan, amely 

személyállapotot, a jog- és cselekvőképességet, a törvényes képviseletet, a házassági 

vagyonjogot vagy az öröklési jogot érinti, ellentmond azon állam nemzetközi magánjogi 

előírásainak, amelyben az elismerést kérik, 

                                                                                                                                                                                     
során 130.000.- frankos követelésük fejében zárolták az adós Frankfurt am Main-ban levő bankszámláját. A 
német bíróság a francia határozat alapján elrendelte ugyan – a zárolási végzés (Pfandungsbeschluss) 
kibocsátásával – a végrehajtást, de az adós fellebbezését követően a másodfokú bíróság az eljárás egyidejű 
felfüggesztése mellett az ügyet előzetes döntéshozatal végett felterjesztette a EuB-hoz. A feltett kérdések 
elsősorban arra irányultak, hogy a francia eljárás keretében elrendelt ideiglenes intézkedés más szerződő 
államban elismerhető, illetve végrehajtható-e. 

414 A fent említett ügyben az EuB C-125/79. számú ítélete akként hangzott, hogy az olyan bírósági 
határozatok, melyek ideiglenes, illetve biztosítási intézkedéseket rendelnek el úgy, hogy az intézkedés által 
kötelezett fél számára nem teszik lehetővé az eljárásban való részvételt, nem esnek a Brüsszeli Egyezmény III. 
részének hatálya alá, azaz az Egyezménynek az elismerésre és végrehajtásra vonatkozó szabályai az ilyen eljárás 
keretében hozott ideiglenes intézkedésekre nem alkalmazhatóak. (lásd. European Court Report 1980. Page 1553. 
http://www.europa.eu.int.) 

415 Itt hivatkozhatunk a joghatóságra és külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó 
egyes jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi CX. törvény indokolásában kifejtettekre. Eszerint e törvény 
azért vezette be önálló bírósági nemperes eljárás formájában a külföldi határozatok elismerhetőségének bírói 
megállapítását, mivel „a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy gyakran marasztalást nem tartalmazó 
külföldi határozatok (pl. magyarországi hagyaték vonatkozásában hozott külföldi hagyatéki határozatok) 
esetében is szükség lenne annak vizsgálatára, illetőleg megállapítására, hogy a határozat belföldön elismerhető.” 

416 A gyakorlat az alperesnek a „fair” eljáráshoz fűződő jogát komolyan védelmezi. Az EuB Isabelle 
Lancray SA v. Peters und Sickert KG, C-305/88. számú ügyben hozott határozatában deklarálta, hogy a 
megfelelő formában és megfelelő időben történő kézbesítés konjunktív feltétel, azaz bármelyik sérelme esetén a 
határozat nem ismerhető el. Ezen konkrét esetben a német alperes – bár megfelelő időben kézbesítették számára 
a francia bíróság idézését – meg nem jelenését (a végrehajtandó határozat elismerésének megakasztásával) 
sikerrel „mentette ki” azon az alapon, hogy az idézéshez nem csatolták az iratok német fordítását, azaz a 
kézbesítés formája nem volt megfelelő. A bíróság egyben azt is kimondta, hogy a kézbesítés hibái orvoslásának 
mikéntjére vonatkozó szabályok tekintetében az alaphatározatot hozó állam joga az irányadó. (Bogdan, Michael 
– Norstedts, Kluwer: The Brussels Jurisdiction and Enforcement Convention – EC Court Casebook, Juridik Tano 
Aschehoug 1996. 270-275.o.) 
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− ha a határozatlan összeegyeztethetetlen egy olyan korábbi határozattal, amelyet egy nem 

szerződő államban ugyanazon felek között, ugyanazon igényből eredő jogvita eldöntése 

során hoztak, feltéve, ha e korábbi határozat az elismeréshez szükséges feltételeknek 

megfelel abban az államban, amelyben az elismerést kérik.417 

Meg kell tagadni a határozat elismerését mindezeken túl akkor is, ha a határozatot hozó 

államban a biztosítási [7-12/a. cikk], illetve fogyasztói [13-15. cikk] ügyekre vonatkozó, 

valamint a kizárólagos [16. cikk] joghatósági szabályokat megsértették. 

 A megtagadás fent felsorolt okainál talán nem haszontalan egy pillanatig elidőzni. 

Mint arra Kengyel Miklós – Kropholler gyakran idézett véleményére hivatkozva – rámutat, 

bár jogpolitikailag kívánatos lenne, ha a közrendi záradékot az európai államok kiiktatnák 

egymás közötti gyakorlatukból, ennek még nem érkezett el az ideje, mivel az európai 

integráció még nem olyan előrehaladott, hogy a rendkívüli esetekre egy ilyen „vészkijáratot” 

a felek ne akarnának fenntartani.418 

 S a gyakorlat is azt mutatja, hogy a tagállamok élnek is e szakaszban adott 

lehetőséggel. A Dieter Krombach v. André Bamberski ügyben419 Krombach úr ellen egy 14 

éves francia kislány halálához vezető, gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indult 

nyomozás Németországban. Miután itt a nyomozást megszüntették, Franciaországban indult 

újra az eljárás. A francia hatóságok a sértett állampolgárságára alapított joghatóságra 

tekintettel jártak el, és végül 1995. március 9-én a Cour d’Assises – mivel a vádlott a 

tárgyaláson nem jelent meg – a távollétében 15 év szabadságvesztésre, valamint – 

figyelemmel a kislány édesapjának, Bamberski úrnak a kérelmére – 350.000.-FF kártérítés 

megfizetésére kötelezte Krombach urat. S mivel Krombach nem jelent meg a bíróság előtt – a 

francia Be. 630.§-a alapján – a tárgyaláson nem képviselhette őt az általa meghatalmazott jogi 

képviselő sem. A határozat polgári jogi részének végrehajtását Bamberski úr Németországban 

kérte. Több jogorvoslati fórumot megjárva került az ügy a Bundesgerichtshof elé, mely az 

eljárás egyidejű felfüggesztése mellett az ügyet előzetes döntéshozatal végett felterjesztette a 

EuB420-hoz. Az EuB határozata szerint a végrehajtó államban (melyben a kötelezett lakik) a 

közrendi záradékra való hivatkozást önmagában az a tény nem teszi lehetővé, hogy a 

határozatot hozó állam joghatóságát a sértett állampolgárságára alapította. Ugyanakkor 

                                                           
417 Ez utóbbi pont a Brüsszeli Egyezmény 1978-as módosításával került bele annak szövegébe, majd 

ennek mintájára a Luganói Egyezménybe, indokolása szerint azért, hogy a „diplomáciai bonyodalmakat” 
elkerüljék a nem szerződő államokkal. Lásd. Kengyel Miklós: Az európai polgári eljárásjog és a magyar 
jogfejlődés, JK 1992./4./167.o. 

418 Kengyel Miklós: Magyarország a Luganói Egyezmény kapujában im. 332., 338. o. 
419 C-7/98 (http://www.curia.eu.int) 
420 European Court of Justice  
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megalapozza a közrend megsértésére való hivatkozást az, hogy a határozatot hozó állam az 

alapeljárásban megfosztotta a védekezés lehetőségétől a kötelezettet. 

 

Mind a Brüsszeli, mind a Luganói Egyezmény azon túl, hogy az elismerési eljárás 

„intézményesítésétől” eltekint, a végrehajtási eljárást is megkönnyíteni igyekszik a 

végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás egységesítésével.  

A Luganói Egyezmény 31. cikke szerint az egyik szerződő államban hozott 

végrehajtható határozatot a másik szerződő államban akkor lehet végrehajtani, ha ott egy arra 

jogosult személy kérelmét végrehajtási záradékkal látják el, vagy a nyilvántartásba veszik. E 

különbségtétel oka ismételten a kontinentális illetve angolszász jogrendszerek közötti 

eltérésekben keresendő. A végrehajthatóvá nyilvánítás a kontinentális országokban ugyanis 

un. végrehajtási záradékkal (Vollstreckungsklausel, formule executoire) történik, míg Nagy-

Britanniában nemzetközi egyezmény vagy viszonosság fennállta esetén – figyelemmel a 

Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act (1933) rendelkezéseire – az arra illetékes 

bíróság a végrehajtást kérő kérelmére nyilvántartásba veszi (registration) a végrehajtandó 

határozatot, amennyiben az elismerés és végrehajtás feltételeinek megfelel. Itt kell 

megjegyeznünk azt, hogy a záradékolási eljárás részletszabályait a részes országok nemzeti 

joga határozza meg.421 

A Luganói Egyezmény 32. cikke szerződő államonként felsorolja azokat a 

bíróságokat, ahová a kérelem benyújtható. A kérelem jogi jellegét a végrehajtást foganatosító 

állam joga határozza meg. [33. cikk] Az illetékességet az adós lakóhelye, ennek hiányában a 

lefoglalható vagyonának helye alapozza meg. 

A végrehajtást kérőt, amennyiben a határozatot hozó államban teljes vagy részleges 

költségmentesség illette meg, és a költségmentességre való jogosultságot okirattal igazolja 

[47. cikk], a 44. cikk értelmében ipso iure megilleti a végrehajtó állam joga szerinti költség- 

vagy illetékkedvezmény is a záradékolási eljárás elsőfokú szakaszában. A jogorvoslati 

szakaszban azonban már csak külön kérelem alapján tarthat igényt ilyen kedvezményekre. 

A végrehajtás iránti kérelemhez mellékelni kell a határozat egy példányát, mulasztáson 

alapuló határozat esetén az ellenérdekű fél mulasztásáról szóló hiteles igazolás [46. cikk] 

továbbá mindazon iratokat, amelyekből kiderül, hogy a határozatot hozó állam joga szerint a 

határozat végrehajtható és azt kézbesítették. Ha a végrehajtást kérő fél a felsorolt okiratokat 

nem csatolja kérelméhez, a bíróság határidő tűzésével hiánypótlásra hívhatja fel, vagy –

                                                           
421 Szőcs Tibor: Bírósági határozatok külföldön történő végrehajthatóvá nyilvánítása Európában, 

különös tekintettel a Luganói Egyezményre, MJ 1997/4. 239.-240.o. 



 202 

amennyiben a tényállást tisztázottnak látja – eltekinthet a további okiratok bemutatásától. [48. 

cikk] 

A bíróság a kérelemről peren kívüli eljárásban, tehát az adós meghallgatása nélkül, 

haladéktalanul határoz. Az a tény, hogy a bíróság iratok alapján, anélkül dönt, hogy az 

adósnak az eljárás e szakaszában a nyilatkozattételre lehetőséget adna [34.cikk], egyértelműen 

az Egyezmény „hitelező-barát” jellegét mutatja, hiszen alig hagy időt és lehetőséget az 

adósnak az alaptalan időhúzásra, vagyonának a végrehajtás előli elvonására. 

A bíróság eljárása során a külföldi határozatot érdemben nem bírálhatja felül. [29. 

cikk] A Luganói Egyezmény is tartalmazza tehát a révision au fond, azaz a külföldi határozat 

érdemi felülvizsgálatának tilalmát. (Zárójelben kell megjegyeznünk, hogy a „révision au 

fond” a francia exequatur-eljárás sajátossága volt hosszú ideig. Mivel a külföldi peranyag 

teljes ismeretének hiányában a határozat felülvizsgálata úgysem lehetett kielégítő, a Cour de 

Cassation 1964-ben az ún. Munzer-ügyben hozott percedensértékű határozatával teljesen 

elvetette ezen jogintézményt.)422 

A végrehajtást kérőnek – amennyiben a végrehajtó államban nem rendelkezik 

lakóhellyel - az illetékes bíróság területén választott lakóhelyet, azaz kézbesítési címet, vagy 

ennek hiányában ott lakó végrehajtási meghatalmazottat (kézbesítési megbízottat) kell 

megneveznie. [33. cikk] E szabály indoka nyilvánvalóan az eljárás meggyorsítása, 

megkönnyítése. 

A bíróság kérelmet csak akkor utasíthatja el, ha a határozattal szemben a 27. és 28. 

cikkekben írt, az elismerést kizáró okok állnak fenn. [34. cikk] 

A kérelem tárgyában hozott határozatot a végrehajtást kérővel haladéktalanul kell 

közölni abban a formában, amelyet a végrehajtó állam joga előír. [35. cikk] 

Egységes szabályozás irányadó a jogorvoslatokra nézve is. Ha a bíróság a végrehajtást 

engedélyezi, az adós az erre vonatkozó határozat kézbesítésétől számított 1 hónapon belül (ha 

lakóhelye az engedélyező államon kívül van, két hónapon belül) jogorvoslattal élhet. [36. 

cikk] Ha a bíróság a kérelmet elutasítja a végrehajtást kérő is jogorvoslattal élhet. [40. cikk] A 

jogorvoslati eljárásban való döntéssel szemben az Egyezmény – korlátozottabb körben – 

újabb jogorvoslatot tesz lehetővé [37. és 41. cikk]. E további jogorvoslatok általános 

jellemzője, hogy csupán jogszabálysértésre hivatkozva vehetők igénybe, új tényállításra már 

nincs lehetőség. Az Egyezmény 40. cikke szerződő államonként felsorolja azon bírói 

fórumokat, ahová a végrehajtást kérő, a 37. cikke pedig azon bírói fórumokat, ahová az adós 

nyújthatja be jogorvoslati kérelmét. A 41. cikk adja meg azon bíróságok listáját – szintén 
                                                           

422 Szőcs Tibor im. 239.o. 
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szerződő államonként –, ahová a jogorvoslati eljárásban hozott döntéssel szemben lehet újabb 

jogorvoslattal élni. Fontos kiemelni, hogy az adós jogorvoslati kérelmének elbírálására az 

Egyezmény rendelkezései szerint a peres eljárás szabályai szerint, azaz kontradiktórius 

eljárásban kell, hogy sor kerüljön.423 Kiemelendő az is, hogy az Egyezmény csak az eljáró 

bíróságokat nevezi meg szerződő államonként, a jogorvoslat elnevezését, fajtáját nem 

határozza meg, azt a tagállamok belső szabályozására bízza. Csupán a további jogorvoslat az, 

melynek elnevezését az Egyezmény, szintén tagállamonként, felsorolja, figyelemmel arra, 

hogy ezen a ponton már igen erőteljes eltéréseket mutat az egyes tagállamok eljárásjoga, s 

ezért egységes szabályt felállítani szinte reménytelen. 

 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az Egyezmény rendelkezései egyszerre próbálják 

kielégíteni a végrehajtást kérőnek a gyors, olcsó és hatékony eljárás iránti igényét, valamint az 

adósoknak a méltányolható jogvédelemhez fűződő érdekeit. 

 

Az 1971. június 3-án Luxemburgban aláírt Jegyzőkönyv 1. cikke szerint az Európai 

Közösségek Bírósága dönt a Brüsszeli Egyezmény, a kiegészítő Jegyzőkönyvek, valamint a 

csatlakozásról szóló későbbi egyezmények értelmezéséről. 

Értelemszerűen a Luganói Egyezményre nézve az Európai Közösségek Bíróságának 

hatásköre nem terjed ki. Ugyanakkor nem volna célszerű, ha a csaknem azonos szövegű 

„párhuzamos” egyezmény értelmezése kapcsán eltérő joggyakorlat alakulna ki. Épp ezért a 

Luganói Egyezménnyel egyidőben aláírt 2. számú Jegyzőkönyv 1. cikke kimondja: „Az egyes 

szerződő államok bíróságai kellőképpen figyelembe veszik a jelen Egyezmény 

rendelkezéseinek alkalmazása és értelmezése során azokat az alapelveket, amelyeket más 

szerződő államok bíróságai mérvadó döntéseikben a jelen Egyezmény rendelkezéseivel 

kapcsolatban kialakítottak.” A jegyzőkönyv aláírói tehát deklarálták, hogy az Egyezmény 

rendelkezéseinek értelmezése kapcsán figyelembe veendőek az Európai Közösségek 

Bírósága, illetve az Unió tagállamainak bíróságai által kialakított alapelvekre. Sőt, hogy 

ennek a gyakorlati alkalmazhatósága is biztosított legyen, a 2. sz. jegyzőkönyv 2. cikke egy 

központi szerv felállítását is elhatározza, hogy a két Egyezmény alkalmazása során hozott 

„mérvadó határozatok” -ról az érdekeltek megfelelő információhoz jussanak. 
                                                           

423 Az EuB 178/83. számú, Firma P. v. Firma K. ügyben hozott határozatában is rögzítette, hogy az 
adóst a jogorvoslati eljárás során abban az esetben is meg kell hallgatni, ha a végrehajtást azért nem rendelték el, 
mert a végrehajtást kérő – hiánypótlási felhívást követően – nem csatolta kérelméhez a Brüsszeli Egyezmény 47. 
cikkében megjelölt dokumentumokat, a határozat ellen a végrehajtást kérő fellebbezett, és az adós lakóhelye az 
engedélyező államon kívül van. (Bogdan, Michael – Norstedts, Kluwer: The Brussels Jurisdiction and 
Enforcement Convention – EC Court Casebook, Juridik Tano Aschehoug 1996. 164-167.o.) 
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Mindez azért is igen fontos, mert a Brüsszeli Egyezmény és ennek rendelkezésein 

kialakult bírói gyakorlat az acquis communautaire részét képezi, megismerése tehát 

hamarosan számunkra is nélkülözhetetlen lesz. 

 

2. A BRÜSSZELI EGYEZMÉNY TOVÁBBFEJLESZTÉSE 

 

A polgári eljárásjog és ezen belül a bírósági végrehajtás egységesítése terén a fejlődés 

és fejlesztés a fent említett két egyezmény megszületésével korántsem záródott le.  

 

Az Európai Unió fejlődésében mérföldkőnek tekinthető állomás az Európai Unióról 

szóló Szerződés, azaz a Maastrichti Szerződés megszületése. Ezen, 1993. november 1-én 

hatályba lépett szerződés a közösségi első pillér és a közös kül- és biztonságpolitikáknak 

szentelt második pillér mellett létrehozta a Szerződés VI. címében szabályozott  harmadik 

pillért „A bel- és igazságügyi együttműködésre vonatkozó rendelkezések” cím alatt. Ezzel a 

Maastrichti Szerződés – mint az Unió un. harmadik pillérét - intézményesítette a tagállamok 

közötti együttműködést az igazság- és belügyek területén. A VI. cím K.1.cikkének (6) 

bekezdése pedig nevesíti, hogy a tagállamokat közös érdekek fűzik össze a polgári jogi 

kérdésekben való igazságügyi együttműködéssel összefüggésben. 

Az 1999. május 1-én hatályba lépett Amszterdami Szerződéssel módosított Maastrichti 

Szerződés  preambuluma kifejezi az Európai Unió állam- és kormányfőinek eltökéltségét arra, 

hogy „megkönnyítsék a személyek szabad mozgását, ugyanakkor biztosítsák népeik védelmét 

és biztonságát, létrehozva a szabadság, a biztonság és a jog térségét”. Ugyanezt az uniós célt, 

azaz az Uniónak a szabadság, biztonság és a jog térségeként való fenntartását és fejlesztését 

hangsúlyozza az Amszterdami Szerződés 2. cikke is. 

Bár az uniós tagállamok közötti együttműködés e szerződésig elsősorban a külső 

határok védelme, a menedékjog, a bevándorlás, valamint a bűncselekmények megelőzése és 

leküzdése terén indult fejlődésnek és konkretizálódott nemzetközi egyezményekben, de 

kétségtelen, hogy az egységes igazságszolgáltatási térség létrehozására a polgári jog területén 

is szükség volt. Elég, ha itt arra utalunk, hogy az eljárásjogi szabályozás tagállamok szerinti 

különbözősége (pl. egy másik tagállam állampolgárával szemben fennálló követelés 

behajtásának terén) az egységes piac megvalósulásának is akadálya volt. 

Az Amszterdami Szerződés tehát megalkotta az egységes igazságszolgáltatási térség 

(European judicial area in civil matters) fogalmát, mely a jogharmonizáció, a nemzeti 

jogszabályok közelítésének eszméjét fejezi ki. 
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Az Amszterdami Szerződés – többek között – az igazságszolgáltatás területén 

megvalósuló együttműködést is mélyrehatóan módosította, amikor a polgári ügyekben való 

igazságügyi együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket a tagállamok közötti kormányközi 

együttműködés harmadik pilléréből áthelyezte az első pillérbe, azaz közösségi hatáskörbe. 

Az EK Szerződés új 61. cikkének az Amszterdami Szerződéssel módosított szövege 

szerint: „A szabadság, a biztonság és a jog térségének fokozatos létrehozása érdekében a 

Tanács meghozza az Amszterdami Szerződés hatálybalépésétől számított öt éven belül a 

személyek 14. cikk szerinti szabad mozgása biztosítása érdekében […] a 65. cikk szerinti, a 

polgári jogi igazságügyi együttműködést érintő intézkedéseket”. 

Az EK Szerződés módosított 65. cikke értelmében pedig: „A határon átnyúló polgári 

jogi ügyekben folyó igazságügyi együttműködés terén, a belső piac akadálytalan 

működéséhez szükséges, a 67. cikk szerint kibocsátandó intézkedések a következőket 

foglalják magukban: 

− javítását és egyszerűsítését a peres és peren kívüli iratok határon túli kézbesítési 

rendszerének, 

− a bizonyítás terén való együttműködésnek, 

− a polgári és kereskedelmi peres és peren kívüli ügyekben hozott ítéletek és határozatok 

elismerését és végrehajtását, 

− a tagállamok kollíziós normái és hatásköri konfliktus elkerülését szolgáló szabályai és 

előírásai összeegyeztethetőségének elősegítését, 

− a polgári perek gyors lefolyását gátló akadályok kiküszöbölését, szükség esetén a 

tagállamokban alkalmazandó polgári eljárásjogi szabályok közelítésével.”  

 

 Az Amszterdami Szerződés tehát szakított a korábbi gyakorlattal, s már nem közvetett 

módon, általánosságban fogalmazta meg a jogharmonizáció szükségességét, hanem 

konkretizálta azt a polgári eljárásjog egyes kiemelt, preferált területeire, megteremtve ezzel a 

harmonizáció normatív alapját.424 Ezzel egyidejűleg a módosított EK Szerződés 67. cikkében 

azt írta elő, hogy a „Tanács az Amszterdami Szerződés hatályba lépését követő öt éven belül a 

Bizottság vagy valamely tagállam javaslata alapján és az Európai Parlamenttel történt 

konzultációt követően, egyhangúlag dönt.”  

                                                           
 424 Wopera Zsuzsa: Megjegyzések a polgári eljárásjogi harmonizáció szükségességéről és realitásáról, 
2002. megjelenés alatt  
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 A 2001. február 26-án aláírt Nizzai Szerződés425 módosította a működési és 

döntéshozatali szabályokat, mellyel nemcsak az új tagok felvételét tette lehetővé, de további 

lépést tett az integráció elmélyítése irányában a minősített többségi döntéshozatal további 

jelentős kiterjesztésével.426 A Nizzai Szerződéssel módosított Alapító Szerződés 67. cikk (5) 

bekezdése értelmében a Tanács a 251. cikkben meghatározott eljárás alapján – azaz az 

Európai Parlament állásfoglalása után minősített többséggel – dönt a 65. cikkben előírt 

intézkedésekről, a családjogot érintő szempontok kivételével. 

  

A fentiek szerint az igazságszolgáltatás területén az európai együttműködés az 

Amszterdami Szerződés után is tovább fejlődött, mivel e területen is komoly a tét: a 

közvélemény nyomása erősebbnek prognosztizálható, mint a nemzeti hatóságok ellenállása. E 

folyamatból kiemelendő még az Európai Tanács által 1998. decemberében Bécsben 

elfogadott „Cselekvési terv”, mely meghatározta az Amszterdami Szerződés hatálybalépését 

követő öt éven belül az egységes igazságszolgáltatási térség realizálása érdekében a Tanács és 

a Bizottság által megvalósítandó közösségi jogalkotási prioritások körét. E prioritások közül 

több azóta tanács rendelet formájában meg is valósult427, míg mások esetében már konkrét 

rendelet-javaslat került a Tanács elé428, illetve más esetekben a közeljövőben várható 

normatervezet elkészülte429. 

Kifejezetten az Európai Uniónak mint a szabadság, biztonság és igazságszolgáltatás 

térségének szentelt találkozóként jött létre a Tamperei Európai Tanács 1999. október 15-16-

án, mely kiemelt jelentőséget tulajdonított a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének. A 

Tanács javasolta a közbenső eljárások megszüntetését a polgári és kereskedelmi ügyekben és 

                                                           
 425 A Nizzai Szerződés hatálybalépéséhez valamennyi tagállamban ratifikálni kell a szerződést, amihez 
vagy népszavazás vagy a szerződés parlamenti elfogadása szükséges. Ezen hosszadalmas folyamatot követően a 
Nizzai Szerződés várhatóan 2003. január 1-én léphet hatályba. 
 426 Az  Európai Integráció Alapszerződései 2., Szerk: Fazekas Judit, KJK Budapest 2002. 17.o. 
 427 Ezek között kell kiemelni az EC 1346/2000. sz. Tanács rendeletet a fizetésképtelenségi eljárásról, az 
EC 1347/2000. sz. Tanács rendeletet a joghatóságról és a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról a 
házassági és a közös gyermekre vonatkozó szülői felügyelettel kapcsolatos perekben (Brüsszel II.), valamint az 
EC 44/2001. sz. Tanács rendeletet a joghatóságról és a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról polgári és 
kereskedelmi ügyekben (Brüsszel I.). 
 428 E körben a bizonyítási eljárás szabályozását és a gyermekkel való kapcsolattartáshoz való jog 
biztosításának témakörét említhetjük meg. 
 429 A Bizottság 52001PC0221 szám alatt terjesztett elő rendelet-javaslatot az egyes közösségi 
tevékenységek összehangolására a polgári ügyekben kialakítandó európai igazságszolgáltatási térség 
megvalósítása érdekében. Ebben egy 2002-től 2006-ig tartó keretprogram létrehozására tett javaslatot. A javaslat 
1.2.1. pontjában ilyen jövőben megvalósítandó szabályozási területként nevesítették (az eddig említetteken túl) 
az alternatív vitarendezési megoldásokat, a kis perértékű ügyek közös eljárási szabályait, a határon átnyúló 
ügyekben nyújtandó jogsegély minimum standardjait, a polgári eljárások különös aspektusainak minimum 
standardjait, illetve a joghatóság és alkalmazandó jog házassági vagyonjogi ügyekben témakört. Meg kell 
említenünk, hogy e javaslat nyomán 2002. április 25-én megszületett az EC 743/2002. Tanács rendelet, mely a 
polgári ügyekben való jogi együttműködés végrehajtása megkönnyítésének eszközrendszerét fogalmazta meg. 
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bizonyos családi jogi jogviták (tartásdíj-követelések, kapcsolattartási jog) tekintetében. A 

javaslat szerint ezeket a határozatokat automatikusan, közbenső eljárás és a végrehajtás 

megtagadásának indokai nélkül kellene elismerni az Unióban. 

 

A fentiekkel párhuzamosan a Tanács 1997. december 4-5-i ülésén azt az utasítást adta 

egy, a tagállamok és a Luganói Egyezményben részes EFTA államok képviselőiből, valamint 

különböző intézmények megfigyelőiből álló ad hoc bizottság számára, hogy kezdje meg a 

Brüsszeli és Luganói Egyezmények párhuzamos átdolgozásával kapcsolatos munkát. Az ad 

hoc munkacsoport 1999. május 1-ig, az Amszterdami Szerződés hatályba lépéséig folytatta a 

munkát, melynek eredményéhez Tanács 1999. május 28-án politikai egyetértését adta. 

Ezzel szinte egyidejűleg a Bizottság egy, a Brüsszeli Egyezmény helyébe lépő 

egyezmény javaslatát terjesztette elő az Európai Uniót létrehozó szerződés K.3. cikk (2) 

bekezdése alapján. A javaslat mind a Tanácshoz, mind az Európai Parlamenthez benyújtásra 

került. A javaslat széles körben átvette a tanács ad hoc munkabizottsága általi átdolgozások 

eredményeit. 

Az Európai Közösségek Bizottsága 1999. július 14-én előterjesztést tett egy a polgári 

és kereskedelmi ügyekben a hatáskörről, valamint az ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról 

szóló EK tanács rendelet megalkotására. 

 

Ennek a rendeletre irányuló javaslatnak az volt a célja, hogy egységesítse a 

tagállamokban a hatáskörre vonatkozó nemzetközi magánjogi szabályokat, javítsa és 

felgyorsítsa az ítéletek elismerését és végrehajtását kereskedelmi és polgári ügyekben. Ez 

hozzájárul a szabadság, a biztonság és az igazságosság olyan területének kialakításához, ahol 

biztosított a személyek szabad mozgása és a peres felek élhetnek jogaikkal, ugyanazon 

lehetőségeket élvezve, mint amelyekkel hazájuk bírósági előtt rendelkeznek. A Közösségnek 

egy ilyen terület létrehozása érdekében többek között el kell fogadnia a polgári ügyekben a 

bírósági együttműködéssel kapcsolatos, a belső piac megbízható működéséhez szükséges 

intézkedéseket. 

A Brüsszeli Egyezmény tárgyi hatálya most a Szerződés 65. cikke alá tartozik. A 

javaslat jogalapját a Szerződés 61. cikk c.) pontja adta. 

Az okmányra kiválasztott rendeleti formát számos megfontolás támasztotta alá. 

Egyrészt ezzel megvalósult e jogterület teljes közösségiesítése, mivel már nem nemzetközi 

szerződés, hanem másodlagos közösségi jog szabályozza azt. Ezzel kiküszöbölhetővé vált a 

hosszadalmas, elhúzódó ratifikációs eljárás, mely korábban az új jogi instrumentumok 
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kidolgozásának lassúságához vezethet.430 Ami a rendelet és nem az irányelv mellett szólt, 

annak alapja a magánszemélyek és a gazdaság résztvevőinek jogbiztonsága mint kiindulópont 

volt. A rendelet általános hatállyal bír, minden elemében kötelező és valamennyi tagállamban 

közvetlenül alkalmazható. Ezzel szemben az irányelv az elérendő célt tekintve valamennyi 

címzett tagállamot kötelezi, de a tagállami szervekre hagyja a módszerek és eszközök 

megválasztásának jogát. [EK Szerződés 249. cikke] Az irányelv ellen szólt egyrészt, hogy az 

abban foglaltaknak az irányelvben meghatározott hosszabb – implementálási – határidő alatt 

kell megfelelni. „Amennyiben az irányelvet megfelelően implementáltak, annak joghatása a 

tagállami rendelkezés közbejöttével érvényesül a tagállamok jogalanyai tekintetében, így 

nincs lehetőség annak vizsgálatára, hogy milyen feltételekkel lett volna lehetséges az irányelv 

valamely rendelkezésére a tagállam bírósága előtt hivatkozni.” 431 Az Európai Bíróság az 

irányelvnek csupán vertikális közvetlen hatályát mondta ki, míg a horizontális hatály, tehát 

magánfelek tagállami bíróság előtti jogvitájában a nem, vagy nem megfelelően implementált 

irányelvi rendelkezésre történő hivatkozás lehetőségét elutasította.432 

A Bizottság – mérlegre helyezve a fentieket – arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 

fent említett célokat a tagállamok egymagukban nem tudják megvalósítani, ezért ennek 

határon átnyúló hatása miatt közösségi szinten kell eleget tenni. Mivel a hatásköri 

szabályoknak, az ítéletek elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályoknak világosnak 

és egységesnek kell lenniük, azaz ezek megállapítását tagállamok belátására nem lehet bízni. 

Másrészt a rendelet mellett való döntés lehető teszi a Bíróság számára annak biztosítását, 

hogy valamennyi tagállamban egységesen alkalmazzák, mivel nem kell a közösségi okmány 

tartalmát a nemzeti jogba átültető rendelkezésekhez folyamodni. Ezen túlmenően ugyanakkor 

a javasolt okmány a célok megvalósításához szükséges minimumra szorítkozott és nem lépte 

túl azt, ami e cél érdekében szükséges. 

 

 Mindezen előzmények után született meg 2000. december 22-én az EC 44/2001. 

számú tanács rendelet (Brüsszel I.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a hatáskörről, 

valamint az ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról, mely 2002. március 1-én lépett 

hatályba. A rendelet jelentőségét többek között az az alapvető szemléletváltás is adja, 

                                                           
 430 Lary, Henri: La libre circulation des personnes dans l’Union européenne, Collection „Que sais-je?”, 
Presses Universitaires de France, 1996. 
 431 Várnay Ernő – Papp Mónika: Az Európai Unió joga, KJK Bp. 2002. 213.o.  
 432 Ezt fogalmazta meg az Európai Bíróság a híres C-152/84. számú  Marshall v. Southampton and 
South-West Hampshire Area Authority (Teaching) ügyben [1986] ECR 723., Válogatott ítéletek, I. kötet 140-
151. 
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miszerint az eljárásjogi harmonizáció működő területei az egységes közösségi jogi 

szabályozás következtében váljanak még hatékonyabbá. 

 

A Brüsszeli Egyezményhez hasonlóan a rendelet, amely átveszi az egyezmény lényegi 

struktúráját és legtöbb alapvető elvét, az alábbiakra irányul: 

− a hatáskör egységes korszerű formáinak bevezetése a polgári és kereskedelmi ügyekben, 

− a vonatkozó ítéletek gyors és automatikus elismerésére és végrehajtására irányuló 

formalitások egyszerűsítése egyszerű és egységes eljárás útján. 

Ez a rendelet a Brüsszeli Egyezményt és az ahhoz fűzött jegyzőkönyvet váltja fel, 

aktualizálja azokat (pl. a kereskedelem olyan új formáit is figyelembe veszi, amelyek 1968-

ban még nem léteztek.) 

A rendelet legfőbb újítása – mindazokon kívül, ami a hatásköri szabályokra 

vonatkozik – az elismerés és végrehajtás irányuló eljárás területén az volt, hogy az eljárást 

úgy módosították, hogy javuljon a végrehajthatóság megállapítására fordított idő, és ennek 

következtében az ítéletek minél hamarabb és egyszerűbb módon kerüljenek végrehajtásra. 

 

A rendelet tervezete a tagállamok bíróságai közötti kölcsönös bizalom alapján – 

megszüntetve a korábbi „kettős szűrőrendszer”-t – még deklarálta az Európai Közösségben 

hozott ítéletek automatikus elismerésének elvét. A tervezet szerint az egyik tagállamban 

hozott határozat a többi tagállamban bármilyen előírt különleges eljárás nélkül elismerésre 

kerül [33. cikk], majd azt az érdekelt fél kérelmére nyomban, csak az előírt formalitások 

vizsgálatára koncentrálva, a végrehajtás megtagadás alapjainak vizsgálata nélkül 

végrehajthatóvá nyilvánítják [34. és 37. cikk]. A végrehajtás megtagadására vagy 

visszavonására jogorvoslati kérelem alapján, taxatíve meghatározott okokból kerülhetett volna 

sor. [41. cikk] 

Sajnos a megszületett rendelet – átvéve a Brüsszeli Egyezmény elvét és szövegezését 

– a korábbiakhoz hasonlóan rendelkezik az elismerés megtagadásának okairól. 

Ugyanakkor a rendelet az elismerés megtagadásának okait jelentősen leszűkítette. Az 

EK rendelet 34. cikke értelmében a határozat nem ismerhető el: 

1. Ha az elismerés megállapítása nyilvánvalóan azon állam közrendjébe ütközne, amelyben 

az elismerést kérik. 

 E pontban a „nyilvánvalóan” határozószó beillesztése a közrendi klauzula, az állami 

politikai alap kivételes jellegét hangsúlyozza. Vannak olyan álláspontok, miszerint ez a 

módosítás nem tekinthető forradalmi változásnak, sokkal inkább az Unión belüli evolúciós 
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fejlődésnek, hozzátéve, hogy a tagállamok gyakran valamennyi, emberi jogokkal, alapvető 

szabadságjogokkal kapcsolatos eljárásjogi és anyagi jogi kérdést a közrend részeként vesznek 

figyelembe.433 

2. Ha a perbe nem bocsátkozott alperes számára az eljárást megindító vagy az ezzel 

egyenértékű más iratot nem kézbesítették szabályszerűen és olyan időpontban, hogy 

védekezni tudjon, hacsak az alperes nem mulasztotta el a határozat elleni jogorvoslatra 

irányuló eljárást, amikor annak megtételére lehetősége volt. 

 E pont módosításának legfőbb oka az volt, hogy az eljárás elhúzását célozva az adósok 

ezen okra hivatkoztak leggyakrabban. A módosítást követően nem zárja ki az elismerést (és a 

végrehajtást), ha az adós a származási hely szerinti államban – bár erre lehetősége lett volna – 

nem fellebbezett az eljárási szabálytalanság miatt, erre, mint az elismerés (majd a végrehajtás) 

megtagadásának vagy visszavonásának alapjára a címzett országban eredményesen már nem 

hivatkozhat. 

 A módosítás jelentőségét mutatja, hogy elfogadása komoly szemléletváltást tükröz. Az 

EuB Isabelle Lancray SA v. Peters und Sickert KG, C-305/88. számú ügyben434 az EuB még a 

kézbesítés szabályos módjának és megfelelő időben történésének szigorú konjunktivitását 

hangsúlyozta, megerősítve a Peter Klomps v. Karl Michel ügyben hozott, C-166/80. számú 

határozatában kifejtetteket. Az EuB a Minalmet GmbH v. Brandeis Ltd., C-123/91. számú 

ügyben435 még szintén azt hangsúlyozta, hogy az alperes védekezési lehetőségének már az 

eljárás megindulásakor meg kell nyílnia, melyet nem helyettesíthet később igénybe vehető 

jogorvoslat, mivel ekkor az alperes helyzete már elnehezülhet. 

 A szakirodalom a kézbesítés szabályszerűségének, és az ebből folyó 

jogkövetkezmények alkalmazásának a címzett állam általi korábbi felülvizsgálatát túlzottnak, 

míg a rendelet jelenlegi szabályozását az „idegen bíró”-val szembeni bizalomerősödés 

egyértelmű jeleként értékeli.436 

3. Ha összeegyeztethetetlen a címzett tagállamban ugyanolyan felek közötti vita során hozott 

határozattal. 

                                                           
 433 Ancel, Bertrand: The Brussel I Regulation: Comment, Yearbook of Private International Law, 
Kluwer Law International, 2001. 111.o. 
 434 lásd. 413. lábjegyzet  
 435 Ezen ügyben a londoni székhelyű felperes, a Brandeis Ltd. javára, a düsseldorfi székhelyű Minalmet 
GmbH alperessel szemben akként hozott marasztaló határozatot a High Court of Justice, Queen’s Bench 
Division, hogy az alperes a perben nem képviseltette magát, mivel – mint a végrehajtás németországi elrendelése 
során igénybe vett jogorvoslat során állította – sem a keresetlevél kézbesítése nem történt meg, sem annak 
kézbesítéséről szóló postai értesítést nem kapta meg. 
 436 Ancel, Bertrand im. 112.o. 
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4. Ha összeegyeztethetetlen egy másik tagállamban vagy harmadik országban ugyanolyan 

kereset alapján és felek közötti eljárásban hozott korábbi határozattal, feltéve, hogy a 

korábbi határozat eleget tesz az elismeréshez szükséges feltételeknek a címzett 

tagállamban. 

 A Brüsszeli Egyezményben mutatkozó hiány kitöltése érdekében a rendelet 

kiterjesztette az összeegyeztethetetlen határozatok körét a többi tagállamban hozott 

határozatokra is. 

Ugyanakkor a rendeletben már nem szerepel a természetes személyek statusára 

vonatkozó nemzetközi magánjogi szabályok be nem tartásával kapcsolatos ok. Bár az 

Egyezmény ezen szakasza korábban több módosítást is túlélt, sőt a Luganói Egyezménybe is 

átvételre került, ez a szabály – „jogi érdektelenség” miatt már a Brüsszeli Egyezmény idején 

sem került alkalmazásra, hiszen ezen szabályokat a tagállamokban fokozatosan közelítik. A 

Brüsszel I. rendelet pedig követte a Brüsszel II.437 példáját, és rendelkezései közül ezt a 

szabályt már törölte. 

 

A végrehajtás területén a legfontosabb újdonság, hogy a címzett tagállamban az ítélet 

végrehajthatóságának megállapítására hatáskörrel rendelkező bíróság csak formálisan 

ellenőrizheti a kérelem alátámasztásaként benyújtott dokumentumokat, de nem jogosult arra, 

hogy hivatalból megvizsgálja, hogy a végrehajtandó határozattal szemben a végrehajtás 

megtagadásának valamely oka fennáll-e. A rendelkezések elsősorban annak elkerülését 

célozzák, hogy a hitelező eljárásjogi terheit tovább nehezítsék. Így az eljárás továbbra is ex 

parte marad, azaz az adóst nem kell tájékoztatni a kérelemről, nem kell meghallgatásra idézni. 

A bíróság csak abban az esetben vizsgálhatja a végrehajtás megtagadásának okait (melyek 

megegyeznek az elismerhetőség megtagadásának okaival), ha az adós fellebbezéssel élt.  

A rendelet értelmében – az eljárás felgyorsítása és megkönnyítése érdekében – a 

végrehajtandó határozat hitelesített másolatán túl, csak egy, a származási tagállam bíróságától 

vagy illetékes hatóságától származó, bizonyos alapvető információkat tartalmazó egységes 

igazolás benyújtása követelmény. Az igazolás – melynek mintáját a rendelet V. melléklete 

tartalmazza - a címzett tagállam bírósága vagy illetékes hatósága számára biztosítja a 

határozat végrehajthatóságának megállapításához szükséges valamennyi információt. 

                                                           
 437 2000. május 29-i EC 1347/2000. sz. Tanács rendeletet a joghatóságról és a határozatok elismeréséről 
és végrehajtásáról a házassági és a közös gyermekre vonatkozó szülői felügyelettel kapcsolatos perekben 
(Brüsszel II.). 



 212 

Ezzel a rendelet lemondott a Brüsszeli, illetve Luganói Egyezményekben írt azon 

eljárásról, mely ugyan gyorsított, ex parte eljárás volt, de mégiscsak megkívánta, hogy az 

eljáró bíró eljárás keretében foglaljon állást abban a kérdésben, hogy a végrehajtani kért 

határozat megfelel az Egyezmény 27-28.§-aiban írtaknak, azaz nincs helye a végrehajtás 

megtagadásának. A rendeletben ezen eljárásnak már nyoma sincs, és ezzel megalkotói 

visszanyúltak a korábbi francia jogból ismert „pareatis” rendszeréhez, mely az Ancien 

Régime idején, a királyságon belül biztosította a szuverén illetékességi területeken átnyúló 

végrehajthatóságot.438  

 

A rendelet célul tűzte ki, hogy a végrehajthatóság megállapítására irányuló eljárás 

költségeit lefaragják. Ezért a rendelet 52. cikkébe átemeli a Brüsszeli Egyezményhez fűzött 

jegyzőkönyvben szereplő azon szabályt, miszerint a végrehajthatóság megállapítására 

irányuló eljárásban a végrehajtási ügyértékre hivatkozással illeték vagy díj nem vethető ki 

abban a tagállamban, ahol a végrehajtást kérik.  

 

Bár tagadhatatlan, hogy a fent részletezett szabályok alapvető és kétségtelenül kedvező 

változásokat hoztak és hoznak a jövőben a bírósági határozatok végrehajtásának 

rendszerében, de nem szabad elfeledkeznünk arról a tényről, hogy a végrehajthatóvá 

nyilvánított külföldi határozatot a belföldi határozattal azonos módon lehet végrehajtani. Az 

Egyezménynek épp ez az a pontja, ahol a jogegységesítés elve és a nemzeti jogrendszerek 

közötti különbségek megtartására való törekvés a legélesebben szembekerül. A nemzetközi 

egyezményekhez történő esetleges csatlakozások tehát nem helyettesíthetik, tehetik 

feleslegesség a jól működő, hatékony belső végrehajtási rendszer működtetését. 

                                                           
 438 Ancel Bertrand azon véleményét fejtette ki, miszerint a bírósági határozatok szabad áramlásának 
fentiek szerinti rendszere a „természetes bíró” (juge naturel) tételéig nyúlik vissza, mely a francia-svájci 
kapcsolatokat a Luganoi Egyezményig meghatározta. Először az 1715-ös és 1777-es egyezményekben jelent 
meg az a szabályozás, hogy a határozatok végrehajtásához csak formális ellenőrzés és eredet-igazolás volt 
szükséges. Ezt az 1869. augusztus 15-i konvenció egészítette ki a közrend és az alperesi jogvédelem garanciális 
szabályaival. A mechanizmus kulcsa ekkor a szuverenitás elve volt, amely szerint az állam polgárai feletti 
szuverenitása révén a bírósági határozat szuverén aktus, melynek végrehajtásához másik államnak azért fűződik 
érdeke, mert egyrészt az adott jogvita mikénti eldöntésében érdektelen, másrészt viszont csak így számíthat a 
viszonosságból fakadó előnyökre. (Ancel, Bertrand im. 104.o.) 
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3. A STORME-JELENTÉS 

 

Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy az Unión belül voltak az eddig említetteken túl, 

más kezdeményezések is a polgári eljárásjog nemzeti szabályozásainak közelítésére. Az 

Európai Közösségek Bizottsága neves eljárásjogászokból álló munkacsoportot kért fel arra, 

hogy a tagállamok számára a fenti körben irányelv tervezetet dolgozzon ki. A munkacsoport 

elnöke Prof. Dr. Marcel Storme, a belgiumi genti egyetem tanára volt. A munkacsoport, 

melyben mind a tizenkét tagállam képviseltette magát, 1987-ban kezdte meg működését és 

tizenkét ülést tartott.  

Tevékenységük során nem is kívánták a jogágazat egészét átfogni. Figyelmen kívül 

hagyták az állami szuverenitáshoz legszorosabban kapcsolódó kérdéseket (pl. 

igazságszolgáltatás szervezeti felépítését, hatásköri megoszlásokat), valamint minden, a jogi 

tradíciókban mélyen gyökerező rendelkezéseket (lásd. pl. rendelkezési elv érvényesülése, az 

eljárás szóbeli vagy írásbeli jellege). Ugyanakkor Storme professzor szerint számos olyan 

eljárásjogi szabály és jogintézmény létezik, amelyek alkalmasak a határokon átnyúló 

alkalmazásra, és ezért nemzetközi vagy egységes szabályozást igényelnének. Ez alapján a 

Storme-bizottság az eljárásjognak elsősorban technikai jellegű részleteit tanulmányozták, és 

ezek egységesítésére illetve közelítésére tettek javaslatot. 

A munkacsoportnak azt is mérlegelnie kellett, hogy nemzetközi egyezményre, 

irányelvre vagy ajánlás meghozatalára tegyen-e javaslatot. A munkacsoport végül az irányelv 

mellett döntött, hiszen ez az a közösségi norma, amely a célokat kötelezően fogalmazza ugyan 

meg, de a megvalósítás eszközeit tekintve szabad kezet ad a tagállamoknak. Ennek ellenére a 

tervezet számos helyen konkrét normaszöveget tartalmaz az irányelvekre jellemző általános 

célok és elvek megfogalmazása helyett. Ennek „lélektani” oka abban keresendő, hogy a 

Storme-bizottság valamilyen európai Codigo Tipo439 létrehozásán fáradozott. Üdvözli a 

Codigo Tipo 17 évnyi előkészítő munka után való megszületését, mely modern, világos, 

tömör rendszert hozott létre, és amely némi módosítással 1989-ben Uruguayban már hatályba 

is lépett. Ugyanakkor egy hasonló horderejű munka megszületését a Storme-bizottság 

esetében az állandó személyzet és a megfelelő infrastruktúra hiánya kizárta. A javaslat 

szövegét tekintve ugyanakkor a bizottság egyhangúságra jutott. 

Bár a Storme-bizottság munkáját 1993. február 18-án befejezte, mégis azt mondhatjuk, 

hogy munkájuknak csak az elmélet számára volt kézzelfogható eredménye, de a gyakorlat 
                                                           

439 lásd. 256. lábjegyzetet. 
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számára nem, hiszen az Unión belül a polgári eljárásjog egységes szabályozására napjainkig 

csak néhány részterületen került sor. 

 

Mindennek ellenére nem minden tanulság nélküli a Storme-bizottság (továbbiakban: 

Bizottság) által kidolgozott tervezet áttanulmányozása.440  

 

A javaslat kiindulópontként a Római Szerződés 100. cikkét említi, mely a Közös 

Piacon belüli jogharmonizáció követelményét fogalmazta meg. Rögzíti, hogy az áruk, 

szolgáltatások, munkaerő és a tőke szabad mozgásának következményeként a polgári peres 

eljárások számának növekedése tapasztalható a Közösségen belül, és deklarálja, hogy a 

legjobb anyagi jogi szabályozás is értéktelen hatékony végrehajtás nélkül. Így jut arra a 

következtetésre, miszerint a bírósági végrehajtás intézményrendszerének közelítése lehetséges 

és abszolút szükséges a Közös Piac rendes működéséhez. 

Ugyanakkor az összehasonlító jogi módszerek alkalmazásával igen szembetűnővé 

vált, hogy a bírósági végrehajtás terén a tagállamok jogi szabályozásában, az eljárásjogi 

jogcsaládonként – azaz akként, hogy a jogrendszert alapvetően a francia vagy a német kódex 

befolyásolja, az angolszász jog vagy az ibériai jogterülethez tartozik-e – jelentős eltérések 

tapasztalhatók. A Bizottság példaként említi a végrehajtás szervezet-rendszerét: 

Spanyolországban kizárólag végrehajtó bíró jár el, Németországban már munkáját tisztviselők 

segítik, míg Franciaországban önálló, a bíróságtól független profi végrehajtói apparátus 

működik. 

Úgy vélik, hogy e nagyfokú eltérés akadálya az egységesítésnek, a teljes rendszerbe 

foglalásnak. A harmonizáció – az, hogy világos, egyértelmű és egymással harmonizáló 

jogintézmények szülessenek a bírósági végrehajtás terén – viszont nélkülözhetetlen ahhoz, 

hogy a Közös Piac hatékonyan működhessen, a kereskedelmi kapcsolatok biztonsága 

érvényesülhessen. 

Ezért a Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a bírósági végrehajtás terén 

egységesíteni kellene a végrehajtás alábbi, leglényegesebbnek talált elemeit: 

1. végrehajtó bíró (le juge de l’exécution) szerepe, 

2. végrehajtási jogcímek, 

3. az adós foglalás alá vonható vagyona,  

                                                           
440 Draft directive approximation judiciary law, Final Report submitted to the European Commision 

(Gent 18/2/1993.) A Bizottság által elkészített irányelv tervezetet (azaz a konkrét normaszöveget) kiegészítette 
még egy „Általános bevezetés”, valamint „Az indokok előadása”, „A cikkelyek magyarázata”, s végül a 
„Megfontolások” címet viselő rész. 
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4. foglalás alól mentes vagyon köre, 

5. lefoglalt vagyontárgyak értékesítésének rendszere, az árverés, 

6. a hitelezői kielégítés sorrendje. 

 

Ami a részletes szabályozást illeti, a Storme-bizottság az alábbi (a fent említett öt 

pontot teljes terjedelmében fel nem ölelő) javaslatokat tette: 

 

A kielégítési végrehajtás kapcsán – figyelemmel arra, hogy a tagállamokban a 

szabályozás igen eltérő képet mutat – a Bizottság a teljesítési határidőt egységesen tizenöt 

napban állapítja meg. Alapos okból sor kerülhet a végrehajtás felfüggesztésére, melynek 

időtartama szintén nem haladhatja meg a tizenöt napot. A végrehajtás felfüggesztése esetén a 

bíróságnak módja van biztosítási intézkedéseket alkalmazni. [12.1.] A biztosítási intézkedések 

elrendelését mind a végrehajtást kérő, mind az adós kérheti. 

A javaslat deklarálja, hogy egy bírósági határozat végrehajtható jellegének 

megítélésekor az azt meghozó állam joga az irányadó. [12.2.] 

A Bizottság a cikkhez fűzött magyarázatában a végrehajtás előfeltételeként rögzítette a 

„nulla executio sine titulo” elvet. Egyben utalt a Brüsszeli Egyezmény 25., 50. és 51. 

cikkeire441, melyek alapján a végrehajtás szempontjából megkülönbözteti a bírósági 

határozatokat (les décisions) és az egyéb végrehajtási jogcímeket (autre titres exécutoire). A 

Bizottság azon véleményének adott hangot, hogy a tagállamok közötti szabályozásbeli 

különbségeket miatt, ez utóbbiak jelentenek nehézséget. Egyben rögzíti, hogy valamennyi 

nem bírósági (non judiciaires) okirat szabad áramlásának megvalósulása érdekében, fontos, 

hogy – figyelemmel a Brüsszeli Egyezmény 50. cikkére – a kérelmezett állam bírája által ezek 

elismertessenek. 

Ugyanakkor a javaslat a végrehajtási jogcím (végrehajtandó határozat) hiányán kívül 

az adósság nemlétezését, valamint az eljárás szabályainak (a processzuális minimumnak) 

megsértését is olyan oknak tekinti, mely a végrehajtás elleni kifogás, azaz a végrehajtás 

                                                           
441 Brüsszeli Egyezmény 25. cikk: „Ezen Egyezmény alkalmazásában „határozat” minden, valamely 

szerződő állam bírósága által hozott határozat, tekintet nélkül annak ítéletként, végzésként, vagy végrehajtási 
intézkedésként történő megnevezésére, ideértve az okiratkezelő tisztviselő által a költségek megállapítása 
tárgyában hozott határozatot is.” 

Brüsszeli Egyezmény 50. cikk: „Azon közokiratokat, amelyeket valamely szerződő államban állítottak 
ki és ott végrehajthatóak, a többi szerződő államban a 31. és az azt követő cikkek szerinti eljárás alapján 
kérelemre végrehajthatóvá nyilvánítanak. A kérelmet csak akkor lehet elutasítani, ha az okirat alapján történő 
végrehajtás a Végrehajtó Állam közrendjébe ütközne.” 

Brüsszeli Egyezmény 51. cikk: „Azon egyezségeket, amelyeket valamely eljárás során bíróság előtt 
kötöttek, és amelyek abban az államban, amelyben létrejöttek végrehajthatóak, a Végrehajtó Államban 
ugyanazon feltételek mellett hajtják végre, mint a közokiratokat.” 
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megszüntetése, illetve korlátozása iránt indítható per egyik sikerfeltétele lehet. A kifogás 

sikere az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségét vonja maga után a jóhiszemű 

harmadik személyek által időközben megszerzett jogok sérelme nélkül. [12.3.] 

 

A javasat magyarázata kifejti, hogy nem elegendő csupán a végrehajtási jogcímek 

vonatkozásában egységes rendszert létrehozni, de fontos, hogy a végrehajtási eljárás bizonyos 

minimum szabályai is egységes szabályozás alá essenek. Ennek megfelelően a javaslat 12.5. 

pontjában kiemel három, a nemzeti törvényhozás kötelezettsége körébe tartozó, alapvető 

fontosságú szabályozási tárgyat. Ezek: 

− a gazdaság és kereskedelem fejlődése kapcsán felmerülő, létrejövő új vagyontárgyak és a 

végrehajtás kapcsolata, 

− a végrehajtási eljárás során lefoglalt vagyontárgyak értékesítésének mechanizmusa, az 

árverés „tisztasága”, „átláthatósága” és minimál-ár biztosítása, 

− a pénzkövetelések indexálása. 

 

Ami az első témakört illeti a Bizottság kiindulópontja az adós teljes vagyoni 

helytállásának elve volt, azaz, hogy az adós valamennyi vagyontárgya, mely forgalmi értékkel 

bír és melynek értékesítéséből befolyó összeg adósságának csökkentésére fordítható, 

végrehajtható. Egyben rögzíti, hogy a foglalás alól mentes vagyontárgyak körét két kritérium 

– a közérdek és az egyéni érdek – figyelembevételével kell szabályozni. 

Külön hangsúlyozta a Bizottság, hogy ez utóbbi az a terület, ahol a tagállamok közötti 

harmonizáció igen fontos. Ezt segítendő a Bizottság négy pontban jelölte meg azon ingóságok 

körét, melynek foglalás alóli mentességét „ajánlja”:  

− a létfenntartáshoz szükséges összeg, jövedelem, járadék, 

− az adós munkavégzéséhez, létfenntartásához szükséges ingóságok, 

− beteg vagy fogyatékos személyek ingóságai, 

− diplomáciai mentességet élvező személyek, nemzetközi szervezetek tisztviselőinek 

ingóságai. 

A Bizottság egyik leginkább „hitelező-barát”, de ugyanakkor legtöbbet vitatott 

javaslatát a 12.4. pont tartalmazza. Eszerint amennyiben a végrehajtást kérő hitelező igazolja, 

hogy az adós vagyonát felkutatni nem tudta, és így igényének kielégítése veszélybe került, a 

következő, a tagállamok belső joga szerint részletezett eszközökkel élhet: 
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Az adós – akár a hitelező, akár az erre felhatalmazott hatóság előtt – bevallást köteles 

tenni vagyontárgyairól, ezek fellelhetési helyéről, valamint az erre felhatalmazott hatóságok 

felhívására harmadik személyek is nyilatkozni kötelesek az adósnak a birtokukban levő 

vagyonáról. Ilyen harmadik személynek minősül valamennyi olyan intézmény, amely az adós 

nevén levő számlát vezet. 

A tulajdoni állapot bevallása, illetve harmadik személy nyilatkozata elmaradásának 

szankcióit – a bizottsági előadmány szerint – a nemzeti jogok írnák elő.  

A javaslat előzménye itt is az volt, hogy a Bizottság górcső alá véve a tagállamok 

jogalkotását nagyfokú eltéréseket tapasztalt: 

A német jogban az adós eskü alatt köteles ingóvagyonáról bevallást tenni, melynek 

hatékonyságát büntetőjogi rendelkezések is erősítik. 

A görög törvénykönyv megoldása hasonló: az adós itt is köteles listát adni 

vagyontárgyairól. Ezzel egyidejűleg esküt is kell tennie arról, hogy a lista valóban teljes… 

A dán rendszerben a vagyonnyilatkozat kötelező, míg Nagy-Britanniában a hitelező 

ilyen irányú kérelme esetén kerülhet sor alkalmazására. 

Franciaországban az ügyész az, akinek hatáskörébe tartozik, hogy az adós számlájáról 

információkat szerezzen [1991.július 9-i törvény 39.cikke] 

A Bizottság véleménye szerint a fent említett eszközök igen nagy hatékonyságúak, 

jelentősen elősegítik a végrehajtási eljárás eredményességét. 

 

A második témakör kapcsán a Bizottság öt pontban foglalta össze azokat a 

témaköröket – így a minimál-ár meghatározása, az árverés és értékesítés, a vételár 

kifizetésének kondíciói, illetve a hitelezők kielégítése –, melyek harmonizációja 

nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megvalósulhasson a végrehajtás alapvető célkitűzése: a lehető 

legjobb ár elérése, a jogi kontroll, az eljárás átláthatóságának biztosítása.  

 

Végül a javaslat – közvetve – számol a pénzkövetelések inflációs alapú 

leértékelődésével, s ellene lehetőséget kínál a követelés felértékelésére a végrehajtási 

eljárásban. A végrehajtás során befolyt pénzek felosztásánál, a felosztás időpontját véve 

alapul, kell felértékelni, és így osztani el a több hitelező között. Az indexálásnak objektív és 

egységes kritériumok alapján kell történnie. Az indexálás akkor is alkalmazandó, ha a 

végrehajtás előtti periódusban ilyenre nem került sor. 

Gáspárdy professzor véleménye szerint ez a végrehajtási jogon messze túlmutató, 

valorizációs kérdés szintén megfontolásra érdemes. A polgári jognak a reális teljesítésre 
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vonatkozó alapelvére alapozottan, s a hatékony jogvédelem érdekében javasolta, hogy a 

követelések ún. indexálását a Magyar Nemzeti Bank évről évre kibocsátandó közleménye 

tegye lehetővé, s egyszersmind - a hivatalos jogalkalmazási eljárásokban - kötelezővé.442 A 

javaslat szerint a „Közleményben foglaltak a jogvitás ügyekben a jogosultat a kérelem 

felemelésére, a kötelezettet az adósság leszállítására jogosíthatják, s kötik az eljáró 

bíróságot.”443 

 

A Bizottság általánosan bevezetendőnek javasolja a Gáspárdy professzor által 

„végrehajtási kötbér”-nek fordított "astreinte" jogintézményét [Javaslat 13. cikke].  

A Bizottság rögzíti, hogy valamennyi tagállamban létezik valamilyen kiegészítő 

jogintézmény a bírósági határozat végrehajtásának ellenszegülő kötelezettel szemben. Enélkül 

a kötelezést vagy tiltást tartalmazó bírósági határozat nem lenne egyéb, mint merő deklaráció. 

Ugyanakkor a tagállamokban jelentősen eltérő a jogi szabályozás és a gyakorlat, ennek 

következtében a végrehajtás hatékonysága is szembetűnően különböző. Több tagállam ismeri 

a végrehajtási kötbér intézményét, mely az adós nemteljesítése esetére a végrehajtási 

eljárásban előirányzott pénzbeli marasztalás. Azonban a végrehajtási kötbér jogi természete az 

azt ismerő tagnemzetek csoportjai szerint eltérő: van, ahol a pernyertes félnek, máshol az 

államnak, illetve egyenlő arányban a pernyertes félnek és az államnak fizetendő. (Magánjogi, 

eljárásjogi, illetve vegyes rendszer.) Így például a végrehajtási kötbér Németországban az 

államot, Portugáliában részben az államot, részben a jogosultat, míg a Benelux államokban a 

jogosultat illeti meg.  

Mivel a Storme-bizottság az egységesítést irreálisnak értékelte, itt is a harmonizációra 

tett javaslatot, méghozzá a Benelux-megoldás – a végrehajtási kötbér bevezetésének – 

preferálásával. A Bizottság ezen javaslatának indokaként a rendszer egyszerűségét és 

hatékonyságát említette, melynek legfőbb oka értékelésük szerint az, hogy a végrehajtási 

kötbér teljes összegében a végrehajtást kérő jogosultat, és nem az államot illeti (mint a német 

rendszerben). A Bizottság véleménye az, hogy ezen szabályokat valamennyi tagállamnak 

adaptálni kellene, különösen azért, hogy az alkalmazásának feltétel (indok)rendszere egységes 

legyen. Ennek némileg ellentmond az, hogy a megvalósítás mikéntje – a direktíva-jellegből 

eredően – a nemzeti jogalkotás feladata. 

A javaslat lényegét az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

                                                           
442 Gáspárdy László: Törekvések az Európai Közösségek tagállamai polgári eljárásjogának közelítésére 

im. 34.o. 
443 Gáspárdy László: Törekvések az Európai Közösségek tagállamai polgári eljárásjogának közelítésére 

im. 38.o. 
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A végrehajtási kötbér nemteljesítés esetén a végrehajtást kérő jogosult kérelmére a 

bíróság által (és nem közigazgatási szerv által!) szabható ki. 

A végrehajtási kötbér átalány-kártérítés jellege abban is megmutatkozik, hogy annak 

ellenére megilleti a jogosultat, hogy az őt ért kárban a kötelezettet marasztalnák. A 

nemteljesítésből adódó kár, ha azt a kötbér nem fedezi, a kötbéren felül követelhető.  

A végrehajtási kötbér csak abban az esetben követelhető, ha az azt tartalmazó 

határozatot a kötelezettnek kézbesítették. [13.1.] 

A kötbér kiszabható egy meghatározott összegben is, de a késedelemhez mérten 

meghatározott időegységek szerint is, attól függően, hogy a bíróság melyiket véli 

hatékonyabbnak. A bíró ez utóbbi esetben meghatározhatja azt a maximumot, melynek 

elérése esetén a végrehajtási kötbér összege nem emelkedik tovább. [13.2.] 

A végrehajtási kötbér teljes egészében a jogosultat illeti meg. A végrehajtási kötbérben 

marasztaló határozat más bírósági határozatokhoz hasonlóan hajtható végre, azaz végrehajtási 

jogcím. [13.3.]  

A Bizottság a tagállamok törvényhozása elé utalná a jogintézmény tárgyi kereteinek 

meghatározását, vagyis azt, hogy alkalmazására milyen ügyekben nem kerülhet sor, valamint, 

hogy meghatározza a végrehajtási kötbér alkalmazásának maximális időtartamát és összegét, 

bíróság általi mérséklésének lehetőségét [13.4], továbbá a kapcsolódó részletszabályokat pl. 

az eljáró bírói fórum, a jogorvoslat, az elévülés vonatkozásában.  

 

A Bizottság fenti javaslatának kidolgozása során szintén a jogösszehasonlítás 

módszerét követte. E körben tett megállapításaikat a javaslat „Indokok előadása” (Expose des 

motifs) című részében taglalták. 

A francia rendszerben a szabályozás összetettebb, mivel ott a szintén a jogosultat 

megillető végrehajtási kötbér két fajtáját különböztetik meg. Létezik l’astreinte provisoire és 

l’astreinte définitive. A l’astreinte provisoire (ideiglenes végrehajtási kötbér), amely igazán 

megőrizte kötbér jellegét, és amelynek mértéke a végrehajtási eljárás során bármikor 

módosítható. A l’astreinte définitive (végleges végrehajtási kötbér), melynek alkalmazására 

csak az ideiglenes végrehajtási kötbér után kerülhet sor, és amelyik a végrehajtási eljárás 

során nem változtatható meg, így gyakorlatilag pénzbírság jellege van. 

A Benelux-megoldás Hollandiában és Luxemburgban 1978-tól, Belgiumban 1980-tól 

hatályos. (Előzményeként a Bizottság egy 1933-as holland törvényt említ, mely pontot tett 

annak a vitának a végére, hogy a végrehajtási kötbér végrehajtási jogcímnek vagy 

pénzbírságnak minősül-e.) 
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A Benelux-rendszer is ismer természetesen olyan eseteket, mikor a végrehajtási kötbér 

alkalmazása kizárt. Értelemszerűen nem lehet bizonyos családi jogviszonyokból eredő 

kötelezettségeket (pl. házastársak közös fedél alatt élésének, vagy a házastársi hűségnek 

kötelezettségét) ily módon kikényszeríteni. Ugyanakkor a gyermekkel való kapcsolattartás 

esetében már alkalmazható. Nincs helye minőségi vita miatti hibás teljesítésre hivatkozás, 

illetve pénzfizetési kötelezettségnek való ellenszegülés esetében. 

 

A Bizottság megállapította, hogy Belgiumban és Hollandiában a polgári eljárásjogban, 

míg Luxemburgban az anyagi jogi szabályok között találhatjuk meg a végrehajtási kötbér 

szabályait. Többé-kevésbé a fent említettekhez hasonlóan szabályozza e jogintézményt a 

francia és görög polgári eljárásjog, illetve a portugál polgári anyagi jog. Az ezzel analóg dán 

szabályozásról nehéz eldönteni annak anyagi vagy eljárásjogi hovatartozását. Végül meg kell 

jegyezni, hogy sem az Egyesült Királyság, sem Olaszország, sem Spanyolország nem ismer 

ezzel hasonló jogintézményt. A Bizottság maga is úgy látta, hogy a common law-ban ismert 

„contempt of court”444 intézményének a végrehajtási kötbérrel való helyettesítése lehetetlen, 

ugyanakkor elképzelhetőnek tartotta, hogy a problémát akként oldják fel, hogy - a 

végrehajtási kötbér esetleges bevezetésekor -  az eljáró bíró hatáskörébe kerülne és nem a 

jogosult kérelmétől függne, hogy az adott esetben a végrehajtási kötbér vagy a contempt of 

court kerül alkalmazásra. Ebben az esetben a végrehajtási kötbér a common law országaiban 

mint „kiegészítő jogvédelmi eszköz” jelenne meg. 

                                                           
444 A contempt of court a „bíróság megsértése”. Ez a fogalom azonban nem csupán az amerikai 

krimikből ismert fogalmat, azaz a tárgyalás rendjének, a bíró személyének megsértését takarja, hanem az ún. 
civil contempt a bírósági határozatnak és eljárásnak való ellenszegülést jelenti. Ha a bíróság parancsa 
(injunction) büntető figyelmeztetéssel együtt kerül a kérelmezett számára kézbesítésre, úgy az esetleges 
ellenszegülés a letartóztatás lehetőségét is magában hordozza. 
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4. AZ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS HATÁSA A MAGYAR JOGRA 

 

Mindezek után nem haszontalan áttekinteni a magyar szabályozást, azaz, hogy a 

vonatkozó magyar joganyag mennyiben tekinthető „euro-konform”-nak. 

A Luganói Egyezményhez való csatlakozás nem vetette fel kényszerítően a belső 

szabályok módosításának szükségességét. Ugyanakkor a magyar kormány a 2392/1997. 

(XII.3.) Korm. sz. határozatában megbízta az igazságügy-minisztert, hogy a csatlakozást 

követően vizsgálja felül az Egyezmény tárgykörét érintő egyes hazai jogszabályokat (így a 

Nmjt-t, Pp-t, Vht-t) és a szükséghez képest tegyen előterjesztést azok módosítására, 

kiegészítésére. 

 

Ezen munka eredményeképpen született meg a 2000. évi CX. törvény a joghatóságra 

és külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó egyes jogszabályok 

módosításáról, melynek XI. fejezete tartalmazza a külföldi határozatok elismerésére és 

végrehajtására vonatkozó új szabályokat. 

A törvény ezzel kapcsolatos novumait az alábbiakban sorolhatjuk fel: 

1. Önálló nemperes eljárást hoz létre a külföldi határozat elismerhetőségének bírói 

megállapítására.445 

2. Pontosan rögzíti a külföldi határozatok elismeréséhez megkívánt feltételeket446 és 

a megtagadásának okait447. 

                                                           
445 Tekintettel arra, hogy az elismerhetőség megállapítására vonatkozó nemperes eljárásra a Vht-nak a 

végrehajtási tanúsítvány kiállítására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, a törvény csupán a hatásköri, 
illetékességi szabályokat rögzíti (74.§ (2) bekezdés). Eszerint az eljárásra  

a) az ellenérdekű fél belföldi lakóhelye (székhelye) vagy szokásos tartózkodási helye szerinti megyei bíróság 
székhelyén működő helyi bíróság (Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság), külföldi választottbírósági 
határozat esetén megyei bíróság (Budapesten a Fővárosi Bíróság), 

b) ennek hiányában a kérelmező belföldi lakóhelye (székhelye) vagy szokásos tartózkodási helye szerinti 
megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság (Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság), külföldi 
választottbírósági határozat esetén megyei bíróság (Budapesten a Fővárosi Bíróság), 

c) ha pedig a kérelmezőnek sincs belföldön lakóhelye (székhelye) vagy szokásos tartózkodási helye, a Budai 
Központi Kerületi Bíróság, külföldi választottbírósági határozat esetén a Fővárosi Bíróság 
rendelkezik hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel. 

446 A módosítás értelmében (lásd. 72. § (1) bekezdés) a külföldi bíróságnak vagy más hatóságnak a 70. 
és 71. §-ban nem említett ügyekben hozott határozatát el kell ismerni, ha 

a) az eljárt külföldi bíróság vagy más hatóság joghatósága a magyar törvényben megállapított joghatósági 
szabályok valamelyike alapján megalapozott volt; 

b) a határozat azon állam joga szerint, amelyben azt meghozták, jogerőre emelkedett; 
c) Magyarország és a határozatot hozó bíróság, vagy hatóság állama között viszonosság áll fenn; 
d) a törvényben meghatározott megtagadási okok egyike sem áll fenn. 

447 A módosított Nmjt 72. § (2) bekezdése értelmében nem ismerhető el a külföldi határozat, ha 
a) annak elismerése a magyar közrendbe ütköznék; 
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Az első pontban említett eljárás igénybevétele természetesen nem kötelező. Maga a 

Nmjt. is kategórikusan rögzíti egyrészt, hogy az elismerés ipso iure történik, másrészt, hogy 

az elismerés feltételeinek vizsgálatára sor kerülhet bármely bírósági (más hatósági) eljárásban, 

ahol ez mint előkérdés vagy pergátló akadály felmerül, de sor kerül rá egy külföldi marasztaló 

határozat belföldi végrehajtásához szükséges végrehajtási tanúsítvány kibocsátására irányuló 

eljárásban is. Ugyanakkor az elmúlt években nemegyszer a marasztalást nem tartalmazó és 

így a bírósági végrehajtás körén kívül eső, külföldi határozatok elismerhetőségének 

vizsgálatára, illetve megállapítására is igény mutatkozott.448 

Ami a Luganoi Egyezmény 27. cikkében felsorolt elismerés megtagadási okokat illeti, 

ezekkel az Nmjt. korábbi 73. §-ának rendelkezései is – lényegében – megegyeztek. A 

módosítás itt inkább pontosította, az Egyezmény szövegéhez igazította a szabályozást. Ami 

igazán érdemi változást jelentett, az az illetékességi szabályok betartására való hivatkozásnak 

az eljárt külföldi bíróság joghatóságának vizsgálatával történt felváltása jelenti. Ezzel 

Magyarország mintegy önként alávetette magát a luganoi-brüsszeli convention double 

kontsrukció joghatósági „vasfegyelmének”.449  

Láthatjuk ugyanakkor, hogy Kengyel Miklós azon megjegyzése, hogy a közrendi 

záradék intézménye a kelet-európai államokban lezajlott politikai, gazdasági változások után 

valószínűleg feleslegessé és így kiiktathatóvá válik450 – talán egyfajta túlzott állami óvatosság 

következtében –  nem következett be.  

További kifogás lehet e jogszabályi módosítással kapcsolatban, hogy bár a Luganoi 

Egyezmény jelenleg hatályos rendelkezéseit hűen tükrözi, nem próbált „az események elé 

menni”, azaz a Brüsszeli Egyezményt felváltó EK rendeletnek – mely nagy valószínűséggel a 

Luganoi Egyezmény változását is maga után fogja vonni – megfelelni. Az elismerhetőség, 

végrehajthatóság vizsgálatánál ugyanis a bíróságok még mindig hivatalból kell, hogy 

                                                                                                                                                                                     
b) az, akinek terhére a határozatot hozták, az eljárásban sem személyesen, sem meghatalmazott képviselője 

útján nem vett részt, azért mert az idézést és a keresetlevelet vagy az eljárás megindításának alapjául szolgáló 
egyéb iratot részére lakóhelyén vagy szokásos tartózkodási helyén nem kézbesítették szabályszerűen és olyan 
időben, hogy a védekezésre módjában állt felkészülni; 

c) a határozat olyan eljárás eredményeként került meghozatalra, amely a magyar eljárási jog alapvető elveit 
súlyosan sértette; 

d) ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt azonos felek között magyar bíróság vagy más 
hatóság előtt a perindítás hatályai a külföldi eljárás megindítását megelőzően beállottak (perfüggőség); 
e) ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog tárgyában magyar bíróság vagy más hatóság azonos 
felek között korábban jogerős érdemi határozatot hozott. 

448 A 2000. évi CX. törvény indokolása szerint ilyen esetként merült fel pl. magyarországi hagyaték 
vonatkozásában hozott külföldi hagyatéki határozat elismertetésének kérdése. 

449 Bán Tamás im. 340.o. 
450 Kengyel Miklós: Az európai polgári eljárásjog és a magyar jogfejlődés im. 170.o. 
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vizsgálják a feltételek fennálltát, illetve a kizáró okokat. Ez alól csupán az alperes perbeli 

jogainak és a „fair” eljárás elvéből fakadó garanciális jellegű eljárási szabályok betartásának 

követelménye jelent kivételt, mivel ennek hivatalból való vizsgálata nem kötelező. 451 

Figyelemmel arra, hogy az EU-csatlakozásunk éppoly közelinek látszik, mint a Luganoi 

Egyezményhez való csatlakozásunk, indokolt lehet a törvénynek az EK rendelethez 

„igazítása”. 

 

A módosított Nmjt. 74/A. §-a is rögzíti, hogy amennyiben a külföldi marasztaló 

határozat hazai elismeréséhez megkívánt feltételek fennállnak, a határozatot belföldön az erre 

irányadó jogszabály – azaz a Vht. – rendelkezései szerint lehet végrehajtani. 

A korábbi végrehajtási kódexünk [1979. évi 18. tvr.] a külföldi határozatok 

végrehajtását érdemben nem szabályozta, csupán meghatározta a végrehajtási lap kiállítására 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot.452 Mindebből következően a külföldi 

bíróságok határozatainak végrehajtása semmiben sem tért el a belföldi határozatok 

végrehajtásától. 

Az új Vht. e témakörben is mélyreható változást hozott, kimerítő és kielégítő 

szabályozását adta a külföldi határozatok végrehajtásának. 

Az 1994. évi LIII. tv. XI. fejezete egyrészt bevezette a végrehajtási tanúsítvány 

intézményét, másrészt a határozat tanúsítvánnyal történő ellátása iránti eljárást integrálta a 

végrehajtási eljárás rendszerébe. (Itt kell megjegyezni, hogy „záradékolás” elnevezés helyett a 

magyar jog a „végrehajtási tanúsítvány” kifejezést használja, mivel a magyar végrehajtási jog 

a végrehajtási záradékolást (Vht. 20.§) más értelemben használja.)  

A szabályozás értelmében ekörben ugyanazon bíróság jár el, mint amely ezt követően 

a végrehajtás elrendelésére hatáskörrel és illetékességgel bír.453 Másrészt a tanúsítvánnyal 

                                                           
451 Lásd. a módosított Nmjt. 74. § (3) bekezdését és az ott hivatkozott 72. § (2) bekezdésének b) és c) 

pontjait. 
452 A régi Vht. 11. § a) és b) pontjai értelmében végrehajtási lapot a választottbírósági ítélet és egyezség, 

valamint külföldi választottbírósági határozat és egyezség alapján a Fővárosi Bíróság, míg külföldi bírósági 
határozat alapján az adós lakóhelye szerinti helyi bíróság volt jogosult kiállítani. 

453 Vht. – Vhn. által módosított – 16. § c) és d) pontjai értelmében végrehajtási lapot bocsát ki: 
 c) külföldi bírósági határozat alapján az adós lakóhelye, székhelye - ezek hiányában az adós végrehajtás alá 

vonható vagyontárgyának helye, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve közvetlen 
kereskedelmi képviselete esetén pedig a fióktelep, illetőleg a képviselet helye – szerinti megyei bíróság 
székhelyén működő helyi bíróság, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság, 

d) belföldi és külföldi választottbírósági határozat és egyezség alapján az adós lakóhelye, székhelye - ezek 
hiányában az adós végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye, külföldi vállalkozások magyarországi 
fióktelepe, illetve közvetlen kereskedelmi képviselete esetén pedig a fióktelep, illetőleg a képviselet helye - 
szerinti megyei bíróság, illetőleg Fővárosi Bíróság (a továbbiakban: megyei bíróság). 
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való ellátásról szóló végzés jogerőre emelkedését követően újabb végrehajtás iránti kérelem 

benyújtására már nincs szükség. 

 

Ugyanakkor a magyar szabályozás – a Luganói Egyezmény fényében – két ponton 

módosításra, illetve kielégítésre szorul: 

- Mivel az Egyezmény a jogorvoslat elbírálására a kontradiktórius eljárást teszi 

kötelezővé, tehát a Vht. akkénti módosítása szükséges, miszerint a határozat végrehajtási 

tanúsítvánnyal történő ellátása tárgyában hozott végzéssel szemben benyújtott fellebbezés 

alapján a másodfokú bíróság tárgyalást tűz ki és az ügyet a peres eljárás szabályai szerint 

bírálja el.  

- A másik szintén a jogorvoslati rendszerhez kapcsolódó, garanciális szabály a 

jogorvoslati határidővel kapcsolatos. Az Egyezmény a jogorvoslati határidőt a magyar jogban 

ismert 15 napos fellebbezési határidőhöz képest jelentősen hosszabb időben, 1 illetve 2 

hónapban határozza meg. E vonatkozásban tehát a Vht. kiegészítése szintén indokolt. 

(Itt kell megjegyezni, hogy a fent megjelölt módosításokra a továbbiakban is várnunk 

kell, hiszen ezeket a 2000. évi CXXXVI. tv. rendelkezései között sem találjuk meg. 

Ugyanakkor kétségtelen, hogy a polgári eljárásjog jelenleg hatályos rendszerébe a fenti 

módosítások csak meglehetősen erőltetetten lennének beilleszthetőek.) 

 

A magyar szabályozás a fenti hiányosságokon túl még egy szempontból hagy komoly 

kívánnivalót maga után. Mint a fentiekben kifejtettek alapján láthatjuk, a jelenleg hatályos 

magyar jogszabályok szerint mind a külföldi határozatok elismerése, mind végrehajtása 

nemzetközi egyezményt vagy a viszonossági gyakorlatot kíván. S bár kétségtelen tény, hogy 

mind a korábbi szocialista országokkal, mind egyre nagyobb számban azon kívüli 

országokkal kötött Magyarország kétoldalú nemzetközi szerződéseket a polgári és családjogi 

ügyekben hozott bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, de – mint arra Bán 

Tamás is rámutatott – „Nyugat-Európa országainak túlnyomó többsége454, az Egyesült 

Államok, Kanada, Ausztrália, a latin-amerikai országok (Kuba kivételével), az egész ázsiai és 

afrikai térség (néhány arab ország kivételével), Japán, Dél-Korea és az olyan, gazdasági 
                                                           

454 Jelenleg Nyugat-Európában Ausztriával, Finnországgal, Nagy-Britanniával, Olaszországgal, 
Németországgal, Franciaországgal, Görögországgal, Törökországgal és Ciprussal áll fenn ilyen jogsegély 
egyezmény. Ezenkívül Magyarország kötött jogsegély egyezményt Albániával, Algériával, Ausztráliával, 
Belorussziával, Bosznia-Hercegovinával, Bulgáriával, a Cseh, illetve a Horvát Köztársasággal, Jugoszláviával, 
Kenyával, a Kínai Népköztársasággal, a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal, Kubával, Lengyelországgal, 
Macedóniával, Moldáviával, Mongóliával, az Orosz Föderációval, az Örmény Köztársasággal, Romániával, 
Szíriával, a Szlovák Köztársasággal, Szlovéniával, Tongával, Tunéziával, Ukrajnával, Új-Zélanddal, 
Vietnámmal és legutóbb az Egyiptomi Arab Köztársasággal. 
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kapcsolataink építése szempontjából jelentős országok, mint Délkelet- Ázsia gyorsan fejlődő 

államai, olyan „fehér foltot” képeznek Magyarország e tárgyú nemzetközi egyezményeinek 

térképén, ami hátráltatja, vagy legalábbis visszafoghatja üzleti kapcsolataink fejlesztését.”455 

Ezen a területen tehát – az Európa-házba való törekvésen túl – fokozott kormányzati aktivitás 

lenne kívánatos! 

 

Ami a Storme-bizottság ajánlásait illeti, ezek közül Gáspárdy professzor de lege 

ferenda megfontolandónak tartotta az alábbiakat: 

”A végrehajtást kérő kérelmére a végrehajtást elrendelő bíróság az adóst arra kötelezi, 

hogy a végrehajtás alá vonható vagyontárgyairól (ideértve vagyonértékű jogait és lejárt vagy a 

jövőben lejáró pénzköveteléseit is) bevallást terjesszen elő. (A végrehajtható okiratban 

rögzített tartozása erejéig, s a törvény által az igazságügyi miniszter rendeletében 

meghatározott értékű vagyontárgyakról.) 

Ha a végrehajtás nem ítéleten alapul, az adós a végrehajtás megszűntetése vagy 

korlátozása iránt pert indíthat azon az alapon is, hogy az előzetes eljárásban – a bírósági 

végrehajtásról szóló törvényben megállapított – lényeges eljárási szabályt sértettek meg. 

Csakis azon esetre, ha az Európai Közösségek Bizottsága a munkacsoportnak a 

végrehajtási kötbérre vonatkozó javaslatát elfogadná (s Magyarország az Európai 

Közösségeknek tagja lesz): a végrehajtási bírság feladásával kell a hazai jogot 

„átigazítani”.”456 Gáspárdy professzor álláspontja szerint, „alighanem búcsút kell venni a 

végrehajtási bírságtól (amely nálunk tudvalevőleg a meghatározott cselekmények 

végrehajtása körében lehetséges). Ez esetre bevezetendő lenne a végrehajtási kötbér, elvileg a 

pénzkövetelések nemteljesítésének esetére is. Alkalmazási körében majd meg kellene 

határozni a kielégítési sorrendet. Ha azonban a bizottsági elgondolást hivatalosan nem 

támogatnák, a végrehajtási kötbér bevezetését e sorok írója határozottan ellenezné.”457 

 

Ha a Vht. és a Vhn. rendelkezéseit áttekintjük, láthatjuk, hogy a fenti javaslatok 

egyike sem került be végrehajtási jogunkba.  

A vagyonnyilatkozattal szembeni heves politikai és köznapi ellenállás napjainkra 

elcsitulni látszik, de nézzük, hogyan alakult a végrehajtási bírság sorsa a 94-től eltelt időben: 

                                                           
455 Bán Tamás im. 333.o. 
456 Gáspárdy László: Törekvések az Európai Közösségek tagállamai polgári eljárásjogának közelítésére 

im. 38-39.o. 
457 Gáspárdy László: Törekvések az Európai Közösségek tagállamai polgári eljárásjogának közelítésére 

im. 34.o. 
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A végrehajtási kötbér bevezetésére nem került sor, s nem kellett búcsút mondanunk a 

végrehajtási bírságnak. Sőt, míg a Vht. csak a meghatározott cselekmény végrehajtására 

irányuló eljárásban ismerte a 100.000.-Ft-ig terjedő (majd a Vhn. által 500.000.-Ft-ra 

felemelt) pénzbírság lehetőségét, a Vhn. bevezette a rendbírság intézményét is. 

A Vht. 45/A. §-a értelmében a végrehajtást foganatosító bíróság 500 000 Ft-ig (illetve 

maximum a végrehajtási ügyértékig) terjedő rendbírsággal sújtja az adóst vagy a végrehajtási 

eljárásban közreműködésre kötelezett személyt, szervezetet, ha a végrehajtásból eredő, 

jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a végrehajtást végző hatóság 

intézkedésének eredményességét akadályozó magatartást tanúsít, és a végrehajtó felhívása 

ellenére sem teljesíti kötelezettségeit, illetve hagyja abba a jogsértő magatartást. 

 Mint látjuk a nálunk bevezetett rendbírság több tekintetben, alapvetően eltér a 

végrehajtási kötbér intézményétől. 

- Egyrészt a bírsággal sújthatók köre tágabb, az adóson kívül a végrehajtási eljárásban 

közreműködni köteles személyekkel és szervezetekkel szemben is alkalmazható. 

- Másrészt nemcsak a meghatározott cselekmény végrehajtása kapcsán, hanem 

pénzkövetelés végrehajtása során is alkalmazható.  

- Ugyanakkor e szankciórendszer alkalmazása nem önmagában a végrehajtható 

határozatban foglalt kötelezettség nemteljesítéséhez, hanem valamiféle felróható 

többletmagatartáshoz, illetve mulasztáshoz kapcsolódik, mely az állami kényszer 

érvényesülése ellen hat. (Itt tehát elvében különbözik a Vht. 174. § c) pontjában írt 

pénzbírságtól, mely a végrehajtási kötbérhez közelebb álló jogintézmény.) 

- S végül: a behajtott rendbírság összegét a végrehajtó a bírósági gazdasági hivatal 

számlájára fizeti be, azaz ez a bírság (is) teljes összegében az államot fogja megilletni.
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A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA, JAVASLATOK DE LEGE 

FERENDA 

 

Mint arra az értekezésem bevezetőjében rámutattam, dolgozatom megszületésének 

legfőbb motívumát a bírósági végrehajtás körüli tudományos érdektelenség megszűnése adta, 

melynek oka éppen úgy keresendő a 90-es évektől elkezdődő gazdasági-társadalmi 

változásokban, mint a jogállamiság eszméjének megerősödésében. 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény megszületését követően 

megfogalmazott egyértelmű dicséreteket, az azóta eltelt nyolc esztendő gyakorlati 

tapasztalatai nyomán, már kritikai észrevételek is színezik. Sor került a Vht. első, novelláris 

módosítására is, s mindez lehetővé tette, hogy a gyakorlatot is feldolgozva objektív képet 

rajzolhassunk a bírósági végrehajtás működéséről. 

A bevezetőben kitűzött kutatási cél a Vht. gerincét alkotó, a pénzkövetelés 

végrehajtására vonatkozó rendelkezéseknek, ezek hatályosulásának, és az ennek kapcsán 

felmerülő gyakorlati problémáknak a vizsgálata volt. A dolgozat vezérfonalát a bírósági 

végrehajtási eljárásban érvényesülő alapelvek adták.  

 

E kutatási cél tükrében a dolgozat legfontosabb megállapításait az alábbiak szerint 

foglalhatom össze: 

 

Az értekezés első fejezetében némi általános alapvetést, az alapelv fogalmának, az 

alapelvek rendszerezésének elméleti áttekintését kíséreltem meg a mai magyar polgári 

eljárásjog-tudomány neves iskolái tanításainak egymás mellé állításával. Ennek kapcsán arra a 

megállapításra jutottam, hogy egységes, egyedül üdvözítő alapelv-fogalom meghatározása 

meglehetősen nehézkes, s valójában a mai magyar polgári eljárásjog-tudományának jeles 

képviselői által vallott nézetek békésen megférhetnek egymás mellett.  

Egyértelmű, hogy a Pp. Alapvető elvek címet viselő első fejezetének térképét 

teljességgel átrajzoló 1999. évi CX. törvény alkotói a Pp. 2.§ (4) bekezdésében – mintegy a 

Gáspárdy professzor által vallottakat ismételve – rögzítették az alapelvek fokozott szerepét a 

jogértelmezés terén.  

Ugyanakkor nem tekinthetjük teljes mértékig elfeledettnek a Névai-Németh irányzat 

által vallott normativitás elvét sem, hiszen ha végigtekintjük a végrehajtási eljárás elmúlt 

évtizedekben született novelláris módosításainak miniszteri indokolását, akkor azt láthatjuk, 

hogy nem volt olyan nagyszabású módosítás, ahol ne jelent volna meg – mintegy 
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vezérfonalként – pl. a végrehajtás eredményességének fokozása, az adós- és hitelezővédelem 

összhangjának megteremtése, mint e jogterület többé-kevésbé állandó jellegű célkitűzésének, 

jogpolitikájának állandó irányvonala. Ezen elvek relatív stabilitást mutatnak, hiányuk – 

véleményem szerint – jogbizonytalansághoz vezethet. 

S végül – utalva a Kengyel Miklós által korábban vallott nézetre, mely szerint az 

alapelvek elsősorban a tudományt szolgálják –, azt is el kell ismernünk, hogy bár a Vht. 9.§-

ában visszautal a Polgári Perrendtartásra és így annak alapelveire is, de „saját” alapelveket 

nem említ, ezért a bírósági végrehajtás sui generis alapelveinek felsorolása nem a tételes 

jogból kerül levezetésre, sokkal inkább tudományos analízis eredménye. 

 

 Az alapelvek rendszerét kívülről befelé haladva, koncentrikus körök mentén építettem 

fel, elkülönítve az igazságszolgáltatás, a polgári eljárásjog és a bírósági végrehajtási eljárás 

„saját-képi” alapelveit. A fejezet első alfejezetében – elsősorban a leírás módszerét 

alkalmazva – nagyvonalakban áttekintettem az igazságszolgáltatás és a polgári eljárásjog 

alapelveit arra helyezve a hangsúlyt, hogy ezen alapelvek mennyiben érvényesülnek a 

bírósági végrehajtásban. 

 Megállapítottam, hogy az igazságszolgáltatás, illetve a polgári eljárásjog alapelvei 

részben változatlanul, részben korlátozottan (speciálisan), részben egyáltalán nem 

érvényesülnek a bírósági végrehajtásban. 

 Eszerint a bírósági végrehajtási eljárásban egyáltalán nem érvényesül a bírósági 

igazságszolgáltatás kizárólagossága, a társasbíráskodás, az igazságszolgáltatásban való 

néprészvétel, a törvényes bíróhoz való jog, valamint a bírói függetlenség elve, amennyiben a 

végrehajtási eljárás keretei között nem a bíróság (bíró) jár el. 

 Elvetettem a nyilvánosság elvének szűkebb értelmezését, mely szerint a tárgyalás 

nyilvánosságának elve kiesik az érvényesülő alapelvek köréből, minthogy a végrehajtásban – 

miként a perenkívüli eljárások legtöbbjében – tárgyalás tartására nem kerül sor. Ezzel 

szemben Vida István nyomdokain ezen alapelv sajátos érvényesülési módjának tekintettem, 

hogy a felek (képviselőik) jelen lehetnek valamennyi eljárási cselekmény foganatosításakor, 

és egyfajta nyilvánosság érvényesül pl. az árverések során is. 

 Bemutattam a rendelkezési és a tárgyalási elvnek, a szóbeliség és a közvetlenség 

elvének a végrehajtási jogban való speciális, lényeges eltérésekkel való érvényesülését. 

 Elfogadtam Gáspárdy professzor álláspontját, mely szerint változtatás nélkül érvényes 

a végrehajtási szakban is a jóhiszemű (rendeltetésszerű) joggyakorlás kötelezettsége, az 
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anyanyelv szabad használatának joga és a törvény előtti egyenlőség tétele, mivel mindhárom 

jogelv érvényességi tartománya messze túlterjed a polgári eljárásjogon. 

 

 Az értekezésem leghangsúlyosabb szerkezeti egységét a bírósági végrehajtás sui 

generis alapelveinek feldolgozása adja. E fejezet egyes részfejezeteiben egy-egy alapelv 

bemutatása során igyekeztem történeti aspektusból is vizsgálni az alapelv érvényesülését 

segítő vagy gátló jogintézményeket, nem elfeledkezve arról sem, hogy – bemutatva néhány 

európai állam végrehajtási jogának specialitását – a hasznosítható, az egyes magyar 

intézmények alkalmazási anomáliáit oldó elemeket a jogalkotás figyelmébe ajánljam. 

 

 A perjogi szabályok kisegítő alkalmazásának elvével összefüggésben elsősorban annak 

rögzítését tartottam fontosnak, hogy ezen elv sui generis végrehajtási alapelvként való 

elfogadását elvetettem, tekintettel arra, hogy ezen elv érvényesülését valamennyi nemperes 

eljárásban megfigyelhetjük. Ugyanakkor – mint a bírósági végrehajtás egyik alapvető 

rendelkezésének – gyakorlati alkalmazása során felmerülő néhány vitatott pontra igyekeztem 

rámutatni. 

 

 A bírósági végrehajtás szabályai kiterjesztése elve kapcsán is elsősorban a gyakorlati 

kérdésekre koncentráltam: 

− Megfogalmaztam annak problémáját, hogy a kétfajta végrehajtói apparátus a párhuzamos 

eljárásról nehezen, és jobbára csak az egyértelműen nyomon követhető ingatlan-

végrehajtás során szerez tudomást. A probléma megoldását jelenthetné az adós 

nyilatkozattételi kötelezettségének a Vht-ben való rögzítése, illetve a vagyonnyilatkozat 

jogintézményének bevezetése. Álláspontom azonban e kérdésben az, hogy a 

számítástechnikában rejlő lehetőségek kihasználása, a Magyar Bírósági Végrehajtói 

Kamara által az önálló bírósági végrehajtók hatáskörébe tartozó és általuk lefolytatott 

végrehajtási ügyekről vezetett nyilvántartás, valamint az adóvégrehajtói apparátus hasonló 

nyilvántartásainak továbbfejlesztése, és esetleges összekapcsolása révén meg kellene 

valósítani valamennyi végrehajtási eljárás központi nyilvántartását és lehívhatóságát.  

− A Vht. hiányosságaként fogalmaztam meg egyrészt, hogy bár a Vht. 10.§-a taxatívan 

felsorolja a végrehajtható okiratok körét, de ebben a jogerős közigazgatási határozat nem 

szerepel, másrészt, hogy ezen eljárásból a bíróság teljesen kimarad: nem hagyja jóvá, nem 

lajstromozza, a jelenlegi szabályok alapján nem is irattározhatja. A közigazgatási 
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határozat mintegy az alapügy utóiratként érkezik a végrehajtókhoz, iratkezelés 

szempontjából tehát a végrehajtó nemigen tud mit kezdeni vele. 

− Felhívtam a figyelmet arra, hogy a Vht., illetve a közigazgatási végrehajtást szabályozó 

törvények több kérdést (a végrehajtást megakasztó körülményeket, a végrehajtási kifogást, 

elévülést) indokolatlan nagy különbséggel szabályozza. E szabályozási anomáliák 

feloldására – többféle elméleti megoldás bemutatása után – a bírósági végrehajtás és a 

közigazgatási végrehajtás szabályai összhangjának fokozását ajánlottam, rámutatva az 

adóvégrehajtás egyes bevált és előremutató szabályainak hasznosíthatóságára is. 

 

A fokozatosság elvének történetét, és az angol, francia, osztrák és német végrehajtási 

jogban való érvényesülését, és hazai gyakorlatát bemutatva azon vélemény mellett tettem le 

voksomat, miszerint a fokozatosság és arányosság elvének fenntartása a bírósági végrehajtás 

során szükséges. Ennek indokát abban fogalmaztam meg, miszerint ezen elv 

érvényesülésének alapvető célja az adós- és hitelező védelem kényes egyensúlyának 

alátámasztása. A kötelezett számára kínéletesebb, gyors, egyszerű és olcsó, a végrehajtást 

kérő számára pedig eredményesebb követelés-végrehajtás előnyt kell, hogy élvezzen a 

gyakran represszália jellegű ingó- (ingatlan-)végrehajtáshoz képest. 

Kifejtettem, hogy a fokozatosság fogalmának egyértelműbb megfogalmazása jobban 

szolgálná azt a célt, miszerint jogszabályainkat az állampolgárok által is érthető nyelven kell 

megszövegezni. Tehát egyértelművé kellene tenni, hogy a végrehajtást kérő – e törvényben 

korlátozott – rendelkezési joga alapján az adós rendelkezésére álló, pénzintézetnél kezelt 

összeg, az adós tágan értelmezett munkabére, ingó, ingatlan vagyona egyidejűleg végrehajtás 

alá vonható. A lefoglalt vagyontárgyak értékesítésére azonban csak a fokozatosság elvének 

figyelembe vétele mellett kerülhet sor. Ezen újrafogalmazás során a fokozatosság 

érvényesülése kapcsán egyrészt meghatározhatóak lennének a jelenleginél ritkább és 

konkrétabb határidők is, másrészt a fokozatosság elve néhány kérdésben szigorítható lenne. 

Elképzelhetőnek tartanám, hogy a Vht. az Art. szabályozáshoz hasonlóan deklarálná, hogy 

ingatlan értékesítésére „bagatell” követelés érvényesítése végett ne kerülhessen sor, illetve, 

hogy – felelevenítve az ős-Vht. rendelkezéseit – az ingó- és ingatlan-értékesítés ne 

kerülhessen sor, ha abból előreláthatóan a végrehajtási költségeknél több nem fog befolyni. 

 

A hitelező érdek elsőbbsége elvének az adósvédelemmel szorosan összefonódó 

történetét röviden áttekintve a Vht. hatályos hitelezővédelmet szolgáló rendelkezéseit három 

ívre fűztem fel. Ekörben a pénzügyi intézménynél kezelt összegre, illetve az adósról és 
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vagyontárgyairól való információszerzés Vhn. által bevezetett, új szabályainak – kritikai 

észrevételektől sem mentes – elemzését adtam, s rámutattam néhány, a hitelezői érdekek ellen 

ható szabályozási anomáliára. 

Az első témakör kapcsán egyértelműen hitelezőbarátnak tekintettem, hogy mivel a 

bankszámlára vezetett végrehajtás esetében a végrehajtónak nincs „kiszállási kötelezettsége”, 

azaz – szemben a munkabérre vezetett végrehajtói letiltással – a végrehajtási 

kényszercselekmény előtt nem szólítja fel az adóst a végrehajtható okirat egyidejű 

kézbesítésével a teljesítésre, a rajtaütésszerű végrehajtás garantált. Ugyanakkor e szabály 

nehezen (mondhatni egyáltalán nem) hozható egyensúlyba a Vht. 36.§ (1) bekezdésében a 

végrehajtható okirat kézbesítéséről szóló általános rendelkezéssel. „Drasztikusan” 

hitelezőbarátnak találtam továbbá a Vht. azon rendelkezését is, mely a közös bankszámlák 

„tulajdoni korlátozás nélküli” végrehajtás alá vonását mondja ki. [Vht. 79/C.§]  

Az adós vagyontárgyairól való információszerzés körében arra a megállapításra 

jutottam, hogy e jogintézmény (és ehhez kapcsolódóan a Vhn. által bevezetett előzetes eljárás 

intézményének) alkalmazását nagymértékben nehezíti a különböző országos nyilvántartások 

(pl. ingatlan-nyilvántartás, lakcím-nyilvántartás stb.) elégtelen működése. 

A végrehajtás alá vonható vagyontárgyak köre kapcsán – Vasvári Csaba cikke alapján 

– javaslatot tettem a követelés lefoglalása törvényi tényállásának egy speciálisnak nevezhető 

követeléssel, a jövőben esedékes napi bevétel (illetve annak egy része) előzetes lefoglalásával 

való kiegészítésére. 

 

 A korlátozott adósvédelem elvének vizsgálata során, a francia, az osztrák, a német és 

az angol végrehajtási jog szabályait bemutatva megállapítottam, hogy a nálunk fejlettebb 

gazdasággal és szociális rendszerrel bíró államok az adós érdekeit messzemenően szem előtt 

tartó rendelkezéseket alkalmaznak. 

 E fejezetben tett főbb megállapításaim katalógusát – tömören – az alábbiakban 

adhatom meg: 

− A Vhn. a pénzintézetnél kezelt, adóst megillető összegre vezetett végrehajtás szabályait 

aprólékosan áttanulmányozva egyértelműen az adós helyzetének – burkolt – elnehezítését 

tapasztaltam. Rámutattam, hogy amennyiben az adós munkabérét bankszámlára utalva 

kapja meg, úgy ezen szabályoknak a munkabérre vezetett végrehajtás helyetti, vagy akár 

azzal együtt való alkalmazása eredményeképpen a Vht. munkabért védő rendelkezései 

szinte értelmüket vesztik. 
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− A létminimum Vht. szerinti garantálása mindenképpen korszerű intézkedésnek tekinthető. 

Álláspontom szerint a példálózó jelleggel említett országok szabályozásából a jelenlegi 

magyar állapotok mellett is indokolt volna átvenni az adós által eltartani köteles (és 

ténylegesen eltartott) családtagok érdekeit védő rendelkezéseket, mely révén valóban 

biztosítható lenne az adós egész családjának minimális szinten való megélhetése.  

− A Vhn. ugyan látszólag egyértelművé tette, hogy a mentesség mely esetei érvényesek a 

magánszemélyek, illetőleg a gazdálkodó szervezetek elleni végrehajtás során, de ez sem 

oldja fel az egyéni vállalkozó mikénti minősítésének a gyakorlatban előforduló kérdését. 

Ráadásul a Vht. 90.§ (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Vht. 91.§-ában 

meghatározott mentességi szabályok felvetik az adósok közötti jogegyenlőség kérdésének 

problémáját is. S szintén nem megoldott az élethivatásszerűen mezőgazdasági 

tevékenységet folyatókra vonatkozó – valószerűtlen helyzetre alapozott – mentesség 

kérdése, melynek révén a mezőgazdász – miután a mentes vetőmag felhasználásával, nem 

kevés költséggel és munkaerővel, a bérelt földön előállítja és betakarítja a termést – azzal 

kell, hogy szembesüljön, hogy a termés teljes mennyiségben végrehajtás alá vonható, 

semmiféle mentes részt nem biztosítva számára. 

− Bővíthetőnek találnám a mentes ingóságok körét családonként egy rádióval, mivel a XXI. 

század elején valamely alapvető információhordozó mentessége legalább olyan fontos, 

mint a hűtőszekrényé. Nem indokolt, hogy csupán az adós fizikai létét tartsuk fenn a 

mentességi szabályokkal.  

− Nem tartom indokoltnak ingók esetében a még olyannyira hitelező-barátnak kikiáltott ős-

Vht-nál is szigorúbb szabályok megfogalmazását, azaz az ingók alacsony (egynegyed) 

áron való értékesítését akár már az első árverésen. 

− Az adós ellen vezetett végrehajtás legérzékenyebb pontjának tekinthető ingatlan-

végrehajtás új szabályai, ezen belül a beköltözhető értéken való végrehajtás és a 

lakóingatlan becsértékének maximum 70%-ig való leszállás előírásának lehetősége több 

megválaszolatlan kérdést vet fel. Azon véleményemnek adtam hangot, miszerint a Vhn. 

által meghonosított szabályozás gyakorlati alkalmazása mellett adósok jelentős tömege 

válhat de facto hajléktalanná, mivel hazánkban jelenleg nem állnak rendelkezésre sem 

olcsó bérlakások, sem megfelelő szociális intézményrendszer e probléma kezelésére. 

Emiatt szükséges lenne a családok eladósodásával komplexen foglalkozó adósságkezelés 

kialakítása, azaz a hitelező és adósvédelem dilemmájának feloldását jelentő, a természetes 

személyek adósságrendezéséről szóló törvény megalkotására. 
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− Javaslatot tettem azon szabály Vht-beli beépítésére, hogy a végrehajtási eljárás költségei 

ne emészthessék fel a végrehajtási eljárásban befolyt teljes összeget, a végrehajtási eljárás 

ne vezethessen arra az eredményre, hogy kielégítetlenül hagyja a végrehajtást kérőt, és 

gyakorlatilag ellehetetleníti (mert szinte mindenétől megfosztja) az adóst, akit továbbra is 

terhel adósságának teljes súlya. Ide kapcsolódóan javaslatot tettem a befolyt összeg 

fordított elszámolási rend szerinti, kivételes elszámolási lehetőségére. 

− Az adósvédelem elve kapcsán áttekintve a végrehajtási díjszabás hatályos szabályait, több 

alkalmazási gondot fogalmaztam meg: 

a) Figyelemmel arra, hogy a csatolt ügyek esetén az ügyek önálló jellegüket megtartják, 

a végrehajtó többször számolja fel a díjazást, holott valójában lehet, hogy egyszer 

eljárva foganatosítja a szükséges cselekményeket. Álláspontom szerint, ebben a 

tekintetben feleleveníthetőek lennének a múlt század elején hatályos rendelkezések, 

melyek a felülfoglalás esetében a helyszínre kiszállás költségét csak akkor terhelték az 

adósra, ha ennek során olyan újabb ingóságok összeírására is sor került, melyek értéke 

a korábban lefoglalt ingóságokban nyert fedezetet jelentékenyen megnövelték, vagy 

ha a felülfoglalás során kitűnt, hogy a korábban lefoglalt ingóságok nincsenek meg 

hiánytalanul. 

b) Ehhez hasonlóan azon véleményemet fogalmaztam meg, hogy indokolt lenne az 

egyetemleges adóstársak elleni végrehajtást ugyanazon végrehajtóra bízni, és egyetlen 

ügyként kezelni. Jelenleg ugyanis mindegyik esetben megilleti őt a munkadíj, illetőleg 

az előleg.  

c) Vitattam azt a gyakorlatot is, mely szerint, ha az adós egy helységben eljárva több 

adósnál foganatosít végrehajtási cselekményt, akkor székhelye és az első adós között 

megtett utat az első adóssal szemben számolja fel, a többi adóssal szemben pedig csak 

az első és második adós lakóhelye közötti útra számítható fel költség. Ez oda vezethet, 

hogy gyakorlatilag egyetlen adósra hárul az útiköltség zöme. 

d) Annak ellenére, hogy mind a kamara, mind a bíróság, mind a jogalkotó azon az 

állásponton van – elfogadva a végrehajtói munkában fellelhető bizonytalansági 

elemeket–, hogy a végrehajtót megilleti a behajtási jutalék, ha az adós felszólítását 

követően „önként”, tehát a tényleges kényszerintézkedések bevárása nélkül teljesít, a 

magam részéről sokkal inkább a felek és jogi képviselőik álláspontjával értettem 

egyet, miszerint a végrehajtó a ténylegesen elvégzett munkája után kapja meg a 

munkadíjat, illetve a behajtási jutalékot. 
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A hitelezői esélyegyenlőség elvét két aspektusból közelítettem meg. A végrehajtási 

eljárás megindítása kapcsán végrehajtási záradék intézményének tágabb fenntarthatósága 

mellett érveltem. A végrehajtás során befolyt összeg felosztásának szabályai kapcsán pedig az 

alábbi kérdésekre kerestem választ: 

− Fenntartható-e a jogcím szerint kielégítés elve? 

A történeti áttekintés és a nemzetközi összehasonlítások alapján megerősítettem, hogy a 

jogcím szerinti kielégítés elvének teljes negálása nem lehetséges. Ugyanakkor 

mindenképpen fontos, hogy a jogpolitikai célok által privilégizált követelések köre a 

lehető legszűkebben kerüljön megállapításra. 

− Indokolt-e a zálogjogosultak kielégítési elsőbbségének megerősödése? 

Annak ellenére, hogy e szabály ellen szól, hogy a kielégítési sorrend megváltoztatása 

bizonyos mértékben hátrányosan érintette a köztartozásokat, de a szabály mellett – a Vht. 

és Ptk. összhangján kívül – több érvet sorakoztattam fel. Egyrészt semmi sem zárja ki, 

hogy kifejezetten jelzálogjoggal biztosítsák a privilegizált követeléseket annak érdekében, 

hogy a jogosult előnyös kielégítést érjen el. Másrészt a jelzálogjog megerősítése azért is 

indokolt volt, mert korábban, sok esetben nem tudta garanciális funkcióját betölteni.  

Ugyanakkor álláspontom szerint bekapcsolódási eljárás szabályainak némi átgondolása 

indokolt lehet, mert pl. indokolatlanul megnehezíti a többi végrehajtás kérő helyzetét, 

hogy a Vht. 114/A.§ (4) bekezdés alapján a jogalapot és az összegszerűséget nem lehet 

vitatottnak tekinteni, ha azt közokiratba foglalták. E korlátozást akként kellene szűkíteni, 

hogy a közokirati bizonyítékkal szemben az adóst ne illesse meg ezen eljárás keretén belül 

a vitatás joga.  

− Fenntartandó-e az azonos rangsorú követelések arányos kielégítése? 

E tekintetben azt az álláspontomat fejtettem ki, miszerint a "prior tempore, potior iure" 

elvnek főszabályként végig kell vonulnia az egész jogrendszeren, és így a végrehajtási 

eljáráson is. A piacgazdaság követelményeinek is az a megoldás felelne meg, hogy a 

végrehajtás kérő javára lefoglalt vagyontárgyat egy később érkező végrehajtást kérő ne 

foglalhassa le úgy, hogy ezzel a már jogot szerző kielégítési alapját jelentős részben 

elvonja. Ugyanakkor – mint a társadalmi igazságosság biztosítéka – itt is beiktatható lenne 

a jelenleg a Vht. 64.§ (3) bekezdésében, a munkabérből való levonási sorrenddel 

kapcsolatban megfogalmazott az a szabály, hogy a bíróság az időbeli sorrendiséget az 

arányos kielégítés szabályának alkalmazásával válthassa fel. 

− Indokolt volt-e a felosztási terv Vhn. szerinti újraszabályozása? 
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A Vhn. vonatkozó új szabályát mindenképpen hatékony újításnak tekintettem, mivel 

nagyobb teret enged a felek rendelkezési jogának, nagymértékben tehermentesíti a 

bíróságokat, gyors és mentes a bürokratizmustól. Ez azért is különlegesen fontos, mert 

korábban gyakran előfordult, hogy a felosztási terv bírósági jóváhagyása több hónapig is 

eltartott, ami a behajtott összeg kifizetését késleltette, és alapot teremtett a kamatok fel 

nem számítása miatti végrehajtási kifogásnak. 

E kérdéseken túlmenően rámutattam a kielégítési és a biztosítási végrehajtás találkozásának a 

mai napig megoldatlan dilemmájára, valamint arra, hogy a Vht-ből szinte teljességgel 

hiányzik a több végrehajtást kérő részvételével folyó végrehajtási eljárás technikai 

szabályozása. Mindkét kérdés megnyugtató lezárásához megfelelő és egyértelmű törvényi 

szabályozásra lenne szükség. E tekintetben nem lenne célszerűtlen az ős-Vht-ból, de a Vhtvr-

ből is ismert felülfoglalás intézményének ismételt bevezetése. 

 

A teljes vagyoni helytállás elvét taglaló alfejezetben a bírósági végrehajtás mint egyedi 

végrehajtás és a felszámolási eljárás mint totális végrehajtás szabályait összevetve komoly 

aggályokat fogalmaztam meg arra nézve, hogy e kétfajta, alapvetően eltérő funkciójú eljárást 

a gyakorlat sok esetben nem e funkciónak megfelelően „használja”.  

A jelenleg hatályos szabályok mellett ugyanis egyrészt mód van arra, hogy egy 

gazdálkodó szervezetet – de facto – végrehajtási eljárás során „számoljanak fel”, anélkül, 

hogy a felszámolási eljárásban érvényesülő garanciális szabályok alkalmazásra kerülhetnének. 

Ennek következtében sérülhetnek az adós gazdálkodó szervezetnek, a cég alkalmazottainak és 

a többi hitelezőnek az érdekei is. Másrészt ugyanakkor az is tapasztalható, hogy több ok, 

körülmény az igényérvényesítés és az egyedi végrehajtás eszközévé tették a felszámolási 

eljárást.  

Mindezek alapján arra az álláspontra helyezkedtem, hogy a jelenleg hatályos 

jogszabályok kettőssége teljesen indokolatlan és inadekvát, ráadásul eltérő lehetőséget nyújt 

adott esetben két teljesen egyforma követelés behajtása terén, azaz ugyanabban a jogi 

helyzetben különböző minőségű jogszolgáltatásra kerülhet sor. A fenti – nem túl szerencsés – 

gyakorlat megszüntetését a két eljárásnak a dolgozatban kifejtett „profiltisztításában” látom 

megvalósíthatónak. Egyrészt az új Cstv. megalkotása során a fizetésképtelenség fogalmát és 

határait szigorúbban kellene meghúzni, másrészt indokolt lehet a gazdálkodó szervezetekkel 

szemben a bírósági végrehajtás némi korlátozása, esetleg annak kimondása, hogy a bírósági 

végrehajtás a gazdálkodó szervezet tevékenységének teljes meghiúsulását nem vonhatja maga 

után.  
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Rámutattam továbbá, hogy nem megoldott a végrehajtók és a felszámolók közötti, a 

végrehajtási eljárás és a felszámolási eljárás találkozásából fakadó alapvető elszámolási vita 

sem.  

 

A végrehajtás eredményességének (sikerességének) elve kapcsán a végrehajtási eljárás 

90-es évektől kezdődő eredménytelenségének miértjére kerestem a választ. Ezt részben a 

végrehajtási eljárás különböző szereplőinek (a végrehajtást kérőnek, az adósnak, 

végrehajtónak, illetve a bíróságnak) mulasztásaiban, részben azon tényben véltem megtalálni, 

hogy a Vht. rendelkezései nem mentek át maradéktalanul a gyakorlatba.  

Dolgozatomban az eredményességet, mint a gyorsaság, hatékonyság és egyszerűség 

eredőjét határoztam meg. Kitérve a Vht. „határidő-rengetegének” gyakorlatot rontó hatásaira 

is, e körben azon megállapításra jutottam, hogy a lefoglalt vagyontárgyak optimális 

értékesítése, és az ezt segítő rendelkezések kiemelt szerephez jutnak. Ugyanakkor részletesen 

kifejtett álláspontom szerint a Vhn. által bevezetett nyilvános pályázat jogintézményének 

szabályai túlbonyolítottak, megnövelik a végrehajtók tévedési lehetőségét, és jogorvoslati 

dömpinggel fenyegetik a bíróságokat. E fejezetben is említést téve a végrehajtói költségek 

neuralgikus kérdésről, arra az álláspontra helyezkedtem, hogy a jelenleginél ösztönzőbb, 

érték- és munkaarányos végrehajtói díjazás eredményesebbé és gyorsabbá tenné a 

végrehajtási eljárást. 

 

A dolgozat harmadik fejezete a bírósági végrehajtói apparátus történetét dolgozza fel 

1945-től napjainkig. Ennek apropóját elsősorban a végrehajtási eljárások hatékonyságának, 

illetve relatív eredménytelenségének kérdése adta. Arra kerestem a választ, hogy milyen 

kapcsolat térképezhető fel a bírósági végrehajtók szervezetére vonatkozó szabályok és a 

végrehajtás eredményessége között. E területen azon véleményemet fogalmaztam meg, hogy 

elsősorban a végrehajtói apparátus létszámának és képzettségének, felkészültségének 

továbbfejlesztésében lehet és kell előrelépést tenni. S egyúttal kifejtettem – tényként 

elfogadva a bírósági végrehajtás mint állami kényszer alkalmazásának magánkézbe adását –, 

hogy komolyan vitathatónak tartom az önálló bírósági végrehajtóknak az állampolgárok előtti 

tekintélyét is szolgáló bíróságokhoz való kötődésének minden lehetséges területen történő 

felszámolását, a bíróságok ellenőrző, felügyeleti tevékenységének gyakorlatilag teljes 

megszüntetését. A jelenlegi viszonyok között a végrehajtói kamara kiterjedt jogkörét 

időelőttinek, a közhatalom gyakorlásának ilyen önmaga általi ellenőrzöttségét pedig 

veszélyesnek tartom. 
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A dolgozat utolsó fejezete az Európai Unión belüli szabályozásra adott némi 

nemzetközi kitekintést. E bemutatás megkerülhetetlenségének indoka nyilvánvaló: hazánk 

európai uniós csatlakozási elképzelései elengedhetetlenné teszik a vonatkozó uniós 

szabályozás és joggyakorlat ismeretét valamennyi jogterületen, így a bírósági végrehajtás 

területén is. Ismertetve a Brüsszeli és Luganoi Egyezmények, a polgári és kereskedelmi 

ügyekben a hatáskörről, valamint az ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról szóló EC 

44/2001. számú Tanács rendelet, és a Storme-jelentés rendelkezéseit, abból a szempontból 

vizsgáltam a  vonatkozó magyar joganyagot, hogy az mennyiben tekinthető „euro-konform”-

nak. 

 Etekintetben – a dolgozat megállapításai szerint – szükségesnek mutatkozik ugyan a 

Vht. néhány rendelkezésének módosítása, de sürgető szükségről nem beszélhetünk. 

Ugyanakkor értekezésemben is hangsúlyoztam, hogy a hatályos magyar szabályok 

jelentősége azért sem elhanyagolható, mivel az elismert külföldi határozatok végrehajtása a 

belföldi végrehajtási szabályok alapján történik. 

 

 Összességében dolgozatomat azzal a reménnyel bocsátom a nagyközönség 

nyilvánossága elé, hogy értekezésem kérdésfelvetései, s az azokra adott, tudományos és 

gyakorlati szempontokat egyaránt szem előtt tartó válaszok mindenkit továbbgondolásra 

sarkallnak, s dolgozatom haszonnal forgathatják a végrehajtási jog rejtelmeivel éppen csak 

ismerkedő joghallgatók éppúgy, mint a gyakorlati kérdésekre választ kereső szakemberek.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 A végrehajtási jog – napjainkban tapasztalható – felértékelődése egyenes arányos volt 

a 90-es évektől elkezdődő gazdasági-társadalmi változásokkal, a jogállamiság eszméjének 

megerősödésével, hiszen a jogállamnak alapvető kötelessége, hogy olyan végrehajtási jogot és 

szervezetet létesítsen, amely eleget tesz a biztonságos és hatékony jogérvényesítés 

követelményének. Erre figyelemmel 1994-ben korszerű, szemléletében, rendszerében 

egyaránt újszerű végrehajtási törvény megalkotására került sor. A törvényről – elfogadása 

után – szinte mindenki az elragadtatás hangján szólt. Az elmúlt nyolc esztendő alatt a születés 

eufóriája némileg oszlott, sor került a Vht. első novelláris módosítására is, s mindez lehetővé 

teszi, hogy a gyakorlatot is feldolgozva objektív képet rajzolhassunk a bírósági végrehajtás 

működéséről. 

 Dolgozatom alapvető célja tehát a Vht. – kielégítési végrehajtásra vonatkozó –

rendelkezéseinek, ezek hatályosulásának, és az ennek kapcsán felmerülő jogértelmezési, 

jogalkalmazási problémáknak a vizsgálata volt, melyhez egyfajta „sorvezetőként” használtam 

a bírósági végrehajtás során érvényesülő polgári eljárásjogi és sui generis végrehajtási jogi 

alapelveket. 

 Dolgozatom első fejezetében némi általános alapvetést, az alapelv fogalmának, az 

alapelvek rendszerezésének elméleti áttekintését kíséreltem meg a mai magyar polgári 

eljárásjog-tudomány neves iskolái tanításainak egymás mellé állításával. 

 Az ezt követő, „Alapelvek a bírósági végrehajtásban” címet viselő fejezetben egyrészt 

röviden értékeltem az igazságszolgáltatás és a polgári eljárás szűkebb értelemben vett 

alapelveinek a bírósági végrehajtásban való érvényesülésének kérdését, másrészt részletesen 

feldolgoztam a bírósági végrehajtás sui generis alapelveinek rendszerét. A dolgozat ezen, 

talán leghangsúlyosabb szerkezeti blokkjának egyes részfejezeteiben egy-egy alapelv 

bemutatása során igyekeztem történeti aspektusból is vizsgálni az alapelv érvényesülését 

segítő vagy gátló jogintézményeket, nem elfeledkezve arról sem, hogy – bemutatva néhány 

európai állam végrehajtási jogának specialitását – a hasznosítható, az egyes magyar 

intézmények alkalmazási anomáliáit oldó elemeket de lege ferenda a jogalkotás figyelmébe 

ajánljam. 

A végrehajtási eljárás leghangsúlyosabb elveiként vonul végig dolgozatom egészén a 

hitelező- és adósvédelem elvei, hiszen ezen elvek összehangolása, e két alapelv egyensúlya a 
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végrehajtási eljárás legvitatottabb kérdése. Betekintve az angol, francia, osztrák, német 

végrehajtási jogszabályokba, számomra a legszembetűnőbb e szabályozások a mienkénél 

sokkal inkább adósbarát jellege volt. Úgy vélem, hogy a hatályos magyar szabályozás 

igazodik napjaink magyar viszonyaihoz, ahol nem szalonképes adósbarát szabályozás mellett 

kardoskodni. Pedig a külföldi példák is azt mutatják, lehet és kell is arról beszélni, hogyan 

valósítható meg az adósi pozícióba került embereknek a teljes ellehetetlenüléstől való 

megóvása egy, a hitelezői igényeket is figyelembe vevő, eredményes végrehajtás mellett.

 Ennek – a végrehajtási szabályok módosítása mellett – egyik lehetséges eszköze lenne 

a családok eladósodásával komplexen foglalkozó adósságkezelés kialakítása, azaz a hitelező 

és adósvédelem dilemmájának feloldását jelentő, a természetes személyek 

adósságrendezéséről szóló törvény megalkotása. 

 A dolgozat harmadik fejezete a bírósági végrehajtói apparátus történetét dolgozza fel 

1945-től napjainkig. Álláspontom ugyanis az volt, hogy – azon túl, hogy az egyes alapelvek 

kapcsán szó esett azok történeti fejlődéséről – nem mehetünk el szó nélkül a végrehajtói 

szakma történeti fejlődése mellett sem, hiszen a végrehajtási eljárások hatékonyságának, 

illetve relatív eredménytelenségének kérdése ezer szálon kötődik nemcsak a végrehajtás 

eljárásjogi szabályaihoz, hanem az azokat alkalmazó szervezet milyenségéhez is. A 

dolgozatban amellett tettem le voksomat, hogy elsősorban a végrehajtói apparátus 

létszámának és képzettségének, felkészültségének továbbfejlesztésében lehet és kell az 

eredményességet is előmozdító lépéseket tenni. S egyúttal kifejtettem – tényként elfogadva a 

bírósági végrehajtás mint állami kényszer alkalmazásának magánkézbe adását –, hogy 

komolyan vitathatónak tartom a bíróságoknak a végrehajtói tevékenység feletti ellenőrző, 

felügyeleti tevékenységének gyakorlatilag teljes megszüntetését. A jelenlegi viszonyok között 

a végrehajtói kamara kiterjedt jogkörét időelőttinek, a közhatalom gyakorlásának ilyen 

önmaga általi ellenőrzöttségét pedig veszélyesnek tartom. 

 A dolgozat utolsó fejezete az Európai Unión belüli szabályozásra ad némi nemzetközi 

kitekintést, mivel hazánk európai uniós csatlakozási elképzelései elengedhetetlenné teszik a 

vonatkozó uniós szabályozás ismeretét valamennyi jogterületen, így a bírósági végrehajtás 

területén is. Csak így foglalhatunk állást abban a kérdésben, hogy a magyar végrehajtási jog 

mennyiben „euro-komform”, mennyiben felel meg az uniós elvárásoknak. 

 E tekintetben – a dolgozat megállapításai szerint – szükségesnek mutatkozik ugyan a 

Vht. néhány rendelkezésének módosítása, de sürgető szükségről nem beszélhetünk. 

Ugyanakkor értekezésemben is hangsúlyoztam, hogy a hatályos magyar szabályok 
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jelentősége azért sem elhanyagolható, mivel az elismert külföldi határozatok végrehajtása a 

belföldi végrehajtási szabályok alapján történik. 

SUMMARY 

 
 The law of execution has been appreciated in direct proportion to the economic-social 

changes beginning in the 90's and the strengthening of the constitutional statehood, since it is 

a fundamental obligation of the constitutional state to establish such execution law and 

institutions that will meet the requirements of the secure and effective assertion of law. With 

respect to the above written, in 1994 an act of execution (hereinafter called Vht.), which is 

modern and new in its approach and structure, was passed. After its passing, the Vht. was 

talked about with enthusiasm. For the past eight years, the euphoria of the birth has decreased 

to some extent, and the Vht. was amended for the first time, and all this makes it possible to 

describe an objective picture of the operation of the judicial execution making use of the 

practice, as well. 

 The main objective of my thesis was the examination of the regulations of the Vht. 

relating to the satisfaction distraint, their enforcement and the problems of interpretation, 

jurisdiction rising up in connection with it. In order to do so, I used the principles of the civil 

procedural law effective during the judicial execution and the sui generis principles of the law 

of execution as guide lines. 

 In the first part of my thesis , I tried to sum up several basic questions, the definitions 

and theories of the principles by drawing up side by side the teaching of famous schools of the 

Hungarian procedural laws of today. 

 In the next part entitled "Principles in the judicial execution", I briefly evaluated the 

question of the effectiveness of the principles - taken in a narrow sense - of the judicature and 

the civil procedural law in the judicial execution, then I described in details the sui generis 

principles of the judicial execution. In the subparts of this chapter, which may be the most 

important part of my thesis, when describing each principle, I endeavoured to examine the 

institutions which help or hinder the enforcement of the principles from historical aspect, as 

well, meanwhile I tried to bear in mind - by showing the specialities of the law of execution in 

several European countries - to de lege ferenda call the attention of the legislation to the 

utilisable elements which may decrease the anomaly of the use of several Hungarian 

institutions. 
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The principles of the protection of creditors and debtors as the most significant 

principles of the executory procedure are carried throughout my thesis, since the 

reconciliation of these two principles, their harmony is the most debated question of the 

executory procedure. Having surveyed the English, French, Austrian and German executory 

regulations, I found that they were more debtor-friendly than the Hungarian rules. I think, the 

presently effective Hungarian rules are adjusted to the Hungarian circumstances of today 

where it is not advisable to stand for debtor-friendly regulations. Yet, as the foreign 

regulations reflect, it may and shall be talked about how the people in the debtor position may 

be protected from getting into an impossible situation by an effective execution which takes 

into account the creditors' interests, as well.  

 This problem could be solved - besides the amendment of the executory regulations - 

by developing debt-management which would complexly deal with the indebtedness of 

families, that means by creating the act regulating the debts of natural persons, which would 

solve the dilemma of the protection of creditors and debtors. 

 The third part of the thesis includes the history of the apparatus of the judicial 

execution from 1945 to nowadays. Since, in my opinion, we cannot ignore the historical 

development of the execution professional even if the historical development of the principles 

was already analysed. I think, one of the reasons for it is that the question of the effectiveness 

and relatively ineffectiveness of the executory procedures is connected through this thread to 

not only the rules of the procedural law of the execution but also the quality of the 

organisation which applies them. I my thesis, I wrote down my opinion that first of all the 

number, education and professional knowledge of the executors may and should be 

developed. Accepting the fact that the judicial execution as a coercive measure of the state 

will be privatised, I gave my opinion that the practically total termination of the controlling, 

supervising functions of courts was seriously debatable. In present circumstances, I find the 

extended competence of the chamber of the executors premature and the self-control of the 

practising of the public authority dangerous.  

 The last part of the thesis gives an international insight into the regulation within the 

European Union. Why this insight is unavoidable is inevitable: Hungary's joining the 

European Union makes it essential to get to know the regulations of the European Union in 

each branch of law, thus in the law of execution, too. Only in this way can we decide to what 

extent the Hungarian law of execution confirms with the expectations of the European Union.  

 In this respect - according to statements of the thesis - it is necessary to modify several 

rules of the Vht., but we cannot talk about urgency. At the same time, I emphasised in my 
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thesis, as well that we cannot neglect the importance of the effective Hungarian regulations, 

either, since the execution of the acknowledged foreign decisions are based on the Hungarian 

executory rules. 


