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A VÉGREHAJTÁSI ÜGYEK KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁSÁRÓL, VALAMINT A 

VÉGREHAJTÁSI ÜGYEK AUTOMATIKUS ÜGYELOSZTÁSÁRÓL 

 

A Magyar Közlönyben 2016. március 9-én került kihirdetésre a Magyar Bírósági 

Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 5/2016 (III.8.) IM rendelet.  

A rendelet egyebek mellett módosítja:  

- a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítható általános költségátalány 

megfizetésének szabályairól szóló 8/2001 (IV.27.) IM rendeletet, 

- a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001 (X.26.) IM rendeletet, 

- a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002 (I.17.) IM 

rendeletet. 

A rendeletnek a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) működésére vonatkozó 

rendelkezései, így a központi, informatikai alapú ügynyilvántartó rendszerre vonatkozó 

szabályozás, az adatokra vonatkozó tanúsítvány kiállítása, végrehajtói pályázatokra 

vonatkozó rendelkezések a kihirdetést követő napon léptek hatályba. A rendelet a 

kihirdetését követő nappal módosította a 8/2001 (IV.27.) IM rendeletet annak rögzítésével, 

hogy az általános költségátalányt az egyetemlegesen felelős adósok ellen egyidejűleg 

elrendelt, ugyanazon végrehajtó által foganatosított ügyekben egyszer kell felszámítani.  

A rendelet szerinti módosítás alapján 2016. szeptember 1-től a végrehajtható 

okiratokat a bíróságok kezelőirodái – önálló bírósági végrehajtó eljárása esetén – 

iratborítóval és kísérőjegyzékkel ellátva közvetlenül a Kar Hivatali szerve részére 

küldik meg. A gyermek átadására kiállított végrehajtási lappal együtt a végrehajtás 

alapjául szolgáló bírósági határozat másolatát, szellemi tulajdonjogok megsértése miatt 

indított perben hozott határozat végrehajtása esetén a végrehajtható okirat mellékletét 

képező hangfelvételt is megküldi a kezelőiroda a Kar Hivatali szervének.  

A Kar Hivatali szerve a végrehajtható okiratok átvételét követően, azokat érkezési 

sorrendben osztja ki az ugyanazon járásbíróság mellett működő önálló bírósági 

végrehajtók között, a jelvény sorszámának megfelelően növekvő sorrendben. Ha a 

járásbíróság mellett működő valamennyi önálló bírósági végrehajtó kapott ügyet, a 

kiosztást a sorrendnek megfelelően, elölről kell kezdeni. A kiosztást követően a Kar 

Hivatali szerve a kísérőjegyzék átvett példányán feltünteti az önálló bírósági 

végrehajtót és a végrehajtási ügyszámot, majd a kísérőjegyzéket visszaküldi a bíróság 

kezelőirodájának.  

Szintén 2016. szeptember 1-től lép hatályba azon rendelkezés, miszerint az ügyviteli 

befejezést megelőzően érkezett, ugyanazon adós ellen indult végrehajtási ügyet az az 

önálló bírósági végrehajtó kapja meg, akinek a részére az adós ellen indult korábbi ügy 



kiosztásra került. Ugyanígy az egyetemlegesen felelős adósok elleni végrehajtási ügyeket 

is ugyanazon önálló bírósági végrehajtó részére kell kiosztani.  

Az eljáró végrehajtó nevéről, hivatali helyiségének címéről a Kar Hivatali szerve 

tájékoztatja a végrehajtást kérőt.  


