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TERVEZET! 
 

 
A Kormány 

 
…/2010. (…….) Korm. rendelete 

 
a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. 

rendelet módosításáról 
 
 

A Kormány a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 
27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) A Vht. 31/D. §-a szerinti végrehajtói kézbesítés (a továbbiakban e rendeletben: 
kézbesítés) célja az, hogy – az eljárási jogok gyakorlásának biztosítása érdekében – a 
jogszabályban meghatározott határozat vagy értesítés annak címzettje részére polgári 
nemperes eljárás lefolytatásával vagy ilyen eljárás lefolytatásával is kézbesítésre kerüljön.” 
 

2. § 
 

(1) A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. 
(VIII. 27.) Korm. rendelet 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[E rendelet alkalmazásában:] 
 

„c) bírósági határozat: a Vht. 15. §-a szerinti jogerős bírósági határozat, 
egyezséget jóváhagyó végzés, 16. §-ának a) pontja szerint közjegyzői határozat és közjegyző 
által jóváhagyott egyezség, a közjegyzőnek a közjegyzői nemperes eljárás lefolytatásáért 
felszámított díjról és költségről kiállított költségjegyzéke, valamint a 16. §-ának b) pontja 
szerinti fegyelmi bíróságok határozata, amelynek a kézbesítése a hivatalos iratok 
kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint már megtörtént, és az a Polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 99. §-ának (2) bekezdése szerinti kézbesítési 
vélelem folytán emelkedett jogerőre;” 

 
(2) A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. 

(VIII. 27.) Korm. rendelet 2. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[E rendelet alkalmazásában:] 
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„n) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) szerinti hozzátartozó;” 

 
3. § 

 
A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 

27.) Korm. rendelet a 46/B. §-t követően a következő VI. fejezettel és 46/C-E. §-sal egészül 
ki: 
 

„VI. fejezet 
 

A FIZETÉSI MEGHAGYÁS KÉZBESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 
 

„46/C. § (1) A közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyásnak a fizetési 
meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmhtv.) 16. § (3) 
bekezdése alapján a kötelezett részére történő végrehajtói kézbesítésére a bírósági határozat 
kézbesítésére vonatkozó rendelkezéseket az e §-ban és a 46/D-E. §-ban meghatározott 
eltérésekkel kell alkalmazni. 
 

(2) A kézbesítés iránti kérelmet a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelembe kell 
foglalni. A kérelemben csak az 5. § (1) bekezdés e) pontjában megjelölt adatokat kell 
feltüntetni, s a kérelemhez iratokat nem kell mellékelni. 

 
(3) A kézbesítési cím a kötelezett fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemben 

megjelölt idézési címe, melyre a kézbesítés – az e fejezetben foglalt eltérésekkel – egyszerű 
kézbesítéssel történik. 

 
(4) A kézbesítés külön jogszabályban meghatározott díját a fizetési meghagyásos 

eljárásért a Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére járó díj megfizetésével azonos 
módon kell megfizetni. 

 
(5) A kézbesítési ügy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarának a végrehajtható 

okiratok és a kézbesítendő iratok elosztására szolgáló informatikai alkalmazása útján, a 3. § 
(1) bekezdésben megjelölt végrehajtó részére kerül – külön jogszabály szerint – kiosztásra; a 
kézbesítendő irat pedig a fizetési meghagyásról a végrehajtó által a kézbesítés céljára kiállított 
papír alapú másolat.  

 
(6) A 7-9. §-t a fizetési meghagyás kézbesítése során nem kell alkalmazni.  
 
46/D. § (1) A fizetési meghagyás a 16. § (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti személynek 

mint helyettes átvevőnek nem adható át.  
 
(2) Ha a végrehajtó a helyszíni eljárás során azt állapítja meg, hogy a címzett nem 

tartózkodik a kézbesítési helyen (ismeretlen, elköltözött, ott-tartózkodására utaló jel nem 
található stb.), megkeresi a postai szolgáltatót a címzett utánküldés szolgáltatás igénylése 
érdekében bejelentett új címének közlése érdekében, továbbá megkeresést ad ki a címzett 
lakó-, tartózkodási helyének megállapítása iránt. Az ennek eredményeként beszerzett új címet 
úgy kell tekinteni, mint ha eredetileg is ezt jelölték volna meg kézbesítési címként.  
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(3) A kézbesítés foganatosítására a helyszíni eljárást a kézbesítendő irat végrehajtóhoz 
érkezésétől – utánküldés szolgáltatás igénylése esetén bejelentett új címről, illetve a lakó-, 
tartózkodási helyről való tudomásszerzéstől – számított 8 napon belül, a második helyszíni 
eljárást pedig az irat átvételére adott határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül meg 
kell tartani. 

 
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti kézbesítési cím a végrehajtó székhelye szerinti megyén 

(Fővároson) kívül található, a Vht. 33. §-a szerinti megkeresésnek van helye; erről a 
kézbesítést kérőt tájékoztatni kell és fel kell hívni a megkeresett végrehajtót megillető 
munkadíj megfizetésére. A díj megfizetését követően a megkeresést haladéktalanul 
foganatosítani kell.  

 
(5) A címzett részére a kézbesítés megkísérléséről és a fizetési meghagyás átvételéről 

szóló értesítést a rendelet 3. számú melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével kell 
elkészíteni és a fizetési meghagyás átvételére az értesítés kiállításának napjától számítva 5 
munkanapot kell biztosítani. 

 
(6) A kézbesítés céljára tartott második helyszíni eljárás eredménytelensége esetén a 

címzettnek a (4) bekezdés szerint kell értesítést hagyni, és az értesítésen fel kell tüntetni azt is, 
hogy az a fizetési meghagyás kézbesítésének második megkísérléséről készült.  

 
46/E. § (1) A fizetési meghagyás kézbesítése eredményes a 34. § (1) bekezdésben 

foglalt esetben, kivéve ha a helyettes átvevő maga a kézbesítést kérő; és eredményesnek kell 
tekinteni a 34. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben is a második helyszíni eljárás 
napjától számított 5. munkanapon. 

 
(2) A 34. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben a kézbesítés csak 

akkor eredménytelen, ha a címzett utánküldés szolgáltatás igénylése érdekében bejelentett 
címének vagy lakó-, tartózkodási helyének felkutatása nem járt eredménnyel. 

 
 (3) A kézbesítés eredményéről a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyzőt és a 

kérelmezőt értesíteni kell; a kézbesítés eredményéről szóló jegyzőkönyvhöz az átvételi 
igazolás másolatát csatolni kell.” 
 

4. § 
 

A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 
27.) Korm. rendelet a 2. számú mellékletét követően e rendelet mellékletével egészül ki. 

 
5. § 

 
(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. június 1-jén lép 

hatályba. 
 
(2) A 2. § (2) bekezdés 2011. január 1-jén lép hatályba. 
 
(3) A rendelet 2011. január 2-án a hatályát veszti. 
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Melléklet a .../2010. (…..) Korm. rendelethez 
 

„3. számú melléklet a 250/2007. (VIII. 27.) Korm. rendelethez 
 

 

………………………………………………………………………………………….….… önálló bírósági végrehajtó

……………………………………………………………….…………………….…..…….………… irodájának címe 

…………………………………….. telefonszám   …………………………………..……………………....  ügyszám 
 

ÉRTESÍTÉS 
 fizetési meghagyás végrehajtói kézbesítésének megkísérléséről 
 fizetési meghagyás végrehajtói kézbesítésének második megkísérléséről 

 
A fizetési meghagyást …………………………. (dátum) ………….. órakor megkíséreltem kézbesíteni a címzett 
számára. A címzett a fizetési meghagyást a III. pontban foglaltak szerint veheti át. 

 
I. A címzett adatai 

név: ….……………………………………………………………………………………….….……………………….. 
cím: .…………………………………………………………………………….….….……………………………….…
 

II. A fizetési meghagyás adatai 
 
A meghagyást kibocsátó közjegyző neve, székhelye:…………………………………………………………………….
A fizetési meghagyás ügyszáma: ……………………………………………………………………………..…………. 

 
III. A fizetési meghagyás átvételének módja 

 
………………………………………………………………………………………………………… (az átvétel helye) 
……………………………………………………………………………………………………... (ügyfélfogadási idő) 
……………………………………………………………………………………………………. (az átvétel határideje) 
 
Az átvételhez a címzettnek jelen értesítést és a következő érvényes okiratok valamelyikét kell bemutatnia: 
személyazonosító igazolvány (annak igénylését igazoló hatósági okirat), katonai igazolvány, tartózkodási engedély, 
letelepedési engedély, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, útlevél, 2001. január 1-jét követően kiadott vezetői 
engedély (jogosítvány), jogszabály által rendszeresített, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány. Ha a 
címzett szervezet, annak vezetője, képviselője vagy a szervezet meghatalmazottja veheti át az iratot. 
 

IV. A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata: 
 
………………………………………………………… 
 
 

ph. 
V. Tájékoztatás 

 
Ezen értesítés szerint a kézbesítési végrehajtó a címzett, mint kötelezett számára fizetési meghagyást kísérelt 
meg kézbesíteni. A címzett a fizetési meghagyást az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési 
végrehajtó irodájában. Ha az értesítésben megjelölt határidőben a címzett nem veszi át a fizetési meghagyást, a 
határidő lejárát követő 8 napon belül újabb helyszíni eljárásra kerül sor. Ha az irat átvételére a fizetési 
meghagyás kézbesítésének második megkísérlését követően sem kerül sor, a fizetési meghagyás kézbesítését a 
második helyszíni eljárás napját követő ötödik munkanapon eredményesnek kell tekinteni. 
 
A fizetési meghagyással szemben a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 28-33. §-a szerint 
lehet ellentmondást előterjeszteni.  
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Szakmai indokolás 
 
 

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (Fmhtv.) 16. §-ának (3) 
bekezdése megteremtette annak a lehetőségét, hogy a közjegyző által kibocsátott fizetési 
meghagyás a kötelezett részére ne csak a Polgári perrendtartásról szóló törvényben 
meghatározott módon (postai szolgáltató útján, elektronikus úton), hanem ehelyett végrehajtói 
kézbesítés útján is kézbesítésre kerülhessen. Ilyen végrehajtói kézbesítésre akkor kerül sor, ha 
a jogosult ezt a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmében kifejezetten kérte, és a 
kézbesítés díját előzetesen meg is fizette.  
 

A végrehajtói kézbesítés olyan speciális végrehajtási eljárás (s mint ilyen – 
értelemszerűen – polgári nemperes eljárás), melynek legalapvetőbb szabályait a bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 31/D. §-a tartalmazza, részletes eljárási 
szabályai pedig a Vht. 307. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazása alapján 
kiadott, a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) 
Korm. rendeletben (kormányrendelet) találhatók. A végrehajtói kézbesítés a hatályos 
szabályok alapján arra szolgál, hogy a postai úton kézbesített azon határozatok, melyekkel 
kapcsolatban a kézbesítési vélelem már beállt (tehát amelyeket postai úton már kézbesítettek, 
annak során azonban nem sikerült az iratot ténylegesen a címzett vagy helyettes átvevő 
részére átadni, s így csak vélelmen alapul a címzett tudomásszerzése) egy utólagos eljárás 
eredményeképpen eljussanak a címzetthez, aki ezáltal tudomást szerezhet a korábbi 
kézbesítésről, illetve a kézbesítési vélelem beálltáról. Az Fmhtv. ezt a végrehajtói kézbesítést 
nemcsak a postai kézbesítést követően, mintegy utólagos, kiegészítő jelleggel teszi 
alkalmazhatóvá, hanem a hagyományos kézbesítési módok alkalmazása helyett is: az Fmhtv. 
16. § (3) bekezdésében foglalt esetben tehát a meghagyás kézbesítése eleve végrehajtói 
kézbesítés útján történik.   
 

Az Fmhtv. életbelépése két okból is szükségessé teszi a kormányrendelet módosítását: 
abban át kell vezetni a közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás utólagos végrehajtói 
kézbesítésével összefüggő változásokat, másrészt ki kell egészíteni a kormányrendeletet 
azokkal a speciális rendelkezésekkel, melyek a fizetési meghagyás postai út helyett történő 
végrehajtói kézbesítésére vonatkoznak. 
 

A kormányrendelet 1. §-ának kiegészítése tükrözi a végrehajtói kézbesítés 
többfunkcióssá válását. Míg a hatályos szöveg szerint a végrehajtói kézbesítés célja az, hogy 
az irat polgári nemperes eljárás lefolytatásával is eljusson a címzett részére (tehát a 
hagyományos kézbesítést követő további irat-továbbításról van szó), addig a módosított 
szöveg már azt a fordulatot is tartalmazza, amely szerint a célja lehet önmagában a polgári 
nemperes eljárás útján történő irat-továbbítás (ez tehát a postai út helyetti kézbesítés) is.  

 
A kormányrendelet értelmező rendelkezései között szükséges az utólagos végrehajtói 

kézbesítés tárgyát képező bírósági irat fogalmát úgy alakítani, hogy abba a közjegyző által 
kibocsátott fizetési meghagyás is beleérthető legyen: ennek érdekében a módosítás a 
közjegyzői végzés helyett a közjegyzői határozat kifejezést illeszti be a kormányrendelet 2. § 
c) pontjában szereplő felsorolásba. Emellett a 2. § n) pontja is módosításra kerül: abban 
jelenleg a Ptk-ra történő utalás merev hivatkozásként szerepel, melynek rugalmas 
hivatkozásra cserlését a jogszabályszerkesztésről szóló előírások, továbbá az új Polgári 
Törvénykönyv életbelépése is szükségessé tesz. 
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A fizetési meghagyás Fmhtv. 16. § (3) bekezdése szerinti végrehajtói kézbesítésére 
speciális szabályokat állapít meg a rendelet, melyek a kormányrendelet VI. fejezetébe, 
újonnan beiktatott 46/C-E. §-okban kerülnek elhelyezésre. A speciális rendelkezések a 
következőkben foglalhatók össze. 

 
A kézbesítés iránti kérelmet nem a végrehajtónál, hanem a fizetési meghagyás 

kibocsátása iránti kérelem részeként kell előterjeszteni [Fmhtv. 16. § (3) bek., 20. § (6) bek.]. 
 
A kézbesítési cím a kötelezett fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemben 

megjelölt idézési címe, melyből következően a kézbesítés – a cím kiválasztása szempontjából 
– ún. egyszerű kézbesítés, másrészt a kérelemben jóval kevesebb adatot kell megjelölni, és 
ahhoz iratokat sem kell mellékelni. A kézbesítés természetesen több szempontból is eltérő 
módon történik az egyszerű kézbesítéshez képest (bonyolultabb, több eljárási cselekményből 
áll, a címzett felkutatása érdekében több intézkedés történik, a közjegyző részére minden 
esetben szükséges visszajelzés a kézbesítés eredményéről); ez szükségszerűen következik 
abból, hogy nem a postai kézbesítést követő, hanem azt helyettesítő irat-átadásról van szó. 
Ezekre az eltérésekre a normaszöveg a 46. § (3) bekezdésben is utal egy közbevetett 
fordulattal, majd pedig a fejezet további rendelkezéseiben azok tételesen meg is jelennek. 

 
A kézbesítés díját az általános szabályoktól eltérően nem közvetlenül a kézbesítési 

végrehajtóhoz, hanem egyablakos ügyintézést megvalósítva, a fizetési meghagyás eljárás 
díjával együtt, azzal azonos módon kell megfizetni. A díjról a bírósági végrehajtói 
díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet rendelkezik; az egyszerű kézbesítés 
munkadíja 6000 Ft, ahhoz pedig 1500 Ft költségátalány járul. (Erre vonatkozóan a fizetési 
meghagyásos eljárással kapcsolatos rendeletekről szóló munkaanyag 8. melléklete szerinti 
tervezet tartalmaz rendelkezéseket.)  

 
A kézbesítendő irat a kibocsátott fizetési meghagyás, melyet nem az ügyfélnek kell a 

kézbesítés céljára a végrehajtó rendelkezésére bocsátania, hanem azt a végrehajtó a Magyar 
Bírósági Végrehajtói Kamara végrehajtási ügyek és ügyiratok kiosztására szolgáló 
informatikai alkalmazásának használatával kapja meg [Fmhtv. (1) és (2) bek.]; e rendszer 
működéséről ugyancsak külön jogszabály – a bírósági végrehajtási ügyvitelről és 
pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet – rendelkezik.  

 
A helyszíni eljárásokra és az irat átvételére az egyszerű kézbesítéshez képest – a 

fizetési meghagyásos eljárás mielőbbi befejezése érdekében – feszesebb határidők kerülnek 
megállapításra: 8 nap 15 nap helyett, átvételre pedig 5 munkanap 8 nap helyett; emellett mind 
az első, mind a második helyszíni eljárásról előírja a rendelet értesítés hagyását a címzettnek 
annak érdekében, hogy a második kézbesítési kísérletet követően is nagyobb eséllyel kerüljön 
sor az irat átvételére. Az értesítésre új formanyomtatványt rendszeresít a rendelet. Az irat 
jellege és az átvétel jogkövetkezményei az utólagos kézbesítéshez képest szigorúbb átadási 
szabályokat követelnek meg, ezért a helyettes átvevő személye – a hivatalos iratok postai 
kézbesítésénél érvényesülő szabályokkal egyezően – korlátozott: a nem közeli 
hozzátartozókat, szállásadókat kizárja a rendelet. 

 
A kézbesítést nem teheti eredménytelenné az, hogy a címzett nem veszi át az értesítés 

hagyását követően az iratot [hiszen ebben az esetben a jogorvoslati határidő sem kezdődne 
meg az Fmhtv. 16. § (3) bekezdése alapján], ennek megfelelően a rendelet erre a kézbesítési 
módra is megállapít egyfajta vélelmet. Fontos ugyanakkor az ügyek megnyugtató lezárása, a 
felek jogorvoslati jogának tényleges érvényesülése érdekében az, hogy az iratok az ügyek 
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minél nagyobb hányadában jussanak el a címzettekhez. A címzett ismeretlensége ezért a 
rendelet értelmében nem szolgáltathat okot az eljárás eredménytelenségének megállapítására, 
csak abban az esetben, ha utánküldés szolgáltatáshoz igényelt címet, illetve lakó- vagy 
tartózkodási helyet sem sikerült felkutatni a kézbesítési végrehajtónak. A kézbesítési eljárás 
ilyen helyzetben kétféleképpen folytatódhat a hatályos szabályok szerinti egyszerű 
kézbesítéshez képest: vagy maga az eljáró végrehajtó folytatja a kézbesítés foganatosítását, ha 
pedig a kézbesítési címen a Vht. szabályai szerint nem rendelkezik eljárási jogosultsággal, e 
célból az illetékes, ügyelosztási rend szerint eljárásra jogosult végrehajtót keresi meg. A 
megkeresés szabályait a Vht. 33. §-a határozza meg; ehhez képest csak annyit rögzít a 
rendelet, hogy a megkeresett végrehajtó eljárásért fizetendő díjösszeget is meg kell fizetnie a 
kézbesítést kérőnek a megkeresés kiadásához. 

 
A kézbesítés hatályos szabályai szerint csak az eredményes kézbesítésről kell 

tájékoztatni a határozatot hozó bíróságot, a rendelet a közjegyző tájékoztatást – 
értelemszerűen, a jogorvoslati határidő kezdetének megállapíthatósága érdekében – ezt 
általánossá teszi. 

 
A rendelet – igazodva az Fmhtv. hatályba lépési időpontjához – 2010. június 1-jén lép 

hatályba. 
 
 

 
 
  
 

 
 


