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A bírósági végrehajtással kapcsolatos jogszabályok
Törvények
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 25-29. cikk
2016. évi CXXX. törvény a Polgári perrendtartásról 8., 64-75.,141., 362-363.,
526-561., §
2017. évi CLIII. törvény Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási
eljárásokról (Avt.)
2017. évi CLI. törvény Az adóigazgatási rendtartásról (Air.)
2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartás (Ákr.) 131-138. §
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Harmadik Könyv XXIV. fejezet,
Ötödik Könyv XXI-XXVIII. fejezet, Hatodik Könyv XII-XXXI., LX., 6:518-6:534.§,
6:565-6:578. §
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 16-22. §
A 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art)
2017. évi törvény CXVIII. A bírósági polgári nemperes eljárásokban
alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 51-55. §
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról 26-27., 54-54/A., 62., 81., 94-97., 103-124/A. §
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
1998 évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 159-160. §
2012. évi C. a Büntető Törvénykönyvről 287-288., 404., 405., 407. §
2010. évi CLXXXIV. törvény a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és
illetékességi területének meghatározásáról
2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról (bírósági
végrehajtási ügyintézői vizsgára jelentkezőknek)

1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról (bírósági végrehajtási ügyintézői vizsgára jelentkezőknek)
2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről
2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről 7-15. §

Kormányrendeletek
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 76/A-82. §
180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról
250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási
szabályairól
66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli
érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának
részletes eljárási szabályairól

IM/IRM/KIM rendeletek
12/1994. (IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi
képviselő díjazásáról
13/1994. (IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtási jutalomról és a végrehajtási
költségátalányról
35/2015. (XI. 10.) IM rendelet a bírósági végrehajtói díjszabásról
8/2001. (IV. 27.) IM rendelet a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó
általános költségátalány megfizetésének szabályairól
13/2001. (X. 10.) IM rendelet az adós foglalkozásához nélkülözhetetlen gépjármű
lefoglalás alóli mentességéről
5/2016. (III. 8.) IM rendelet a Magyar bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól,
valamint az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
16/2001. (X. 26.) IM rendelet a bírósági végrehajtás szervezetéről
1/2002. (I. 17.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről
37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzői ügyvitel szabályairól 45/A-54/A. §
21/2006. (V. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes
kérdéseiről 11. §
27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet az elektronikus árverési rendszer informatikai

alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról
18/2014. (III. 13.) KIM rendelet a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak
megállapításáról

Egyéb rendeletek
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény végrehajtásáról 17-21. §
32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet a légi járművek lajstromozásának szabályairól 112. §
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a
közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

