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Végrehajtási költségek 
35/2015. (XI. 10.) IM rendelet a bírósági végrehajtói díjszabásról 

 
 

Munkadíj és költségátalány 

A végrehajtási ügyértékhez igazodik a munkadíj összege: 
- 100.000,-Ft-ig számított ügyérték esetében 9.000,-Ft; 
- 100.001-1.000.000,-Ft közötti ügyérték esetén 9.000,-Ft, valamint a 100.000,-Ft feletti rész 3%-
a; 
- 1.000.001-5.000.000,-Ft közötti ügyérték esetén 36.000,-Ft, valamint az 1.000.000,-Ft feletti 
rész 2%-a; 
- 5.000.001-10.000.000,-Ft közötti ügyérték esetén 116.000,-Ft, valamint az 5.000.000,-Ft feletti 
rész 1%-a; 
- 10.000.001,-Ft feletti ügyérték esetén 166.000,-Ft, valamint az 10.000.000,-Ft feletti rész 0,5%-
a. 
 

Költségátalány 

A végrehajtót - az irodájának fenntartásával kapcsolatos általános költségek, így különösen munkabér, 

közüzemi díjak, számítástechnikai és elektronikus eszközök fenntartásával kapcsolatos kiadások, 

valamint az amortizációs költségek fedezetére, a következő eltérésekkel - a munkadíj 50%-a 
költségátalányként illeti meg. 

 

[A  

Készkiadás 

(1) A végrehajtó készkiadásként számíthatja fel 

a) a lefoglalt ingóság átszállítása esetén a szállítási (fuvarozási) és tárolási költséget, 

b) a lezárt helyiség felnyitásának és újbóli lezárásának költségét, 

c) a végrehajtási eljárásnál jelen levő tanú, illetve tolmács költségtérítését, 

d) a végrehajtási eljárás során felmerült postaköltséget, 

e) a végrehajtási eljárás során, a végrehajtás foganatosításával felmerült indokolt és igazolt más költ-

séget. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti készkiadásokat a végrehajtó akkor számíthatja fel, ha azok az adott vég-

rehajtási üggyel kapcsolatban indokoltan és igazoltan merültek fel. 

(3) A végrehajtó - az irattárazási költségek, az informatikai alkalmazások költségei, valamint a digi-

talizálási és archiválási feladatokkal összefüggő költségeinek fedezetére - az (1) bekezdésben meg-

határozott költségeken felül készkiadásként számíthatja fel az ügyviteli és iratkezelési díjat, amelynek 

összege ügyenként 8.000 forint. 

Az egyetemlegesen felelős adósok ellen vezetett végrehajtási eljárások során a készkiadásokat akkor 

lehet külön felszámítani, ha azok különböző eljárási cselekmények során külön-külön merültek fel. 

 

Végrehajtási költségelőleg 

A végrehajtót az eljárása kezdetén ügyenként megilleti pénzkövetelés behajtása esetén a pénzfize-

tésre irányuló végrehajtási eljárásban a munkadíj 50%-a és a költségátalány 50%-a, de összesen 
legalább 9.000 forint, amely az eljárás kezdetén felszámítható 8.000 forint összegű ügyviteli és 
iratkezelési díjjal együtt nem haladhatja meg a 85.000 forintot; 
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Helyszíni eljárás díja 

A végrehajtót a helyszíni eljárásért: 

9.000,- Ft munkadíj (megkezdett óránként, székhelyen belül) 

4.500,- Ft költségátalány 

2.500,- Ft utazási költségátalány (székhelyen belül) vagy 3.500,- Ft utazási ktg átalány (székhelyen 

kívül) 

 

Behajtási jutalék mértéke 

Ha a végrehajtási eljárás eredményes, a végrehajtót behajtási jutalék illeti meg. A behajtási jutalék 

összege a végrehajtható okiratban feltüntetett követelésből megtérült összeg alapulvételével 

- 5.000.000,-Ft-ig 8%-a; 

- 5.000.001-10.000.000,-Ft között legalább 400.000,-Ft, valamint az 5.000.000,-Ft feletti összeg 6%-

a; 

- 10.000.000,-Ft felett legalább 700.000,-Ft, valamint a 10.000.000,-Ft feletti összeg 3%-a. 

A behajtási jutalék összege a 4.000.000,-Ft-ot nem haladhatja meg. 

 

 

 

Példa 
 
Ügyérték: 593.266,- Ft 

 

Befizetés összege: 335.000,- Ft 

 

Munkadíj: 9.000,- Ft + 14.798,- Ft = 23.798,- Ft 

- 100.000,-Ft-ig számított ügyérték esetében 9.000,-Ft; 

- 100.001-1.000.000,-Ft közötti ügyérték esetén 9.000,-Ft, valamint a 100.000,-Ft feletti rész 3%-a; 

- 1.000.001-5.000.000,-Ft közötti ügyérték esetén 36.000,-Ft, valamint az 1.000.000,-Ft feletti rész 

2%-a; 

 
Költségátalány (a munkadíj 50%-a): 11.899,- Ft 

 
Végrehajtási költségelőleg (munkadíj 50%-a és a költségátalány 50%-a + készkiadás): 17.848,- 

Ft + 8.000,- Ft készkiadás, mindösszesen 25.848,- Ft 

 
Behajtási jutalék: 335.000,- Ft * 0,08 = 26.800,- Ft 

 
 végrehajtási költség mindösszesen: 70.497,- Ft + a jövőben befizetésre kerülő összegek után 8% 

mértékű jutalék. 

 

Amennyiben helyszíni eljárásra is sor kerülaz ügyben, abban az esetben  9.000.- Ft munkadíj 

(megkezdett óránként, székhelyen belül) + 4.500.- Ft költségátalány + 2.500.- Ft utazási 

költségátalány (székhelyen belül) vagy 3.500.- Ft utazási ktg átalány (székhelyen kívül) keletkezik. 

 

 
 

 


